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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลท่ีมีสวนเก่ียวของ กลุมตัวอยาง
เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ ไดแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและ
ผูเก่ียวของ รวมท้ังหมด 14 รูป/คนและกลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการไดแก 
ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหง
ละ 50 คนรวมท้ังหมด 100 คน 
 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล 
รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออม คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ 
กองทุนการออมแหงชาติ 2558 ประชาชนท่ัวไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยัง
ไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติจํานวนมาก ภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธ  สวนการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมากและเคลื่อนเขาสู
ระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” มีผูสูงวัยจํานวนมากตองการ
ประกอบอาชีพเปนบางเวลา (Part time) และเต็มเวลา (Full time)ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนอาชีพ
และเงินทุนประกอบการ 

2. ผลการศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรและจังหวัดนาน โรงเรียนผูสูงอายุ
มีบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัยโดยสงเสริมอาชีพท่ีไมตอง
ใชแรงงานมากสามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน  ขาวแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง 
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การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุงกระดาษ จังหวัดนานอาชีพท่ีสงเสริม ไดแก
การจักสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพ้ืนบาน เปนอาชีพพ้ืนฐาน ของ
ชุมชน ยังไมสามารถนําไปตอยอดทําเปนอาชีพอยางยั่งยืนได มีโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวน
ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพไดเพียง 1 รายเทานั้น 
คือนางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป  การทําขนมพ้ืนบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือ
เรียกขาวปน) พ้ืนท่ีจังหวัดนานไมสามารถตอยอดอาชีพได มีการสงเสริมการออมเปนกลุมและ
รายบุคคลผานธนาคารหมูบาน สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ํามากคงท่ีไมเพียงพอตอการ
ออม  นักเรียนผูสูงอายุไปโรงเรียน เพราะมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆไดพัฒนาการ กาย  ใจ 
อารมณและสังคมรวมถึงการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

 3. ผลการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูอายุ  จังหวัดแพร
และจังหวัดนาน พบวา ชุมชนมีอาชีพดั่งเดิมคือทําการเกษตรกรรมทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยู
แบบพอเพียง   อาชีพท่ีนําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนาและทําดอกไมจันทน  ท้ังสองพ้ืนท่ีไดรับ
การตอยอดเพ่ือเปนอาชีพตอไปจากผูบริหารทองถ่ิน ทําเปนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไม
แข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนา
ศักยภาพ เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) to study the general condition of 

saving and occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand, 2) to 

study the saving potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North 

of Thailand and 3) to develop the saving potentials and occupation of elderly for 

sustainable life in the North of Thailand. It was a qualitative research by emphasizing 

action research. It collected from key informant by using the interview the elderly, 

carer and concern totals 14 persons and the sample in actions group activities 

namely; the elderly in the Elderly School of Nacak Sub-District Administrative 

Organization and the Elderly School of Naniose Municipality each 50 persons total 

100 persons. 

 The results were as follows; 

1. The result of the study the general condition of saving and occupation of  
elderly for sustainable life in the North of Thailand the saving condition had taken 
care from the government that had prospect in saving supporting as National Saving 
Found for retirement age, National Saving Found 2015. However, most of people and 
retirement age had not yet this issue and also had not applied for member of the 
National Saving Found. The public sector must do public relation. Occupation aspects 
of elderly found that they need earn a living in part time and need the government 
encourage the occupation and money in full time. 

2. The result of the saving potentials and occupation of elderly for  
sustainable life in the North of Thailand found that the Elderly School of Phrae and 
Nan Province had played important role in saving supporting and occupation 
development for elderly which had not had more labor namely training for local 



 
 

ง 
 

sweets, Khowtan, Khowcap, Basket Making, Paper Fag Making, Dry Flower Making, 
Cloth Flower and paper Making. For Nan Province had supported Basket Making, Cloth 
Weave, creative flower making, food and basic sweets. The basic occupation of 
community was not developed to become sustainable occupation. It had only one 
school which could have developed sustainably such as the Elderly School of Nacak 
Sub-District Administrative Organization, Muang District, Phrae Province. It had a 
person as Mrs.Boajan Sujarit, age 72 years. She made local sweets, Khowtan, Khowcap 
and   Khawpan. Nan Province area could not develop. There were saving supporting 
both group and person by passing village bank. Most of elderly had not income and 
had low income that was not sufficient to saving. Moreover, the elderly student liked 
to school, because they had happiness with the various activities which could 
develop body, mental, emotion and society, and not felt lonely. 

3. The result of the saving potentials and occupation of elderly for  
sustainable life in the North of Thailand found that the community had the old 
occupation as cultivation. The developing occupations were the Lanna Lam 
production and Paper Flower production which were developed for permanent 
occupation from the local administrator. It had put in the action plan in budget 2019. 
The limitations of elderly potential development were the old age, not strong, sick. 
These limitations were important obstacles for saving and occupation of elderly. 
  
Keywords: Development, saving, career patented, the elderly, the Upper North 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ปจจุบันสถานการณของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากผลของปจจัยภายใน

และภายนอกประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนา ปญหาวิกฤตของประเทศไทยท่ีกําลัง

เกิดข้ึนในดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลายๆ สาเหตุมาจากความ

เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระแสโลกาภิวัฒน ตามลักษณะของโลกยุคการสื่อสาร

อยางไรพรมแดนและในหลายปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงความเปนอยูในสังคมยุคใหมตอ

ประชากรในทุกชวงวัย จากการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 กลุมผูสูงอายุวัย

กลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนสะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนขณะท่ี

ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ลานคน 

(รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป    พ.ศ. 2583 การเพ่ิมข้ึนของ

ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวม

ในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายได

หลัก รอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

สังคมไทยในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยใหสิทธิและการคุมครองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 54 (สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2540)  มีสาระสําคัญคือ “บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแก

การยังชีพมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ” และในหมวดท่ี 5 มาตรา 80 ระบุวา รัฐตองสงเคราะห

คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได 

“นอกจากนี้องคกรตางๆยังไดสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย โดยให

ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และใหความรัก ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว สังคม

ชุมชน รวมท้ังใหโอกาสเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง หากมองยอนถึงอดีต จะ

เห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) ไดนํานโยบายดานผูสูงอายุมา

ไวรวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) ไดนําการบริการท้ังดานสวัสดิการและการบริการสุขภาพ เพ่ือความ
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อยูดีมีสุขลงสูผูสูงอายุมากข้ึนโดยสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตเนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลง การ

ใหบริการไมท่ัวถึง หนวยงานไดบริการซํ้าซอนลาชาและท่ีสําคัญไมตอบสนองตอความตองการของ

ผูสูงอายุอยางแทจริง 1 0

1 ดั งนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยแทจริง จึงข้ึนอยู กับ

ความสามารถของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสูความผาสุกของชีวิตได โดยมีองคกร/

หนวยงานๆเปนปจจัยสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวาภาครัฐไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุนับตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรครั้งสําคัญคือ10

2การเขาสู

สังคมผูสูงวัยโดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเกอดและ

อัตราการตายของประชากรลดลงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึนซ่ึง

สถานการณของประเทศไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ  กลาวคือ การดําเนินนโยบาย

ดานประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จตลอดจนความกาวหนาในการพัฒนา

ประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหคนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมีโอกาสไดรับ

การศึกษาสูงข้ึนมีความรูและทักษะในการปองกันและดูแลสุขภาพตลอดจนวางแผนครอบครัวท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําใหสถานการณการเจริญพันธุและอัตราการเกิดมี

แนวโนมท่ีลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร กลาวคือประชากรท่ีอยูในวัย

ผูสูงอายุมีแนวเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมท่ีลดลง 

 องคการสหประชาชาติ(UN)ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวนเกิน 

10%หรือ 65 ข้ึนไปเกิน 7%ของประชากรท้ังประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

(Aging Society)และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society เม่ือสัดสวนของประชากรอายุ 

60 ปข้ึนไปเพ่ิมเปนข้ึนไปเพ่ิมเปน 20%  และอายุ 65 ข้ึนไปเพ่ิมเปน 14% โดยประเทศไทยได

นิยามคําวา “ผูสูงอายุ” ไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546วาหมายถึงผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นท่ีไดรับ

ความสนใจกันเปนอยางมากท้ังในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอยางกวางขวางใน

ระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออม

และการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจางและผลิตภาพของแรงภาพและระดับจุลภาค ไดแก ผล

                                                           
1  ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการ

จัดตั้งศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 
2 นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์.บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย.

(กรุงเทพฯ:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556),หนา ก-ข. 
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ตอผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและสุขภาพ การเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนเรื่องเรงดวนสําคัญท่ีตองการวางแผนอยางเปนระบบและเริ่ม

ดําเนินการลวงหนา เนื่องจากมาตรการตางๆหลายประการลวนแลวแตตองใชเวลาในการดําเนินการ

กวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

วา ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการออมสวนบุคคลไดแก 

1. สงเสริมการทํางานอยางตอเนื่องของแรงงานท่ีมีอายุมากใหสามารถพ่ึงตนเองได 
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนสรางโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมผูมีรายไดนอยและ

ลดรายจายแกประชาชน 
3. สงเสริมจิตสํานึกในการออม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทางการเงินในการจัดทํามาตรการสงเสริมการออมแตกตางกัน

ตามกลุมเปาหมาย 
5. พัฒนาระบบบํานาญภาครัฐ เชน นโยบายลดหนอยภาษีดานการสะสมเงิน สนับสนุนเพ่ิม

บทบาทสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนตน 
6. การสรางความเขมแข็งของโครงขายคุมครองทางสังคมเพ่ือชวยเหลือกลุมท่ีไมสามารถ

ออมไดหรือมีการออมต่ําโดยสงเสริมใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการใหครอบคลุมประชากร
กลุมดังกลาวแทนสงเสริมการออม 

ประเทศไทยเม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมการรองรับ โดยเม่ือคนแกหรือคนชรามี

มากข้ึน สัดสวนคนทํางานลดลงผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลง เกิด

ปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศได ผูสูงอายุตองเกษียณจากแรงงานไมมีรายได ตองอาศัยรายได

จากเงินท่ีเก็บออมไว ถาหากไมมีเงินออมไวมากพอก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการดํารงชีพเปนภาระแก

สังคมท่ีตองชวยเหลือเก้ือกูลจัดสวัสดิการตางๆใหเหมาะและเพียงพอ เม่ือถึงวัยสูงอายุสภาพรางกาย

และจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตองมีการปรับตัวและท่ีสําคัญเม่ืออายุมากข้ึนสภาพรางกายเริ่มเสื่อมถอย

ปญหาดานสุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงท้ังหมดเปนปญหาท่ีทุกภาคสวนมีการเตนรียมการเพ่ือรองรับจํานวน

ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนทําใหคณะผูวิจัย มีความสนใจท่ีทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการ

พัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอน เพ่ือเปนการสรางความสุขและสรางความม่ันใจในสังคมผูสูงวัยและเสริมสรางสภาพ

ความพรอมของรางกายและจิตใจใหเกิดความเขมแข็งในการดํารงชีพในชวงวัยสูงอายุอยางม่ันคง  

เก่ียวกับการออมและงานอาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย เปนการแบงเบาเพ่ือลดปญหาดานเศรษฐกิจและ

ความเปนอยูท่ียั่งยืนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวิจัย คือ พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน โดยกําหนด
พ้ืนท่ีใน จังหวัดแพรและจังหวัดนาน  

1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวิจัย คือกลุมโรงเรียนผูสูงวัย 
ท่ีตั้งอยูในภาคเหนือโดยกําหนดพ้ืนท่ีในจังหวัดแพร คือ  โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนา
จักร อําเภอ.เมือง จังหวัดแพรและจังหวัดนาน คือ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอย อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพ 
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน 
  1.3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางจังหวัดละ   2 กลุม คือ 

1. กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
ของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของจังหวัดละ  7 ทาน รวมท้ังหมด 14 รูป/คน 

2. กลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออม 
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบนไดแกผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการ
บริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมท้ังหมด 100 คน ท่ี
เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรมการผลิตโคมลานนาและดอกไมจัน 
 1.3.4 รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และกิจกรรมเกลุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
การศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary Source) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) เพ่ือศึกษาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
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1.3.5 ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย  คณะผูวิจัยใชระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ระหวาง
เดือนมกราคม – กันยายน 2561 

1.4 ทฤษฎี สมมุติฐานและกรอบแนวคิด 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกอบแนวคิดใน

การวิจัยการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนในภาคเหนือตอน  ดังแผนภูมิท่ี... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.5 นิยามศัพท 

 1) ผูสูงวัย หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุมากกวา 60ปข้ึนไป สําหรับ
ประเทศไทยกําหนดไววาผูสูงอายุคือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
 2) การออม หมายถึง ศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนและจํานวนเงินของรายไดสวนท่ีเหลือหลังจากฟกคาใชจาย หรือรายไดหัก
คาใชจาย สวนท่ีเหลือคือเงินออม ซ่ึงจํานวนเงินออมคือสวนของรายไดท่ีเหลืออยู 

3) ประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพสําหรับกลุมผูสูงวัยท่ีไดรับการสงเสริมจาก
ภาครัฐและองคกรตางๆเพ่ือนําไปสูการดํารงชีวิตและการออมอยางยั่งยืนของผูสูงอายุ 

 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรูถึงสภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีพอยาง 
ยั่งยืนในสังคมไทย 

2. ไดทราบถึงกระบวนการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีพ 
อยางยั่งยืนในสังคมไทย 
 3.ไดแนวทางกระบวนการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีพ
อยางยั่งยืนในสังคมไทยในสังคมไทยเพ่ือเปนประโยชนตอการเผยแผตอไป 

องคกร

ภาคสังคม 

องคความรู 

ทรัพยากรบุคคล 

ศักยภาพการ

ออม/อาชีพ 

การพัฒนา 

กระบวนการ 

ศักยภาพ 

 

การ

พัฒนา 

การออม/

อาชีพท่ี

ยั่งยืน 
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 4.ไดเสนอกระบวนการพัฒนาการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีพอยางยั่งยืนในสังคมไทย  



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” “Development of savings and career 
patented of the elderly for sustainable living in the Upper North” ลักษณะการวิจัยในบทท่ี 
2 คณะผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการวิจยัจากการศึกษา
เอกสาร (Documentary Research) ) การศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary Source) และ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) และการทํากิจกรรมกลุมในการพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ
ของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในขอท่ี 1และขอท่ี 2 ของการวิจัยดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
2.2 แนวคิดสวัสดิการสังคม 
2.3 แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง 
2.4 แนวคิดการออมของชุมชน 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1  แนวคิดและนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 2.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนด 

หลักการใหความชวยเหลือผูสูงอายุไว ดังนี1้21 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของคนชาวไทย 
  - มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้(6) เด็ก เยาวชน  

สตรี ผูสูงอายุ หรือ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกับความรุนแรงทาง
เพศ 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
  - มาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมี
สิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

                                                           
1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 .  
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  - มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณะสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้  
  (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัวและชุม9น รวมท้ังตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพล
ภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได 
  - มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
  (4) จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยาม9ราแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ
อยางท่ัวถึง(สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย,ออนไลน) 
 2.1.2  นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุ 
 รัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ป 2554 ไดกําหนดนโยบายการ
บริหารรา9การแผนดินไวโดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการ
ในปแรก และนโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในชวงระยะเวลา 4 ป ซ่ึงนโยบายการบริหารรา9
การแผนดินของรัฐบาลดังกลาวขางตนท่ีเก่ียวกับดานผูสูงอายุ มีดังตอไปนี้ 
 2.1.3 นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประ9า9น โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุล
และความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยมีการจัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูท่ีมีอายุ 60 – 69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70 – 79 ป จะไดรับ 
700 บาท อายุ 80 – 89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปข้ึนไป จะไดรับ 1,000 บาท (สํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, ออนไลน) 
 2.1.4 นโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในชวงระยะเวลา 4 ป 
  นโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในชวงระยะเวลา 4 ป แบงออกเปนนโยบาย
ตามดานตาง ๆ 8 ดาน ซ่ึงนโยบายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ คือ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมี
รายละเอียดท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ สนับสนุน
โครงการสงเสริมเชาวปญญาของเด็กและใหความชวยเหลือ แนะนํา ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็ก
อยางบูรณาการท่ัวประเทศ รวมท้ังเผยแพรใหความรูและดูแลปองกันการต้ังครรภในวัยรุนและการ
ตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค และลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใหไดเขาถึงการ
บริการอยางมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพและเปนธรรม รวมท้ังใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรความรูดานสุขภาพผานสื่อแขนงตาง ๆ อยางเปนระบบ 
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  2) นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดวยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับ
รองรับผูสูงอายุและคนพิการสรางความพรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให
การสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแกผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขังเคลื่อนสังคมภายใตหลักคิดท่ีวา ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมี
ประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง 
 2.1.5 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2  
 ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป) ของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา 
“ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการ
จางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาวการ
กําหนดแผนระยะยาวท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึงเปนท่ีตระหนักท้ัง
ของรัฐและประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตน 
  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมีประโยชน
ตอสังคม 
  2. เพ่ือใหประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการและมีการ
เตรียมการเขาสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
  3. เพ่ือใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิตและมี
หลักประกัน 
  4. เพ่ือใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในภารกิจ
ดานผูสูงอายุ 
  5. เพ่ือใหมีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนตาง ๆ ในสังคมท้ัง ภาคประชาชน
ชุมชนองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับผูสูงอายุไดปฏิบัติงานอยางประสานและสอดคลอง
กัน 
  นอกจากนี้แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ไดจัดแบงเปน 5 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
  2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ  
  3. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
  4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและ
การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 
  5. ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 
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2.1.6 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริม
และสนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 11 ดังนี1้22 

1. ไดรับการบริการทางการแพทย การสาธารณสุขท่ีจัดไว โดยใหความสะดวก และ 
รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
  2. ไดรับการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
  3. ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
  4. ไดรับการพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน
ลักษณะเครือขายหรือชุมชน  
  5. ไดรับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 
สถานท่ียานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
  6. ไดรับการชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
  7. ไดรับการยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 
  8. ไดรับการชวยเหลือในกรณีท่ีไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง 
  9. ไดรับการใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางคดี หรือใน
ทางแกไขปญหาครอบครัว 
  10. ไดรับการจัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 
  11. ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  12. ไดรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
  13. ไดรับบริการอ่ืน ๆ ตามท่ีกรรมการผูสูงอายุแหงชาติประกาศกําหนด นอกจากนี้
ยังไดบัญญัติใหผูท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ไดรับสิทธิทางภาษี ตามมาตรา 16 และ 17 
  14. ผูท่ีบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนผูสูงอายุแหงชาติ มีสิทธินําไปลดหยอน
ในการคํานวณภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษี สําหรับทรัพยสินท่ีบริจาคแลวแตกรณี 
  15. ผูท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเปนผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิ
ไดรับการลดหยอนภาษีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มีความมุงหมายท่ีจะคุมครองผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป
ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย และเอ้ือประโยชนแกผูสูงอายุ เชน การไดรับบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข การชวยเหลือผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนอันเปนการ
กระทําท่ีขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน 
 2.1.7  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดมียุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนา
สังคม และความม่ันคงของมนุษย พ.ศ.2555 – 2559 ซ่ึงยุทธศาสตรฉบับนี้ใหความสําคัญกับการท่ี
ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ  ในป พ.ศ.2573 ซ่ึงไดกําหนดไวในประเด็น
                                                           

 2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.พระราชบัญญตัิ
ผูสูงอายุ.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543),หนา 1-3. 
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ยุทธศาสตร 1.การผลักดันใหเกิดสังคมสวัสดิการ กลยุทธท่ี 1.4 การเตรียมความพรอมสูสังคมสูงอายุ 
(Aging Society) โดยมีโครงการท่ีจะดําเนินการท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพ และโครงการตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย, ออนไลน) 

2.1.8 ความหมายท่ีเกี่ยวของกับสังคมผูสูงอายุ 
ความหมายผูสูงอายุ 
ผูสูงอายุ หรือบางคนเรียกวา ผูสูงวัย12

3เปนคําท่ีบงบอกถึงตัวเลขของอายุวา มีอายุมาก 
โดยนิยมนับตามอายุตั้งแตแรกเกิด (Chronological age) หรือท่ัวไปเรียกวา คนแก หรือคนชรา โดย
พจนานุกรมฉบับรา9บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายของคําวา คนแก คือ มีอายุมาก หรืออยู
ในวัย9รา และใหความหมายของคําวา ชรา คือ แกดวยอายุ ชํารุดทรุดโทรม นอกจากนั้นยังมีการเรียก
ผูสูงอายุวา ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) สวนองคการอนามัยโลก (World Health Organization, 
WHO) และองคการสหประชาชาติ (United Nation, UN) ใชคําในภาษาอังกฤษของผูสูงอายุวา Older 
person or elderly person 

2.1.9 องคการสหประชาชาติ ไดใหนิยามวา “ผูสูงอายุ” คือ ประชากรท้ังเพศชาย และ 
เพศหญิงซ่ึงมีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป (60+) โดยเปนการนิยาม นับตั้งแตอายุเกิด สวนองคการอนามัย
โลกยังไมมีการใหนิยามผูสูงอายุ โดยมีเหตุผลวาประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมีการนิยามผูสูงอายุตางกัน ท้ัง
นิยาม ตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) สภาพรางกาย (Functional markers) 
เชน ในประเทศท่ีเจริญแลวมักจัดผูสูงอายุ นับจากอายุ 65 ปข้ึนไป หรือบางประเทศอาจนิยามผูสูงอายุ
ตามอายุกําหนดใหเกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ป) หรือนิยามตามสภาพของรางกายโดย
ผูหญิงสูงอายุอยูในชวง 45 –  55 ป สวนชายสูงอายุอยูในชวง 55 – 75 ป 

2.1.10 สําหรับประเทศไทย “ผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  
หมายความวาบุคคลซ่ึงมีอายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

 สวนคําวา “สังคมผูสูงอายุ” องคการสหประชาชาติ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับการ 
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 
(Aged society) และระดับ Super – aged society โดยนิยามของระดับตาง ๆ ซ่ึงท้ังประเทศไทย 
และรวมท้ังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ใชความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมผูสูงอายุ ดังนี้ 

2.1.11 การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป 
รวมท้ังเพศชายและเพศหญิงมากกวา 10% ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ป 
เกิน 7% ของประชากรท้ังประเทศ 

2.1.12 สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ คือ เม่ือประชากร อายุ 60 ปข้ึนไป  
เพ่ิมข้ึนเปน 20% หรือ ประชากร 65 ป เพ่ิมเปน 14% ของประชากรโดยรวมท้ังหมดของท้ังประเทศ 

2.1.13 Super – aged society คือสังคมท่ีมีประชากร อายุ 65 ปข้ึนไป 
                                                           

 3  ชมพูนุท พรหมภักดิ์.บทความวิชาการ การเขาสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย.สาํนักวิชาการ.สาํนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา.2556.หนา 2-17. 
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มากกวา 20% ของประชากรท้ังประเทศอยางไรก็ตาม ทุกประเทศท่ัวโลกมีการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ในชวงเวลาแตกตางกันตามความเจริญ ม่ังค่ัง ซ่ึงมีผลตอสุขภาพและการมีอายุยืนของประชาชน 
(ผูสูงอายุ (Older person),ออนไลน) 

 
2.2 แนวคิดสวัสดิการสังคม 

 2.1.1 องคความรูแนวคิดสวัสดิการสังคม 
1. แนวคิดดานสวัสดิการสังคม (SOCIAL WELFARE)4 
ในระบบเศรษฐกิจตลาด นโยบายสวัสดิการสังคมเกิดข้ึนเนื่องจากกระบวนการผลิตแบบ 

อุตสาหกรรมไดเปลี่ยนแบบแผนการใชชีวิตของประชาชน จากสังคมครอบครัวและเครือญาติมาเปน
สังคมของการงาน (work society) สถานท่ีทํางานและโรงงานกลายเปนศูนยกลางของวิถีชีวิตประจําวัน 
ไมใชชุมชนและหมูบานเกษตรกรรมเหมือนสมัยกอน สังคมอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดปญหาการขยายตัว
ของเมือง ความแออัดของประชากรในเมือง ความหางเหินแปลกแยกของสมาชิกครอบครัว ความ
ขัดแยงระหวางนายจางลูกจาง การวางงาน การถูกปลดออกจากงาน อุบัติเหตุและโรคภัยจากการ
ทํางาน ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลผลิต และเปนปญหาคุกคามชีวิตและการดํารงชีพ
ของกําลังแรงงาน และเนื่องจากรัฐสมัยใหมมีแนวคิดวา กําลังแรงงานเปนปจจัยการผลิตหลักของชาติ 
จึงจําเปนท่ี “รัฐ” จะตองดูแลแกไขใหกําลังแรงงานเหลานี้มีศักยภาพในทางการผลิต และมีโครงการท่ี
จะสรางผลผลิตใหแกสังคมได หรือถากําลังแรงงานนี้ไมสามารถท่ีจะทํางานไดตลอดชีวิต รัฐก็จําเปนท่ี
จะตองดูแลใหสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยไมใหเปนปญหาตอสังคม เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอ
ความสงบสุขของสังคมโดยสวนรวม รัฐจึงจําเปนตองจัดระบบการใหบริการและการดูแลปญหาดังกลาว
ของกําลังแรงงานในประเทศ ในเยอรมันเรียกนโยบายการแกไขปญหาเหลานี้วา นโยบายสวัสดิการ
สังคม (social welfare policy) ซ่ึงปรากฏอยูใน Social Policy Laws of the Federal Republic 
หรือกฎหมายวาดวยนโยบายสวัสดิการสังคมแหงสหพันธรัฐเยอรมัน ซ่ึงครอบคลุมดาน 

การศึกษาและฝกอบรม ซ่ึงรัฐบาลไดจัดงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุน 
การศึกษาและการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือใหเปนกําลังแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ และรวมไปถึง
การศึกษา และการฝกอบรมกําลังแรงงานท่ีกําลังทํางานอยูในสาขาการผลิตตางๆ ดวย  

การสงเสริมการมีงานทํา ซ่ึงไดออกเปนรัฐบัญญัติการสงเสริมแรงงาน (Labour Promotion 
Act 1969) เพ่ือประกันใหทุกคนมีงานทํา หรือรักษาภาวการณมีงานทําใหสูงสุดเทาท่ีจะเปนได โดยรัฐ
จัดการหางาน สรางงาน สงเสริมธุรกิจท่ีเพ่ิมการจางงาน เปนตน  

การคุมครองแรงงานและสุขภาพอนามัย โดยการมีกฎหมายบังคับมาตรฐานข้ันต่ําของ สภาพ
การจางงาน เพ่ือใหกําลังแรงงานมีความปลอดภัยในท่ีทํางาน คุมครองมิใหมีการกดข่ีเด็ก และสตรี 
คุมครองแรงงานท่ีทํางานในครัวเรือน รวมถึงคุมครองอาชีพพิเศษบางอาชีพ (เชน หญิงบริการ)  

การประกันสังคม ซ่ึงครอบคลุมการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ชราภาพ คลอดบุตร สงเคราะห
บุตร การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการวางงาน ท้ังหมดนี้รวมกันเรียกวา โครงการ “ความม่ันคงทาง

                                                           
 4  ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. “บทสังเคราะหภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการสาํหรับคนจนและคนดอย

โอกาสในสังคมไทย”, พิมพครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม 2546, (กรุงเทพฯ:บ.แอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546),หนา. 1 - 
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สังคม” (social security scheme) เยอรมันไดชื่อวาเปนประเทศแรกท่ีไดจัดใหมีการประกันสังคม 
โดยเริ่มจากการประกัน สุขภาพ ในป 1883 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการประกันสุขภาพ (Health 
Insurance Act) ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาพระราชบัญญัตินี้เปนการบุกเบิกนโยบายสวัสดิการสังคมโดยรัฐ
อยางเปนระบบเปนครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกแตแนวคิดในการออกพระราชบัญญัตินี้
กลับไมใชแนวคิดท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือชวยเหลือคนงาน แตเปนแนวคิดท่ีตองการสรางกลไก และ
เครื่องมือสกัดก้ันมิใหคนงานไปรวมกับขบวนการสังคมนิยมท่ีกําลังแพรหลายอยูในยุโรปขณะนั้น บิ
สมารค (Bismark) นายกรัฐมนตรีแหงเยอรมัน ตองการใหคนงานมีความจงรักภักดี จึงหยิบยื่น
สวัสดิการสังคมในรูปของการประกันสุขภาพ โดยใหคนงานจายสมทบ 2 / 3 นายจาง 1 / 3  

กอนหนานี้คือป 1878 บิสมารค ไดออกกฎหมายหามจัดตั้งพรรคสังคมนิยม เรียกวา Socialist 
Law เนื่องจากเกรงวาพรรคสังคมนิยมจะขยายตัวเติบใหญจนคุกคามอํานาจรัฐของตนได เพราะปรากฏ
วา ในป 1875 ขบวนการแรงงานสังคมนิยมใหญ 2 ขบวนการไดรวมตัวกัน และจัดตั้งพรรค “คนงาน
สังคมนิยมแหงเยอรมนี” (Socialist Workers ‘ Party of Germany) การหยิบยื่นโครงการประกัน
สุขภาพใหในป 1883 และตามดวยการประกันอุบัติเหตุในป 1884 จึงมีเปาหมายเพ่ือชวงชิงความ
จงรักภักดีจากคนงาน และเพ่ือแยกสลายขบวนการสังคมนิยม ความจริงทางประวัติศาสตรขอนี้หักลาง
แนวคิดท่ีวา โครงการประกันสังคมเปนโครงการของระบบสังคมนิยมท่ีเปนความเชื่อของพวกเสรีนิยม
และอนุรักษนิยม  

ในชวงท่ี บิสมารค ริเริ่มโครงการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ สิ่งเหลานี้ถือวาเปน
สวัสดิการสังคมท่ีรัฐจัดหาให หรือกําหนดใหมีข้ึน การประกันเหลานี้เม่ือครอบคลุมหลายๆ ดานก็
เรียกวา “การประกันสังคม” (social insurance) คําวา “ประกันสังคม” และ “สวัสดิการสังคม” จึง
มากอนคําวา “ความม่ันคงทางสังคม” (social security) 

สวัสดิการสังคมในเยอรมัน หากจะจัดเปนกลุมสวัสดิการ อาจจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ 
1. บริการสังคม (social services) ไดแก การบริการการศึกษา สาธารณสุข และท่ีอยู อาศัย  

และสงเสริมชวยเหลือเยาวชน  
2. สังคมสงเคราะห (social assistance) คือ การชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูท่ีชวยเหลือ ตัวเอง 

ไมได ซ่ึงในเยอรมันมีรัฐบัญญัติการสนับสนุนชวยเหลือสังคม (Federal Social Support Act) วาดวย
ขอกําหนดานการชวยเหลือบุคคลท่ีจําเปนตองชวยเหลือ (support for needy)  

3. ประกันสังคม (social insurance) ซ่ึงเริ่มจากการประกันสุขภาพ เม่ือป ค.ศ.1883 และ 
พัฒนามาตามลําดับ ขยายไปสูการประกันดานอ่ืนๆ คือ การคลอดบุตร การสงเคราะหบุตร ทุพพลภาพ 
ชราภาพ การตาย และการวางงาน 

2. สวัสดิการสังคมถวนหนา : สิทธิประชาชนไทย 
แนวคิดเรื่องสวัสดิการถวนหนาปรากฏชัดในสังคมไทยตั้งแตป 2516 12

5 ท่ี ดร.ปวย อ๊ึงภากรณได
เสนอบทความเรื่อง”จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” เพ่ือฉายภาพวาประชาชนไทยมีสิทธิท่ีจะดํารงชีวิต

                                                           
 5 ขอมูล : http://www.thailandff.org/upload/reports/10%20year%20gov_officer.pdf สถาบัน

อนาคตศึกษาไทย)(สืบคนขอมูลเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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อยางมีคุณภาพและสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนสิทธิของทุกคนท่ีสมควรไดรับเสมอหนากัน ไม
แยกแยะวาเปนคนรวยหรือคนจน หรือเปนใครก็ตามในประเทศไทยการจัดสวัสดิการถวนหนาจึงเปน
ภาระของรัฐ โดยเปนการกระจายทรัพยากรของประเทศใหกับทุกคนโดยเสมอภาคกัน ปจจุบันรัฐจัด
สวัสดิการถวนหนาแลวใน 5 กลุมวัยคือ 

1) สวัสดิการกอนเกิด ฝากครรภทุกท่ี ฟรีทุกสิทธิ ดูแลแมทุกคน (งบประมาณรวมในระบบ
หลักประกันสุขภาพ) 

2) สวัสดิการเด็กนักเรียน จัดการศึกษาใหทุกคน 15 ป (งบประมาณ สํานักการศึกษาพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาฯป 2560 เทากับ 3 แสนลาน) 

3) สวัสดิการดานสุขภาพ จัดหลักประกันสุขภาพใหทุกคน (งบประมาณป 2560 จํานวน 2 
แสนลาน ประกอบดวย ขาราชการ 6 หม่ืนลาน ประกันสังคม 1.4 หม่ืนลาน และหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 1.23 แสนลาน) 

4) สวัสดิการวัยแรงงาน เฉพาะแรงงานในระบบประกันสังคมท่ีรัฐกําหนดใหไดรับสวัสดิการ 
บนเง่ือนไขตองรวมสมทบเงินเพ่ือจัดสวัสดิการรวมกัน 3 ฝายคือ รัฐ นายจาง ลูกจาง มีกฎหมายบังคับ
คือกฎหมายประกันสังคม มีกฎหมายสนับสนุนสงเสริมการออมเพ่ือเลี้ยงชีพเม่ือออกจากงานหรือเม่ือ
เกษียณจากงาน โดยรัฐสนับสนุนท้ังทางตรงโดยการสมทบเงิน หรือโดยออม เชนลดภาษี ใหท้ังลูกจาง 
และนายจาง (กรณีแรงงานนอกระบบ ไมไดรับสวัสดิการทัดเทียมกับแรงงานในระบบประกันสังคม) 

5) สวัสดิการผูสูงวัย จัดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหทุกคนท่ีลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปจจุบันมี
ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพอยูท่ีรอยละ 80 ของจํานวนผูสูงอายุ งบประมาณป 2559 อยูท่ี 7 
หม่ืนลาน ประมาณการวาป 60 จะอยูท่ีราว 7 หม่ืนลาน เชนกัน 

ใน 5 สวัสดิการถวนหนาคือ การศึกษาเด็ก สุขภาพ สูงวัย ใชงบประมาณรวมกันราว 5.7 แสน
ลานบาท เม่ือเทียบกับงบประมาณรัฐป 2560 จํานวน 2.73 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 4.7 ของ
งบประมาณป 2560 นับเปนการใชงบประมาณไมสูงมากเพ่ือรับประกันวาประชาชนทุกคนไดรับผลจาก
การใชงบประมาณนั้นอยางเสมอภาคกันและสงผลตอคุณภาพชีวิตของทุกคน เนื่องจากไมมีคนท่ีจะตอง
ลมละลายจากการเจ็บปวย อยางนอยเปนการลดรายจายประชาชน แมจะยังไมสามารถเพ่ิมรายได
ใหกับประชาชนได เพราะรัฐไทยยังมีนโยบายจํากัดคาแรงข้ันต่ํา ยอมใหอุตสาหกรรมคาแรงถูก เปนคน
กําหนดนโยบายดานการลงทุนของประเทศ 

ประเทศไทยมีแรงงานท่ีอยูนอกระบบประกันสังคมมากกวา 22 ลานคน ท่ีไมไดรับสวัสดิการท่ี
เก่ียวเนื่องจากการทํางาน เชน บํานาญเม่ือสูงวัย การพัฒนาฝมือแรงงาน การวางงาน การตกงาน การ
ไมมีงานทํา คาเลี้ยงดูบุตร แตกลุมแรงงานนอกระบบเหลานี้ยังไดรับสวัสดิการอยางนอย 3 สวัสดิการ
ถวนหนา แมจะมีงานทําหรือวางงานก็ยังไดรับสวัสดิการท่ีจัดให การจัดสวัสดิการถวนหนาจึงเปนเรื่อง
การลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเปนธรรมใหกับประชาชน 

ประเทศไทยมีจํานวนคนจนลดลง แตสถานการณเรื่องการกระจายรายไดยังมีความเหลื่อมล้ํา 
คือรายไดแตกตางสูงมากระหวางคนรายไดมากสุดกับรายไดต่ําสุด คนมีรายไดสูงเนื่องมาจากมีโอกาส
มากกวา เขาถึงทรัพยากรไดมากกวา กลุมคนเหลานี้คือผูเสียภาษีรายได ภาษีทางการคา ธุรกิจ การ
ประกอบการตางๆ แตทุกคนท้ังคนรวยคนจนตางก็ตองเสียภาษีบริโภคเชนเดียวกัน จํานวนคนจนท่ี
มากกวาจึงเปนฐานรายไดภาษีบริโภคท่ีสูงกวาดวย การใชภาษีของทุกคนมาจัดสวัสดิการถวนหนา จึง
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เปนการกระจายทรัพยากรกลับใหทุกคนอยางเปนธรรม การจัดสวัสดิการจึงไมใชเฉพาะคนจนแตจัด
สําหรับคนรวยดวย ท้ังนี้ หากคนรวยประสงคไมรับสวัสดิการดังกลาวก็ยอมได เชน คนสูงอายุท่ีรวยก็ไม
รับเบี้ยยังชีพ หรือไมไปใชระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ แตยินดีไปจายเงินเองท่ีสถานพยาบาลของ
เอกชน เปนตน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังนิยมจัดสวัสดิการไมถวนหนา จัดใหเฉพาะกลุมคนจน คนรายไดนอย 
จัดใหในระยะเวลาจํากัด เชน 

1) เงินอุดหนุนเพ่ือดูแลเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาทจํานวน 3 ป ใหเฉพาะคนจน เกณฑคือ
ครอบครัวมีรายไดไมเกินเดือนละ 3000 บาท ใหไปลงทะเบียนกับ อปท.และโดยการใชวิธีการให 
อาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม.) เปนคนเสนอรายชื่อคนท่ียากจน สมควรไดรับคาเลี้ยงดู ป 2559 ใช
งบประมาณ 620 ลานบาท 

2) สวัสดิการชวยเหลือตามอาชีพ เชน การชวยเหลือชาวนา มีหลายนโยบายรับจํานําขาว ให
เงินชวยเหลือเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ ใหไรละ 1000 บาท ไมเกิน 10 ไรตอคน ป 2559 ใชงบประมาณ 
สําหรับชาวนา 3.7 ลานราย ประมาณ 4 หม่ืนลานบาท การชวยเหลือชาวสวนผลไม สวนยาง 

3) การชวยเหลือคนมีรายไดนอยท่ีข้ึนทะเบียนไว 5.4 ลานคน ใหเงิน 1500 ถึง 3000 บาท ให
ครั้งเดียว ใชงบ 1หม่ืน 2 พันลานบาท 

ซ่ึงการจัดสวัสดิการเชนนี้ เปนการใชงบประมาณท่ีไมแนนอน บางอยางใชจํานวนนอยเชน 
กรณีเลือกใหเฉพาะคนจน บางอยางก็ใชงบจํานวนมาก เชน กรณีรับจํานําขาว จํานํายุงฉาง และการ
ดําเนินการเชนนี้ไมไดชวยลดความยากจน และไมไดเพ่ิมรายไดหรือลดรายจายไดเลย เพราะทุกปก็
จะตองยอนกลับมาดําเนินนโยบายเชนนี้ ไมวาจะเปนรัฐบาลแบบใดก็ตามจะมาจากการเลือกตั้ง หรือ
จากการรัฐประหาร 

การจัดสวัสดิการถวนหนาใหครอบคลุมตามกลุมวัยดังท่ี ดร.ปวย ไดกลาวไว จึงควรเปนทิศทาง
ของประเทศไทยท่ีจะคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให
เสมอภาคกัน การโตแยงกันวาการจัดสวัสดิการถวนหนาเปนการใชงบประมาณสูง ประเทศไทยไม
สามารถกระทําไดนั้น เปนการใหภาพเพียงดานเดียว เพราะหากดูสัดสวนคาใชจายงบประมาณรัฐแลว 
การจัดสวัสดิการถวนหนายังใชงบประมาณในสัดสวนท่ีไมสูง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงตองดู
เรื่องการจัดหารายไดของรัฐวาดําเนินการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยเฉพาะการ
จัดเก็บภาษีจากความม่ังค่ังตางๆท่ีกระจุกตัวอยูท่ีคนกลุมคนรวยเทานั้น ท้ังภาษีมรดก ภาษีท่ีดิน ภาษี
ทรัพยสิน ซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ือนํามากระจายกลับใหทุกคนไดรับ
ประโยชนรวมกันในรูปแบบสวัสดิการถวนหนา ประเทศไทยใชเวลากวา 20 ปเพ่ือออกกฎหมายภาษี
ท่ีดิน ซ่ึงก็ยังไมประสบความสําเร็จ 

สิ่งท่ีตองพิจารณาเรื่องงบประมาณอีกประการหนึ่งคือ การใชงบประมาณรัฐอยางไมมี 
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการใหสิทธิประโยชน ใหสวัสดิการมากกวาประชาชนคือการใช
งบประมาณท่ีเก่ียวเนื่องกับ “ขาราชการ” ตลอด 10 ปท่ีผานมา (47-57) มีการปรับเพ่ิมเงินเดือน
ขาราชการ 6 ครั้ง ครั้งลาสุดก็ในรัฐบาลปจจุบัน (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) ขณะท่ีมีงานวิจัยของ
สถาบันอนาคตไทย ท่ีแสดงใหเห็นวาการข้ึนเงินเดือนขาราชการไมไดสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ
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ทํางานแตอยางใด และยังทําใหเงินเดือนขาราชการแรกเขาสูงกวาของภาคเอกชน ขออางท่ีขาราชการ
มักใชวาตนมีสิทธิไดรับสวัสดิการมากกวาประชาชน เพราะไดรับเงินเดือนต่ํา จึงไมใชเหตุผลอีกตอไป 

การจัดสวัสดิการถวนหนา เปนสิทธิของประชาชน และควรเปนทิศทางของประเทศในแผน 
ยุทธศาสตรชาติท่ีมุงใหประเทศม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน และสอดรับกับทิศทางกระแสโลกเรื่อง เปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน(SDG) ท่ีตองขจัดความยากจน ความอดอยาก ทุกคนมีหลักประกันทางการศึกษา 
สุขภาพ มีอาหาร อากาศ น้ํา เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมและยั่งยืน การกระจายงบประมาณอยางเปน
ธรรมในรูปแบบสวัสดิการถวนหนาเปนวิถีทางท่ีจะลดความเหลื่อมล้ํา ดวยการเก็บคืนจากคนท่ีไดรับไป
มาก จายคืนใหกับคนท่ีมีโอกาสนอยในการเขาถึงทรัพยากร 

2.2.2 ความหมายของสวัสดิการสังคม 
ความหมายของคําวา “สวัสดิการสังคม” (Social Welfare)มีนักวิชาการไดใหความหมาย 

ของคําวา “สวัสดิการสังคม” ไวมากมาย ความหมายของสวัสดิการสังคมตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ซ่ึงไดรวมความคิดรวบยอดของท้ัง
นักวิชาการสังคมสงเคราะห นักบริหาร และนักปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท้ังในภาครัฐและเอกชน มีขอสรุป
ความหมายท่ีครอบคลุม ดังนี้ 12

6 
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาทาง 

สังคมและพัฒนาสังคม รวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตได
ในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนใหไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ท้ังในดานการมีศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามัย การมี
ท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความม่ันคงทางสังคมนันทนาการ 
และบริการสังคมท่ัวไป โดยระบบบริการสังคมตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิท่ี
ประชาชนตองไดรับและเขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการสังคมในทุกระดับ  

- ขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม (Fields of Social Welfare) 
- การศึกษา (Education) 
- สุขภาพอนามัย (Health Care) 
- การประกันรายได (Income Maintainance) : มีงานทํา มีรายได มีสวัสดิการ

แรงงานท่ีอยู 
- อาศัย (Housing) 
- ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความม่ันคงทางสังคม (Safety in Life  

and Property) 
- นันทนาการ (Recreation) 
- บริการสังคมปจเจกบุคคล (Personal social services) 

 
 
                                                           

 6 ทัศนีย ลักขณาภิชนชัชง “การใชทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม”, พิมพครั้งท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2545, 
สมชายการพิมพ, ห นา. 13 – 16. 
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เจมส มิดซลี่ย (James Midgley) ไดกลาวไวในหนังสือ The Field of International  
Social Welfare วา บริการสังคมใหญๆ (“big five” social services) ท่ีสถาบันรัฐสวัสดิการนิยมจัด
ใหมีข้ึน ไดแก 

- โครงการประกันรายได เชน การประกันสังคม (Social Insurance) และการ 
ประชาสงเคราะห หรือการชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) 

- บริการสุขภาพ (Health Services) 
- โครงการทางการศึกษา (Educational Programs) 
- ท่ีอยูอาศัย (Housing) 

บริการสังคมสงเคราะห หรือบริการสังคมปจเจกบุคคล (Social work Services or Personal 
Social Services)และไดกลาวตอไปอีกวา บริการแกไขผูกระทําความผิด (Correctional Services)  
โครงการ โภชนาการ (Nutrition Programs) การวางแผนครอบครัว (Families Planning) และบริการ
สังคมอ่ืนๆ มักจะถูกละเลยและไมเขียนไวในนโยบายสังคม ในการจัดบริการสังคมนี้ รัฐจะดําเนินการ
ภายใตระบบภาษี (the tax system) หรือโดย การใหเงินอุดหนุน (subsidies) หรือการสรางแรงจูงใจ 
(incentives)  

2.2.3 ความหมายของสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการท้ังตางประเทศและในประเทศไทย ไดใหนิยามความหมายคําวา “สวัสดิการ 

สังคม” ไวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการรับรู การใหคุณคาแนวคิดท่ีแตกตางกัน ในท่ีนี้ขอรวบรวม
ความหมายท่ีมีผูใหนิยามไวในแตละชวงเวลา ดังนี้  

1.การใชเกณฑคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือการอยูดี กินดี (Quality of Life or Well – being) 
ควบคูกับการใชนโยบายทางสังคม เพ่ือสรางระบบบริการสังคมอยางครอบคลุม เพ่ือนําไปสูการสราง
ความม่ันคงของมนุษยและความม่ันคงทางสังคมโดยรวม  

ความหมายในลักษณะดังกลาว มาริสสา ภูเพ็ชร ไดกลาววา “นักวิชาการตางประเทศและ 
นักวิชาการไทยไดนิยามไวในตั้งแต พ.ศ.2501 – 2535 ซ่ึงสะทอนองคประกอบของสวัสดิการสังคมวา 
เปนงานท่ีมุงชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังในยามปกติและในยามท่ีประสบปญหา การให
ความชวยเหลือมีหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนเงิน สิ่งของ การดูแลและการใหบริการ (Cashes, Kinds, Care 
and Services) โดยมีองคประกอบของกิจกรรมดานการศึกษา การสาธารณสุข ท่ีอยูอาศัย การประกัน
รายได การจางงาน และบริการสังคม”  

ผูท่ีใหนิยามในลักษณะขางตนท่ีนาสนใจ ไดแก 
Encyclopedia Britannica ใหความหมาย “สวัสดิการสังคม” หมายถึง การปฏิบัติจัดทํา 

ท้ังหลาย ไมวาโดยสวนราชการหรือเอกชน เปนการปฏิบัติจัดทําเพ่ือชวยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุม
ชน และชุมชนใหมีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและสังคมท่ีนาพึงพอใจ โดยมุงใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมเดียวกันไดตอไป  

สวุรรณ รื่นยศ ใหความหมายวา งานสวัสดิการสังคมมีความหมายครอบคลุมไปถึงการ 
ดําเนินการทุกอยางของรัฐและเอกชน เพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย หรือกลุมชนท่ีรวมกันเปนสังคม 
เปนชาติ ผูท่ีไมสามารถชวยตนเองใหมีความสุขท้ังทางกายและจิตใจ ใหมีปจจัยอันจําเปนแกการดํารง
ชีพ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ การศึกษาอบรม
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ตามสมควรแกอัตภาพ และความรูท่ีจะทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เพ่ือความเรียบรอยและความเปน
ปกแผนของสังคม  

เรณู โชติดิลก ไดใหความหมายท่ีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความเปนอยูของประชาชน โดย 
เพ่ิมวา พ้ืนฐานในเรื่องสวัสดิการสังคมจะตองประกอบดวย มีหลักประกันรายไดข้ันตํ่า มีการจัดหาบาน
ชองท่ีพักอาศัยของประชาชน มีบริการในเรื่องสุขภาพของประชาชน มีระบบการประกันสังคม  

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะหแหงชาติ (2535 – 2539) นิยาม  
“สวัสดิการสังคม” วาหมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพ่ือแกไขปญหาทางสังคม อันเนื่องมาจาก
การท่ีประชาชนไมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได หรือไมสามารถปรับตัวเขากับระบบของสังคม และไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีทางสังคมของตนเองได ท้ังนี้โดยท่ีบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการ
พ้ืนฐานของประชาชน และความม่ันคงทางสังคมในระดับมาตรฐานเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ตอมา คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ ไดปรับนิยามความหมายของ 
สวัสดิการสังคม (Social welfare) ในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2545 – 2549) วาหมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม
และพัฒนาสังคม รวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ไดในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนใหไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ท้ังในดานการศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามัย การมีท่ี
อยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความม่ันคงทางสังคม การมี
นันทนาการ และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยระบบการจัดบริการสังคมตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และสิทธิท่ีประชาชนตองไดรับ และเขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการสังคมในทุกระดับ 

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ไดใหความหมาย “สวัสดิการ 
สังคม” หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม ซ่ึงเก่ียวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และ
การสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐานท้ังทางดานการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการ
ทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และมีสวนรวมใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  

ขอสังเกต การนิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ของคณะกรรมการสงเสริม  
สวัสดิการสังคมแหงชาติในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.
2545 – 2549) และการนิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ของพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 เปนการใหความสําคัญกับระบบการจัดบริการสังคม เนนการสรางระบบ
ความม่ันคงทางสังคม ภายใตหลักการใหคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอบริการสังคม  

ความหมายในลักษณะแรก : มาจากความเชื่อท่ีวา หากประเทศมีความม่ังค่ัง ร่ํารวย ทาง 
เศรษฐกิจดีก็นาจะชวยใหประชาชนอยูดี กินดีได ดังนั้นอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ทําให
รัฐบาลไทยเนนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 1 – 7) ยกเวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 8 – 9) ท่ีรัฐปรับมาใหความสําคัญกับทุนทางสังคม เนนการพัฒนาคนเปน
ศูนยกลาง แตเม่ือพิจารณาภาพรวมของแผนฯ ยังมีน้ําหนักท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจนําสังคมเชนเดิม โดย
มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักภายใตความเชื่อนี้เอง รัฐจึงมีโครงการสรางงานในชนบท เพ่ือทําใหเกิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชนบท และพยายามผลักดันประเทศไปสูการเปนประเทศ
อุตสาหกรรม เรงพัฒนาการเจริญเติบโตของการสงออก และการทองเท่ียวเปนหลัก เพ่ือท่ีจะใหคนมี
งานทํา มีเงิน มีรายไดท่ีดี และนําไปสูการอยูดี กินดีในสังคม  

ความเชื่อดังกลาว ไดสะทอนไปยังแผนงานและโครงการตางๆ ของรัฐ ขอท่ีนาสนใจคือ รัฐ 
ยังทําหนาท่ีเปนหลักในการชวยเหลือประชาชนท่ีตกทุกขไดยาก บริการท่ีปรากฏชัดเจนคือ บริการแบบ
สงเคราะหประชาชน หรือการประชาสงเคราะห (Public Assistance) คําถามของความหมายนี้ ท่ี
สําคัญ คือ การท่ีคนอยูดี กินดี ไมนาจะตอบสนองความตองการของคนในสังคมไดเทากับการท่ีคนอยูดี 
มีสุข แตเม่ือกาวเขาสูยุค 2000 ความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ไดปรับเปลี่ยนใหมไปสูมิติท่ีกวาง 
ใหความสําคัญกับนโยบายสังคมท่ีตองสรางระบบบริการสังคมอยางครอบคลุม เพ่ือนําไปสูการสราง
ความม่ันคงของมนุษยและความม่ันคงทางสังคมโดยรวมมากข้ึน  

2.การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนวัตถุประสงค (Aims) ความหมายนี้เชื่อวา สวัสดิการ
สังคมเปนเปาหมายการทํางาน เพ่ือใชงานสวัสดิการสังคม เปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการ 

พัฒนาสังคมโดยรวม นักวิชาการท่ีใหความหมายนี้ ไดแก  
วิจิตร ระวิวงศ ใหความเห็นวา สวัสดิการสังคมมีความเก่ียวของกับการพัฒนาสังคมใน 

ฐานะท่ีเปนเปาหมายหนึ่งของการพัฒนาสังคม ดังนั้นสวัสดิการสังคมยังอาจหมายถึงการกําหนด
นโยบายสังคมโดยรัฐ ท่ีจะมีผลตอความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 บริการ 
ไดแก  

1.บริการประกันสังคม (Social Insurance)  
2.บริการสงเคราะหประชาชน / การประชาสงเคราะห / สาธารณูปการ (Public  

Assistance) 
บริการสังคม (Social Service)  
ตัวอยางท่ีนาสนใจของสังคมไทย เชน ในชวงป พ.ศ.2526 ท่ีกระทรวงสาธารณสุขได  

กําหนดนโยบายสุขภาพดีถวนหนา ป ค.ศ.2000 โดยใชแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน การใชตัวชี้วัดความ
จําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) เพ่ือสะทอนใหเห็นการพัฒนาสุขภาพคนไทยถวนหนา โดยเฉพาะสังคมชนบท  

ขอสังเกต คือ สวัสดิการสังคมถือเปนเปาหมายสุดทายของงานสังคมสงเคราะห ท่ี 
ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตองใชวิธีการตางๆ ผานแผนงาน โปรแกรม โครงการและกิจกรรม เพ่ือทํา
ใหกลุมเปาหมายไดรับสวัสดิการท่ีดีในสังคม  

3.การใชเกณฑความหมายเฉพาะเจาะจงในรูปของโครงการ หรือกิจกรรม  
หรือบริการ (Project or Activities or Services) นักวิชาการท่ีใหความหมายของสวัสดิการสังคม 
โดยใชเกณฑความหมายเฉพาะเจาะจงในรูปของโครงการ หรือกิจกรรม ไดแก 

Encyclopedia of Social Work ใหนิยามวา “สวัสดิการสังคม” หมายถึง กิจกรรมตางๆ  
ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยหนวยงานท้ังของรัฐบาลและอาสาสมัคร เพ่ือมุงปองกันและขจัดปญหาสังคม หรือ
ปรับปรุงความเปนอยู ท่ีดีของบุคคล กลุม และชุมชน กิจกรรมดังกลาวนี้ใชบุคลากรนักวิชาชีพท่ี
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เก่ียวของอยางมากมาย อาทิ แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักการศึกษา วิศวกร นักบริหาร นักสังคม
สงเคราะห ตลอดจนผูชวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ (paraprofessional)  

ศ.นิคม จันทรวิทุร “สวัสดิการสังคม” หมายถึง โครงการท่ีรัฐหรือสังคมจัดข้ึน เพ่ือ 
ชวยเหลือคนท่ีดอยทางเศรษฐกิจและสังคม และไมสามารถชวยตนเองได ไดแก เด็กกําพรา เด็กอนาถา
ไรท่ีพ่ึง เด็กเรรอนไรท่ีพ่ึง และคนยากจนท่ีขาดรายไดในการครองชีพ คนชรา คนพิการ และผูประสบภัย
ตางๆ เปนตน โครงการนี้สวนใหญดําเนินการโดยรัฐ เรียกวา “การประชาสงเคราะห” สําหรับโครงการ
ท่ีดําเนินการโดยองคกรเอกชน เรียกวา “การสังคมสงเคราะห” สวัสดิการสังคมเปนโครงการท่ีผูไดรับ
ประโยชนไมตองออกเงินสมทบ โดยไดเงินคาใชจายจากงบประมาณของรัฐ และการบริจาคในกรณีท่ี
เปนโครงการท่ีดําเนินการโดยองคกรเอกชน 

โดยท่ัวไปการนิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ในลักษณะท่ี 3 มักจะเปนท่ีรูจัก 
และงายตอการเขาใจ เพราะเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินงานระบบ
สวัสดิการสังคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความม่ันคงทางสังคม (Social Security Act 1935) ซ่ึง
แบงบริการสวัสดิการสังคมเปน 3 ประเภท ไดแก  

1.บริการประกันสังคม (Social Insurance)  
2.บริการสงเคราะหประชาชน (Public Assistance)  
3.บริการสังคม (Social Services)  
4.การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนสถาบันทางสังคม (Social Institution)  
นักวิชาการท่ีนิยามความหมายสวัสดิการสังคมเปนสถาบันทางสังคม ไดแก  
เฟเดอริโก (Federico) อธิบายวา “สวัสดิการสังคม” เปนสถาบันท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งใน  

สังคม ในขณะท่ีทุกสังคมมักจะประกอบดวยอยางนอย 5 สถาบันหลัก ไดแก  
(1) สถาบันครอบครัว  
(2) สถาบันการศึกษา  
(3) สถาบันศาสนา  
(4) สถาบนัการเมือง  
(5) สถาบันเศรษฐกิจ 
สวัสดิการสังคมถือเปนสถาบันท่ี 6 ของสังคม ท่ีมีหนาท่ีสําคัญและเดนชัดในสังคม และมี 

ความสัมพันธตอกันอยางแยกไมออกกับสถาบันทางสังคมท้ัง 5 สถาบันขางตน  
ลักษณะของสวัสดิการสังคม 

อภิญญา เวชยชัย ไดสังเคราะหความหมายของงาน “สวัสดิการสังคม” วามี 3 ลักษณะ ไดแก  
1.ความหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณสังคม  

- ระบบการจัดบริการสังคมท่ีครอบคลุมฐานชีวิตท้ังมวลของมนุษย  
- การไดรับการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐาน การเขาถึงคุณภาพชีวิต และความ 

ม่ันคงของชีวิตในระยะยาวอยางยั่งยืน  
- การไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับตางๆ  
- สวัสดิการท่ีเคารพ ยอมรับในคุณคา และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูประสบปญหา  
- สวัสดิการท่ีอยูบนฐานความหลากหลาย เปนธรรมทางสังคม  
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2.ความหมายกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องระบบการใหบริการและความม่ันคงของชีวิต มากข้ึน  
-  สวัสดิการท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีรอบดาน เชน 7 ดานของความม่ันคงใน 

ชีวิต เชน การศึกษา สาธารณสุข ท่ีอยูอาศัย รายไดและการมีงานทํา ความม่ันคงทางสังคม นันทนาการ 
และบริการทางสังคม  

ความหมายท่ีมองสวัสดิการสังคมเชิงลึกในดานการพัฒนา และบริการเสริมสรางพลัง  
อํานาจใหแกกลุมผูใชบริการมากกวาการสงเคราะหเปนดานหลักสวัสดิการในความหมายนี้ 

ใหความสําคัญกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความเทาเทียมทางโอกาส การเสริมสรางพลัง
อํานาจใหแกกลุมเปาหมายไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการของตนเองมากข้ึน สวัสดิการจึงเปน
เรื่องการพิทักษและคุมครองสิทธิ การสงเสริมสวัสดิภาพ การพัฒนาความสามารถของกลุมเปาหมาย  

การใหความหมายของงานสวัสดิการสังคมในทุกมิติจึงเก่ียวของกับกลไกของนโยบายรัฐ  
กลไกการบริหารจัดการ กลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยท่ัวไปงานสวัสดิการ
สังคมท่ัวโลกจึงเลือกทําเฉพาะดานหลักท่ีนาจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม เชน 
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานท่ีอยูอาศัย การจัดสวัสดิการสังคมจึงจําเปนตองพัฒนาระบบทุก
ดานใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการสรางนโยบายสาธารณะให
เรื่องสวัสดิการเปนแบบสากลมากข้ึน และกระจายความรับผิดชอบทางสังคมสูภาคสวนตางๆ  

สรุปความหมายของ “สวัสดิการสังคม” หมายถึง ระบบการจดัสรรและจัดการบริกาสังคม 
ในลักษณะของโครงการ หรือบริการตางๆ ใหกับคนทุกคนในสังคม ภายใตหลักการสิทธิ ความเทาเทียม
กัน ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางสังคม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนใน
สังคม การพัฒนาสังคมโดยรวม รวมท้ังการสรางระบบความม่ันคงของมนุษยและสังคมในระยะยาว 

แนวคิดทฤษฎีวาดวยสวัสดิการและความยากจน 
เม่ือเอยถึงคําวา “สวัสดิการ” ในสังคมไทย คนจํานวนมากก็มักจะคิดถึงการแจกจางใหฟรี  

หรือจัดบริการดูแล หยิบยื่นผลประโยชนให ความเขาใจเชนนี้ก็ถูกตองเปนบางสวน แตในความหมาย
ทางวิชาการ “สวัสดิการ” มีความหมายกวางกวาท่ีเขาใจกัน เพราะสวัสดิการมีท้ังมิติทางเศรษฐกิจ และ
มิติทางสังคม  

1.สวัสดิการ: นิยาม ความหมาย แนวคิด  
คําวา สวัสดิการ มีความหมายหลายนัย กลาวคือ อาจหมายถึง  

- การกินดี อยูดี (well - being)  
- ในทางเศรษฐศาสตร อาจหมายถึงการไดรับความพอใจ การไดรับ 

อรรถประโยชน จากการ ไดบริโภคสินคา หรือไดรับบริการ  
- การไดรับผลประโยชน ไดรับบริการ ไดรับสิ่งของ (goods) เพ่ือทําใหเกิดการกินดี  

อยูดี  
คําวา สวัสดิการสังคม มีผูใหความหมายและขอบเขตแตกตางกันไปตามแนวคิดและ  

ปรัชญาของแตละบุคคล ซ่ึงการทําความเขาใจความหมาย แนวคิด และปรัชญา ของคํานี้ จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยเก่ียวของ 3 ประเด็น คือ ตองพิจารณาอางอิงจากศัพทภาษาอังกฤษ เนื่องจากรากฐาน
ความเปนมา ของการบัญญัติศัพทมาจากคํา และความหมายท่ีรับมาจากตางประเทศ 
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การพิจารณาตองคํานึงถึงชวงระยะเวลาท่ีมีความแตกตางกันดวย เนื่องจาก ความคลี่คลาย 
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในแตละชวงเวลา จะมีผลทําใหความหมายขอบเขตของคํามีความแตกตางกัน 

การพิจารณาตองพิจารณารวมกับศัพท หรือชุดคําท่ีเก่ียวของท่ีมี ความหมายใกลเคียง  
หรือเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายไดชัดเจนข้ึน Encyclopedia Britanica ไดให
ความหมายคําวา “สวัสดิการสังคม” หมายถึง การปฏิบัติจัดทําท้ังหลาย ไมวาโดยสวนราชการหรือ
เอกชน เปนการปฏิบัติจัดทําเพ่ือชวยเหลือบุคคล ครอบคัว กลุมชน และชุมชน ใหมีมาตรฐานการครอง
ชีพอันดี มีสุขภาพและฐานะทางสังคมท่ีนาพึงพอใจ โดยมุงใหสามารถชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือ
ผูอ่ืนในสังคมเดียวกันไดตอไป 

Encyclopedia Americana ไดใหความหมายของสวัสดิการสังคมวา “สวนมากหมายถึง 
สถาบันและบริการตางๆ ซ่ึงมีความมุงหมายหลักเพ่ือท่ีจะธํารงไว และสงเสริมความอยูดีของประชาชน
ในดานรางกาย สังคม สติปญญา หรืออารมณ”  

กลาวโดยสรุป สวัสดิการสังคม จึงมีความหมายกวางในฐานะบริการ หรือโครงการท่ีท้ัง 
ภาคราชการและภาคเอกชนจัดตั้งข้ึน เพ่ือสงเสริมสภาพความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยไมจําแนกฐานะและชนชั้น บริการสวัสดิการสังคม อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะกวางๆ คือ 

สวัสดิการสังคมท่ีมุงแกไขปญหาความเดือดรอน หรือบําบัดรักษา ทดแทนฟนฟู  
(Remedial, Supplemental, Substitute or Rehabilitative Social Welfare) เชน แกไขฟนฟูเด็ก
ท่ีกระทําความผิดในสถานพินิจ รับเด็กเขาสถานสงเคราะห จัดหาครอบครัวอุปการะ ปรับปรุงสภาพ
ดานกายภาพในชุมชนแออัด เปนตน  

สวัสดิการสังคมท่ีมุงปองกันปญหา (preventive social welfare) เชน การฝกอาชีพ  
เยาวชน บริการสาธารณสุขมูลฐาน เปนตน  

สวัสดิการสังคมท่ีมุงพัฒนาศักยภาพ ความคิด จิตใจ ทักษะประชาชน (developmental  
social welfare) เชน การฝกอบรมและพัฒนาความเปนผูนํา การพิทักษสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน 
การพัฒนาชุมชน เปนตน 

จึงกลาวไดวา สวัสดิการสังคม มีความหมายแคบกวาคําวา สวัสดิการ เพราะ “สวัสดิการ 
สังคม” สื่อความหมายใหเห็นถึงสถาบัน และโครงการท่ีปฏิบัติการ เพ่ือใหเกิดความอยูดี กินดี หรืออยูดี 
มีสุขเทาท่ีจะเปนไปได  

แตคําวา “สวัสดิการ” ไมจําเปนตองหมายถึงสถาบันและโครงการเทานั้น แตเปนเรื่องท่ี 
เกิดข้ึนไดในระบบตลาดดวยตัวมันเอง ตัวอยางเชน สิ่งของท่ีราคาเทากันแตคุณภาพดีกวา ก็ยอมสราง 
“สวัสดิการ” ใหแกผูบริโภคไดมากกวา สิ่งของท่ีคุณภาพเทากัน แตราคาถูกกวา ก็ยอมสรางความพอใจ 
หรือ “สวัสดิการ” ใหแกผูบริโภคไดมากกวา สวัสดิการแบบนี้เรียกวา “สวัสดิการทางเศรษฐศาสตร” 
หรือ economic welfare ซ่ึงตางจาก “สวัสดิการสังคม” หรือ social welfare ท่ีมุงเนนไปท่ีสถาบัน 
โครงการ และปฏิบัติการ  

ดังนั้น การใชคําวา “สวัสดิการ” ในงานวิจัยนี้ จึงเปนการใชในความหมายกวางท่ีเปนท้ัง  
social welfare และ economic welfare แตถาเม่ือใดตองการสื่อความหมายเฉพาะ ก็จะระบุวาเปน
สวัสดิการสังคม หรือสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร 
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ประเทศเยอรมันไดชื่อวาเปนประเทศแรกท่ีไดจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ และ 
ทันสมัย สวัสดิการสังคม (social welfare) ท่ีใชกันอยูในเยอรมันมีความหมายครอบคลุมถึงการ
ชวยเหลือ และแกไขกําลังแรงงานท่ีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ ชรา หรือชวยเหลือคนสูญเสียโอกาส 
สูญเสียศักยภาพในการเลี้ยงชีพ ใหสามารถฟนฟูศักยภาพและมีโอกาสเปนแรงงานท่ีทําการผลิตได 
(productivity labour force) ตอไป รวมไปถึงบริการการศึกษา ดูแลสุขภาพ และท่ีอยูอาศัย  

ความหมายของคําวา “สวัสดิการสังคม” คลายๆ กับความหมายของคําวา “ความม่ันคง 
ทางสังคม” (social security) ตางกันตรงท่ีวา ถาเปนนโยบายจะเรียกวา “นโยบายสวัสดิการสังคม” 
(social welfare policy) แตถาเปนระบบและการจัดการกลับไปใชคําวา “ระบบความม่ันคงทาง
สังคม” (social security system) ซ่ึง Neuhaus ใหความหมายระบบความม่ันคงทางสังคมวา เปน
ระบบท่ีชวยเหลือใหสมาชิกของประชาสังคมท่ีไมมีศักยภาพพอท่ีจะเลี้ยงชีพตนเองได ไมวาจะชั่วคราว
หรือตลอดชีวิต ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี ดวยการพยุงฐานะ รายได พัฒนา
ศักยภาพ และสรางโอกาสใหมีงานทํา อยางไรก็ตามในเยอรมันนั้นไดใชคําวา social welfare กอนคํา
วา social security ซ่ึงเพ่ิงจะนํามาใชทีหลัง หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาไดมีรัฐบัญญัติความม่ันคงทาง
สังคม 1935  

แตการท่ีจะทําใหระบบความม่ันคงทางสังคมเปนจริงข้ึนมา รัฐบาลจะตองมีวิธีการจัดหา 
รายไดและงบประมาณข้ึนมา เพ่ือใชดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค งบประมาณของรัฐท่ีใชเพ่ือความ
ม่ันคงทางสังคมกลับไปเรียกวา “งบประมาณเพ่ือสวัสดิการสังคม” (social welfare budget)  

จากนี้จึงเห็นไดวา ในประเทศเยอรมัน ซ่ึงเปนเจาตํารับของนโยบายสวัสดิการสังคม และ 
ระบบความม่ันคงทางสังคมนั้น ไดใชคํา 2 คํานี้คละเคลากันไปในความหมายท่ีเกือบจะไมตางกันนั่นคือ 
ถาเปนตัวนโยบาย ตัวงบประมาณ ก็จะใชคําวา social welfare หรือสวัสดิการสังคม แตถาเปนระบบ
และการจัดการท่ีจะใหบรรลุนโยบายสวัสดิการสังคม ก็จะเรียกวา social security หรือระบบความ
ม่ันคงทางสังคม และโดยท่ัวไปโครงการความม่ันคงทางสังคมจะประกอบดวย การประกันสังคม (social 
insurance) ประเภทตางๆ  

อยางไรก็ตาม หากศึกษาในดานสวัสดิการสังคมท่ีเนนเฉพาะการชวยเหลือคนจน คน 
ยากไร คนขอทาน พบวา อังกฤษไดริเริ่มมากอน กลาวคือ ชวงประมาณ 1598 – 1601 ไดมีการราง
พระราชบัญญัติและประกาศใชพระราชบัญญัติ Elizabethan Poor Law 
 

2.3 แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง 
 แนวคิดการพ่ึงพาตนเองประกอยดวย 

1. หลักการพ่ึงพาตนเอง 
แนวทางท่ีชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พอประมาณ มีเหตุผล สรางภูมิคุมกัน" ไป

ปฏิบัติอยางแพรหลาย คือ แนวทางการพ่ึงตนเอง 5 ดาน ประกอบดวย12

7 

                                                           
 7https://prezi.com/jzrsc66xbsfw/presentation/ (สืบคนขอมลูเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 

 

https://prezi.com/jzrsc66xbsfw/presentation/%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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1.การพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ มีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถ่ินเพ่ือการยังชีพ และนําสวนเกิน
เขารวม กับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ มีแนวทางท่ีผูนําชุมชนเรียกวา "เกษตรอินทรียวิถีชุมชน" หรือ 
"เกษตรอินทรียวิถีพอเพียง" เปนแนวทางรูปธรรมท่ีขยายตัวในพ้ืนท่ีชุมชนท่ัวประเทศ 

2.การพ่ึงตนเองทางสังคม เสริมสรางใหแตละชุมชนรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลกัน ปจจัยพ้ืนฐาน
บางอยางไมสามารถพ่ึงตนเองในครอบครัวได ตองพัฒนาการพ่ึงตนเองอยางเปนระบบ เชน 

- มีโรงงานผลิตน้ําปลาเล็กๆ ผลิตน้ําปลาใหพอบริโภคในชุมชน เลี้ยงหมูและทําเขียงหมูใหพอ
บริโภคในชุมชนทองถ่ิน ไมเนนการผลิตเพ่ือสนองตลาดวงกวาง 

 - มีคลีนิคสุขภาพชุมชนท่ีสงเสริมบทบาทหมอพ้ืนบาน การใชสมุนไพรและการบําบัดโรคโดย
การนวด หรือวิธีการพ้ืนบานอ่ืนๆ 

- มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องแบบศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียงท่ีริเริ่ม
โดยประยงค รณรงค ประธานคณะกรรมการผูนําชุมชนแหงชาติ เปนศูนยท่ีเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และปลูกฝงใหชาวบาน "เรยีนรูในสิ่งท่ีตองทํา เรียนรูในสิ่งท่ีตองรู และทําในสิ่งท่ีเรียนรูแลว" ไมใชศูนย
เรียนรูท่ีเนนการขายบริการศึกษาดูงานเปนหลัก 

- มีระบบการจัดการทุนของตนเอง ท่ีเรียกวา "ธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง" ซ่ึงเปนรูปแบบ 
การจัดการทุนของชุมชน ท่ีไมเนนผลกําไรจากการคาเงินแบบธนาคารในระบบทุนนิยม แตเนนการสราง
ความรวมมือ เพ่ือใหสมาชิกพ่ึงพาอาศัยกันดานทุนได มีความม่ันคงในชีวิตและสวัสดิการสังคมเปน
ผลตอบแทนใหกับสมาชิก ดังตัวอยาง "ธนาคารชีวิตกลุมวัดอูตะเภาและวัดดอน" จ.สงขลา เปนตัวอยาง
ท่ีประสบความสําเร็จ 

- มีการฟนฟูระบบและวิธีการจัดการทรัพยากรหรือทรัพยสินของชุมชน เชน โฉนดชุมชน สวน
ดุซนหลวง ฝายแมวหรือระบบเหมืองฝายแบบดั้งเดิม เปนระบบท่ีเนนความสัมพันธท่ีดีงามระหวางคน
กับคน คนไมขูดรีดจากทรัพยากรธรรมชาติ และมีคุณธรรมทางสังคมเปนเครื่องกํากับ เปนตน 

3) พ่ึงตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนการพ่ึงตนเองบนฐานองคประกอบ 3 ประการ คือ 
"คน ความรู และทรัพยากร" โดยการพัฒนาศักยภาพของคน คนหาทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน มา
พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด บนฐานความรูภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ินนั้น ตัวอยางรูปธรรม เชน 

- การปลูกตนไมใชหนี้เพ่ือแกไขปญหาความยากจน ในทางปฏิบัติมีการคนหาและศึกษา
ประสบการณความรูของชาวบาน 38 คน ท่ีประสบความสําเร็จในการแกปญหาหนี้สินดวยการปลูก
ตนไมหลากหลายชนิดในรูปแบบปาธรรมชาติ หรือท่ีเรียกวา "วนเกษตร" นําความรูเหลานั้นมาถายทอด
ใหกับชาวบานท่ีมีปญหาหนี้สิน โดยวิธีการสํารวจทรัพยากรพันธุไมในชุมชนทองถ่ิน วิเคราะหท่ีดินของ
ตนเอง สํารวจท่ีดินสาธารณะเพ่ือใหชาวบานท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเองเขารวมโครงการได มีการเพาะ
ขยายพันธุไม การวางแผนเพาะปลูกท่ีสัมพันธกับรายจายและการชําระหนี้ของครัวเรือน มีชาวบานเขา
รวมโครงการแลว 36,000 คน และคนพบวาชาวบาน "มีรายไดต้ังแตวันลงมือปลูก" และมีการวางแผน
นําผลผลิตจากตนไมมาแปรรูปสรางผลิตภัณฑใหมๆ ตามแนวทางวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงแตกตางจากความ
เชื่อเดิมในหนวยงานตางๆ วา การปลูกตนไมตองใชเวลา 7-10 ป จึงจะเก็บเก่ียวผลได 

- การเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือแกไขปญหาความยากจน มีกระบวนการทํานองเดียวกับการปลูกตนไม 
โดยการศึกษาประสบการณของชาวบานมากกวา 40 คน ท่ีประสบความสําเร็จ และอยูในชวงของการ
นําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปขยายผลในหมูชาวบาน 
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การพ่ึงตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางดังกลาวไมตองการพันธุพืชจากหองทดลอง
หรือตางประเทศ ไมตองการเทคโนโลยีใหม การลงทุนตํ่า เปนการยืนยันวาความพอเพียงไมไดมี
ความหมายเฉพาะกับประชาชนในชุมชนเทานั้น แตมีนัยสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ดวย การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีพอเพียงไมไดหมายถึง เนนเงินลงทุนจากตางชาติ วัตถุดิบจากตางชาติ 
ผลกําไรของตางชาติ อุตสาหกรรมแบบพอเพียง หมายถึงเนนการพ่ึงตนเองดานเงินลงทุน ฐาน
ทรัพยากรภายใน และประโยชนตกอยูกับคนไทยดวยกัน 

4) การพ่ึงตนเองดานเทคโนโลยี ตัวอยางท่ีชุมชนศึกษาเปนตนแบบ คือ กังหันน้ําชัยพัฒนา 
ประดิษฐกรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดรับรางวัลระดับโลก ชาวบานศึกษา ทดลอง 
ทดสอบ เพ่ือสรางเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีชวยใหไมตองซ้ือหาในราคาแพงๆ และทําใหประเทศชาติเสีย
ดุลการคา ตัวอยางของเทคโนโลยีท่ีคิดคนได คือ ปลากินอาหารในน้ํา ไมใชกินอาหารแขวนลอย 
ชาวบานพัฒนาวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ ตนทุนอาหารต่ํา บางรายตนทุนท่ีตองจายเปนเงินไมมี เพราะ
ปลอยใหปลาผสมพันธุตามธรรมชาติ ดูแลระบบบอเลี้ยงใหใกลเคียงธรรมชาติ ไมตองเรงการ
เจริญเติบโต ใชเวลาเลี้ยงมากข้ึน แตไมขาดทุน นอกเหนือจากนั้นชาวบานพัฒนาโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชุมชน การเพาะหวายใหงอกภายใน 7 วัน ระบบกาลักน้ําทดน้ําในอางเก็บน้ําโดยไมตองใชเครื่องสูบน้ํา 
สมุนไพรทดแทนผงฟองซ่ึงเปนเคมีสวนผสมในสบูและยาสระผม สมุนไพรและวิธีการดูแลไกแบบ
พ้ืนบานเพ่ือปองกันไขหวัดนก เปนตน 

5) การพ่ึงตนเองทางดานจิตใจ ยึดหลักธรรมทางศาสนาหลอหลอมการดําเนินชีวิต ปฏิบัติกิจ
ทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอตลอดป ท่ีเปนรูปธรรมท่ีสุด คือ "นพปฏิญาณเศรษฐกิจพอเพียง" คําปฏิญาณ 
9 ขอ ท่ีถอดเอาหลักปฏิบัติรูปธรรม ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนวินัยเหล็กในการดําเนินชีวิต 
ไมโนมเอียงไปตามกระแสบริโภคนิยม และโฆษณาตามสื่อตางๆ มีการนําเสนอใหนํานพปฏิญาณ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกฝงใหนักเรียนตามโรงเรียนในชุมชน ใหกลาวปฏิญาณหลังรองเพลงชาติ และ
สวดมนตหนาเสาธงทุกเชา หรือทองแบบบทอาขยานและสูตรคูณกอนเลิกเรียนใยตอนเย็น 
             การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ การจัด
ความสัมพันธทางสังคม การศึกษาเรียนรู การพัฒนาเทคโนโลยี มีหัวใจสําคัญอยูท่ีการเชื่อมโยงคุณคา
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขากับคุณคาทางศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมคนและสังคม และตอง
มีการสรางแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น จึงจะนําสังคมและผูคนใหเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ไดอยางแทจริง 

2. แนวคิดการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ (Self 
Reliance)8 

แนวพระราชดําริเก่ียวกับการสงเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทท่ีสําคัญๆ คือ การท่ีทรงมุง
ชวยเหลือพัฒนา คือ การท่ีทรงมุงชวยเหลือพัฒนาใหเกิดการพ่ึงตนเองไดของคนในชนบทเปนหลัก  

                                                           
 8http://www.chaipat.or.th/site_content/70-3/283-self-reliance.html. (สืบคนขอมลูเมื่อวันท่ี 14 

มีนาคม 2561) 
 

http://www.chaipat.or.th/site_content/70-3/283-self-reliance.html
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กิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริท่ีดําเนินการอยูหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในปจจุบันนั้นลวน
แลวแตมีเปาหมายสุดทายอยูท่ีการพ่ึงตนเองไดของราษฎรท้ังสิ้น 

ในการพัฒนาท้ังดานอาชีพและสงเสริมการเกษตร ใหเกษตรกรสามารดํารงชีพอยูไดอยาง
ม่ันคงเปนปกแผนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําเนินการแนะนําสาธิตใหประชาชนดําเนิน
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทเปนไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอยางแทจริง กลาวคือ ทรงมุง
ชวยเหลือพัฒนาใหเกิดการพ่ึงตนเองไดของคนในชนบทเปนหลัก 

ดังนั้น การท่ีราษฎรในชนบทสามารถพ่ึงตนเองไดมากยิ่งข้ึนนั้น สืบเนื่องจากแนวพระราชดําริ
ดานการพัฒนาท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานแกเกษตรกรท้ังหลายประการ 

วิธีการพัฒนา 
1.  ทรงยึดหลักท่ีไมใชวิธีการสั่งการใหเกษตรกรปฏิบัติตาม  เพราะไมอาจชวยใหคนเหลานั้น

พ่ึงตนเองได เนื่องจากเปนการปฏิบัติงานโดยไมไดเกิดจากความพึงใจ ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่ง
วา 

ดําริ คือ ความเห็นท่ีจะทํา  ไมใชคําสั่งแตมันเปนความเห็น มีทฤษฎีอะไรตองบอกออกมา ฟง
ไดฟง ชอบใจก็เอาไปได ใครไมชอบก็ไมเปนไร 

2.ทรงเนนใหพ่ึงตนเองและชวยเหลือตนเองเปนหลักสําคัญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มักจะทรงทําหนาท่ีกระตุนใหเกษตรกรท้ังหลายคิดหาลูทางท่ีจะชวยตนเอง พ่ึงตนเองโดยไมมีการบังคับ
การแสวงหาความรวมมือจากภายนอกตองกระทําเม่ือจําเปนจริงๆ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งท่ีวา 

คนทุกคน  ไมวาชาวกรุงหรือชาวชนบทไมวามีการศึกษามากหรือนอยอยางไร ยอมมีจิตใจเปน
อิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ เปนของตนเอง ไมชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียม 
มีแบบแผนเฉพาะเหลากันอีกดวย 

3.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วทรงใชหลักการมีส วนรวมของประชาชน (People 
Participation)  เปนจุดหลักสําคัญในการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยการ
ดําเนินการเชนนั้น จักชวยใหประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองไดในท่ีสุด  ดังเคยมีพระราชดํารัสในอา
กาสวันข้ึนปใหม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 กับประชาชนชาวไทยท้ังหลายวา 

ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลดวยดียอมตองอาศัยความรักชาติ ความซ่ือสัตยสุจริต 
ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับการรวมมือของประชาชนพลเมืองท่ัวไป ขาพเจาจึงหวังวา
ทานท้ังหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในสวนของแตละทานดวยใจบริสุทธิ์  โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวม ท้ังนี้เพ่ือไดมาซ่ึงความรมเย็นเปนสุขของประชาชนท่ัวไปอันเปนยอดปรารถนาดวยกันท้ังสิ้น 

4.  หลักสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการแนะนําประชาชนเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ คือ ทรงใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ เห็นไดชัดเจนในทุกคราท่ีเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนและเกษตรกรรองทุกขเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  หากเจาหนาท่ี
ทักทวงสิ่งใดทางวิชาการ กราบบังคมทูลแลวก็ทรงรับฟงขอสรุปอยางเปนกลาง หากสิ่งใดท่ีเจาหนาท่ี
กราบบังคมทูลวาปฏิบัติได แตผลลัพธอาจไมคุมคากับเงินท่ีลงไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงให
เปลี่ยนแปลงโครงการไดเสมอ เห็นไดชัดเจนจากพระราชดํารัสศูนยศึกาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริวา 
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เปนสถานท่ีท่ีผูทํางานในดานพัฒนาจะไปทําอะไรอยางท่ีเรียกวา ทดลอง ก็ได และเม่ือทดลอง
แลวจะทําใหผูอ่ืนท่ีไมใชผูเชี่ยวชาญในวิชานั้นสามารถเขาใจวาเขาทํากันอยางไรเขาทําอะไรกัน... ได
พระราชทานพระราชาธิบายเพ่ิมเติมอีกวา 

ฉะนั้นศูนยศึกษาการพัฒนานี้ ถาทําอะไรลมเหลวตองไมถือวาเปนสิ่งท่ีตองถูกลงโทษ แตเปน
สิ่งท่ีแสดงวาทําอยางนั้นไมเกิดผล 

5. ทรงยึดหลักสภาพของทองถ่ินเปนแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ท้ังดานสภาพแวดลอม ทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของแตละ
ทองถ่ินในแตละภูมิภาคของประเทศ เพราะทรงตระหนักดีกวาการเปลี่ยนแปลงใดท่ีดําเนินการโดย
ฉับพลันอาจกอผลกระทบตอคานิยม ความคุนเคย และการดํารงชีพในวิถีประชาเหลานั้นเปนอยางมาก 
ดังนั้นจึงพระราชทานแนวคิดเรื่องนี้วา 

การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรใน
สังคมวิทยา ภูมิประเทศของสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนคิดอยางอ่ืนไมได แต
ถาเราเขาไปแลวเราเขาไปดูวา เขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนา
นี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง 

6.พระราชดําริท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางความแข็งแรงใหชุมชน ดวยการสราง
โครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีจําเปนตอการผลิต อันจะเปนรากฐานนําไปสูการพ่ึงตนเองไดในระยะยาว 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ แหลงน้ํา เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกษตรกรสวนใหญท่ีตองพ่ึงพา
อาศัยน้ําฝนจักไดมีโอกาสท่ีจะมีผลิตผลไดตลอดป ซ่ึงเปนเง่ือนไขปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดในเรื่องอาหารไดระดับหนึ่ง และเม่ือชุมชนแข็งแรงพรอมดีแลว ก็อาจจะมีการสราง
โครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการยกระดับรายไดของชุมชน เชน เสนทางคมนาคม ฯลฯ ซ่ึงการ
พัฒนาในลักษณะท่ีเปนการมุงเตรียมชุมชนใหพรอมตอการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกอยางเปน
ข้ันตอนนี้ทรงเรียกวา การระเบิดจากขางใน ซ่ึงเรื่องนี้พระองคทรงอธิบายวา 

การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ันตอน ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เม่ือไดพ้ืนฐานม่ันคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงข้ึนโดยลําดับ 

วิธีการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเองไดนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะวาควร
จะตองคอยๆ กระทําตามลําดับข้ันตอนตอไป ไมควรกระทําดวยความเรงรีบซ่ึงอาจจะเกิดความเสียหาย
ได ดังท่ีรับสั่งกับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 วา 

ในการสรางความเจริญกาวหนานี้ ควรอยางยิ่งท่ีจะคอยสรางคอยเสริมทีละเล็กละนอยใหเปน
ลําดับ ใหเปนการทําไปพิจารณาไป และปรับปรุงไป ไมทําดวยอาการเรงรีบตามความกระหายท่ีจะสราง
ของใหมเพ่ือความแปลกใหม เพราะความจริงสิ่งท่ีใหมแทๆ นั้นไมมี สิ่งใหมท้ังปวงยอมสืบเนื่องมาจาก
สิ่งเกาและตอไปยอมจะตองกลายเปนสิ่งเกา. พรอมกันนี้ในเรื่องเดียวกัน ทรงมีรับสั่งกับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วา 

เม่ือมีพ้ืนฐานหนาแนนบริบูรณพรอมแลว ก็ตั้งตนพัฒนางานตอไป ใหเปนการทําไปพัฒนาไป
และปรับปรุงไป 
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7.การสงเสริมหรือสรางเสริมสิ่งท่ีชาวชนบทขาดแคลน และเปนความตองการอยางสําคัญ คือ 
ความรู ดานตางๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวา ชาวชนบทควรจะมีความรูในเรื่องของ
การทํามาหากิน การทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยทรงเนนถึงความจําเปนท่ีจะตองมี 
ตัวอยางแหงความสําเร็จ ในเรื่องการพ่ึงตนเอง ซ่ึงทรงมีพระราชประสงคท่ีจะใหราษฎรในชนบทไดมี
โอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางของความสําเร็จนี้ และนําไปปฏิบัติไดเองซ่ึงทรงมีพระราชประสงคท่ีจะให
ตัวอยางของความสําเร็จท้ังหลายไดกระจายไปสูทองถ่ินตางๆ ท่ังประเทศ วิธีการใหความรูแกประชาชน
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกรพัฒนาวา 

การใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในงานตางๆ นั้น วาโดยหลักการควรจะใหผลมาก     ในเรื่องประ
สิทธิภาาพ การประหยัดและการทุมแรงงาน แตอยางไรก็ตามก็คงยังจะตองคํานึงถึงสิ่งอ่ืนเปนพ้ืนฐาน
และสวนประกอบของงานท่ีทําดวย อยางในประเทศของเราประชาชนทํามาหาเลี้ยงตัวดวยการกสิกรรม
และการลงแรงทํางานเปนพ้ืน การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของ
ประเทศยอมจะมีปญหา เชนอาจทําใหตองลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ หรืออาจกอใหเกิดการ
วางงานอยางรุนแรงข้ึน เปนตน ผลท่ีเกิดก็จะพลาดเปาหมายไปหางไกลและกลับกลายเปนผลเสีย 
ดังนั้น จึงตองมีความระมัดระวังมากในการใชเทคโนโลยีท่ีปฏิบติงานคือ ควรพยายามใชใหพอเหมาะ
พอดีแก สถาวะของบานเมืองและการทํากินของราษฎรเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลดวย เกิดความประหยัด
อยางแทจริงดวย 

8.  ทรงนําความรูในดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมเขาไปถึงมือชาวชนบทอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง โดยทรงมุงเนนใหเปนขบวนการเดียวกับท่ีเปนเทคโนโลยีทางการผลิตท่ีชาวบาน
สามารถรับไปและสามารถไปปฏิบัติไดผลจริง 

ในทางปฏิบัติเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆ หลาย
ประการเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายท่ีทรงมุงหวังดังกลาวนั้นมีหลายแนวทาง เชน 

ก. การรวมกลุมประชาชนเพ่ือแกไขปญหาหลักของชุมชนชนบท  ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะการรวมตัวกันเปนรูปของสหกรณ ดังนั้น ในทุกพ้ืนท่ีท่ี
เสด็จพระราชดําเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึนมาไมวาลักษณะใด จะทรงเนนเสมอ
ถึงความจําเปนท่ีจะตองกระตุนใหเกิดการรวมตัวกันในรูปแบบตางๆ เพ่ือแกไขปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู
รวมกัน หรือเพ่ือใหการทํามาหากินของชุมชยโดยสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด จน
เห็นไดวา กลุมสหกรณในโครงการพระราชดําริท่ีประสบความสําเร็จหลายโครงการนั้นพัฒนาข้ึนมาจาก
การรวมตัวกันของราษฎรกลุมเล็กๆ เชน สหกรณหุบกระพงเกิดจากกลุมเกษตรกรท่ีทําสวนผักในยาน
นั้นเปนตน 

ข.  การสงเสริมโดยกระตุนผูนําชุมชนใหเปนผูนําในการพัฒนาก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทรงใชในบาง
พ้ืนท่ีตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผูนําโดยเนนในดานคุณธรรม ความโอบออมอารี ความเปนคนใน
ทองถ่ินและรักทองถ่ิน จากนั้นทรงอาศัยโครงสรางสังคมไทย โดยเฉพาะระบบอุปถัมภกระตุนใหผูนํา
ชุมชนท่ีมักจะมีฐานะดี ใหเปนผูนําในการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ิน โดยชาวบานท่ียากจนให
ความสนับสนุนรวมมือ ซ่ึงในท่ีสุดแลวผลแหงความเจริญท่ีเกิดข้ึนจะตกแกชาวบานในชุมชนนั้นทุกคน 
ดังพระราชดําริท่ีวา 
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ในการทํางานท้ังปวงนั้น ทุกคนจะตองตั้งใจจริง อดทนและขยันหม่ันเพียร ซ่ึงตรงเห็นอกเห็นใจ
กัน ถอยทีถอยอาศัยกัน มีเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ยึดม่ันในสามัคคีธรรม ความสุจริตท้ังในความคิด
และการกระทํา ถือเอาความม่ันคงและประโยชนรวมกันเปนจุดหมายสําคัญ 

ค.  การสงเสริมการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองนั้นจะตองทําอยางคอยเปนคอยไป ไมรีบรอนท่ีจะให
เกิดผลในทางความเจริญอยางรวดเร็ว สิ่งสําคัญท่ีมีพระราชดําริอยูเสมอ คือ ชุมชนจะตองพ่ึงตนเองได
ในเรื่องอาหารกอนเปนลําดับแรก จากนั้นจึงคอยกาวไปสูการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ การขยายการผลิตเพ่ือ
การคาใดๆ ก็ตาม ทรงมีขอสังเกตเก่ียวกับความพรอมในดานการตลาด โดยเฉพาะในดานความรูเบื้อง
ตนเก่ียวกับการจัดทําบัญชีธุรกิจการเกษตรของชาวบานอยางงายๆ อีกดวย ซ่ึงในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริแกกรรมการ กปร. และคณะเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ณ 
ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งวา 

ในดานหนึ่งท่ีไมเคยคิดกัน ในดานการพัฒนา เชน เจาหนาท่ีบัญชี ถาหากวาทําการเพาะปลูก 
ชาวบานทําการเพาะปลูก เม่ือมีผลแลวเขาบริโภคเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งก็ขายเพ่ือใหได มีรายได 
แลวก็เม่ือมีรายไดแลวก็ไปซ้ือของท่ีจําเปนและสิ่งท่ีจะมาเก้ือกูลการอาชีพของตัว อยางนี้ไมคอยมี
การศึกษากัน เม่ือผลิตอะไรแลวก็จําหนายไปก็มีรายไดก็ตองทําบัญชี ชาวบานทําบัญชีบางท่ีไมคอยถูก... 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : มรรควิธีท่ีชวยเหลือใหเกษตรกรไดบรรลุผลในการ
พ่ึงตนเอง 

1.  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :  ความหมายและแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมุงหวังจะ
พัฒนาประชาชนในชนบทใหสามารถมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนในระดับ พออยู พอกิน เสียกอน จากนั้นก็จะ
เพ่ิมระดับการพ่ึงตนเองไดเปนลําดับ 

แนวพระราชดําริเพ่ือจัดต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังหลายนี้อาจ
กลาวไดวาเพ่ือสนองพระราโชบายในการเสริมสรางการเรียนรูแกประชาชนในชนบท เพ่ือจักได
พ่ึงตนเองไดโดยแก กลาวคือ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับพระราชประสงคในการจัดตั้งนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชาธิบายวา ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   มี
ลักษณะดังนี้ 

เปนศูนย หรือเปนท่ีแหงหนึ่งท่ีรวมการศึกษาเพ่ือดูวา ทําอยางไร จะพัฒนาไดผล...นอกจากนี้
ไดพระราชทานพระราชดํารัสเพ่ิมเติมวา 

ศูนยศึกษานี้เปนคลายๆ พิพิธภัณฑใหญท่ีมีชีวิตท่ีใครๆ จะมาดูวาทําอะไรกัน... 
สําหรับวัตถุประสงคของการจัดตั้งนั้น มีพระราชดํารัสวา 

เพ่ือเปนแหลงสาธิตใหเกษตรกรไดเรียนรู 
ท่ีตั้งศูนยศึกษานี้เพ่ือจุดประสงคสําคัญยิ่ง 2 ทาง คือ ทางหนึ่งก็คือเปนการสาธิตการพัฒนา

เบ็ดเสร็จ  หมายถึงวาทุกสิ่งทุกดานของชีวิตประชาชน ท่ีจะหาเลี้ยงชีพในทองท่ีจะทําอยางไรและไดเห็น
วิทยาการแผนใหมจะสามารถท่ีจะหาดูวิธีการจะทํามาหากินใหมีประสิทธิภาพ...เปนแหลงคนควาวิจัย
ทดลอง 
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จุดประสงคของศูนยศึกษาฯ  ก็เปนสถานท่ีสําหรับคนควาวิจัยในทองท่ีเพราะวาแตละทองท่ี
สภาพฝนฟาอากาศและประชาชนในทองท่ีตางๆ กัน ก็มีลักษณะแตกตางกันมากเหมือนกัน...เปนแหลง
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการพัฒนา 

กรมกองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประชาชนทุกดานของการพัฒนาชีวิตของประชาชนได
สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานงานกัน...เปนศูนยรวมบริการประชาชน
ทางดานความรูและวิชาการ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเปนศูนยท่ีรวบรวมกําลังท้ังหมดของเจาหนาท่ีทุกกรม 
กองท้ังในดานเกษตรหรือในดานสังคม ท้ังในดานหางานการสงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็

หมายความวาประชาชนซ่ึงจะตองใชวิชาการท้ังหลายก็สามารถท่ีจะมาดู สวนเจาหนาท่ีจะใหความ
อนุเคราะหแกประชาชนก็มาอยูพรอมกันในท่ีเดียวกัน ซ่ึงเปนสองดานก็หมายถึงวาท่ีสําคัญปลายทางคือ 
ประชาชนจะไดรับประโยชน.. 

จึงอาจกลาวไดวาศูนยศึกษาการพัฒนา คือ แหลงคนควาหาความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีของ
เกษตรกร  สืบเนื่องจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมุงหวังพัฒนาความ
เปนอยูของราษฎรใหสามารถชวยเหลือพ่ึงตนเองได โดยวิธีการหนึ่งท่ีทรงเห็นวาไดเรียนรูและพบเห็น
ดวยประสบการณตนเองนั้น เปนการสรางการเรียนรูในการพัฒนาชนบท ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงพระราชทานพระราชดําริใหมีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากระราชดําริ โดยทําหนาท่ี
เสมือน พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต เพ่ือเปนศูนยรวมของการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย และแสวงหา
แนวทางและวิธีการพัฒนาดานตางๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภสพแวดลอมและการประกอบอาชีพของ
ราษฎรท่ีอาศัยอยูในภูมิประเทศนั้นๆและเม่ือคนพบพิสูจนไดผลแลว ก็จะนําผลท่ีไดไป พัฒนา สูราษฎร
ในหมูบานใกลเคียงจนกระท่ังขยายผลแผกระจายวงกวางออกไปเรื่อยๆ เพ่ือใหสําเร็จสูงสุดสูราษฎร
ตอไป 

2.  แนวทางและวัตถุประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสําคัญมี
ดังนี้ 

2.1  การแกไขปญหาตามสภาพความเปนจริงท่ีแตกตางกัน การพัฒนาจะตองเริ่มตนจากสภาพ
ความเปนจริง ศึกษาวาปญหาของพ้ืนท่ีนั้นคืออะไร และเลือกใชวิธีการแกไขปญหาตางๆ แปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 

2.2  การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติและประชาชน การศึกษาคนควาง 
ทดลอง วิจัยตางๆ ท่ีไดผลแลว ควรจะนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีจริงได ศูนยศึกษาการพัฒนาจึงควรเปน
แหลงผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติเปนแหลงความรูของราษฎร เปนแหลงศึกษาทดลองของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเปนแหลงแลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณและแนวทางแกไขปญหาระหวาง
คน 3 กลุม คือ ราษฎร เจาหนาท่ี ซ่ึงหนาท่ีพัฒนาสงเสริมและนักวิชาการ 

2.3  การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศึกษาการพัฒนาแตละแหงเปนแบบจําลองของพ้ืนท่ีและ
รูปแบบการพัฒนาท่ีควรจะเปน ในพ้ืนท่ีลักษณะหนึ่งๆ นั้น จะสามารถใชประโยชนอยางเต็มท่ีไดโดยวิธี
ใดบาง มิใชการพัฒนาเฉพาะดานใดดานหนึ่ง แตพยายามใชความรูหลายสาขาท่ีสุด โดยใหแตละสาขา
เปนประโยชนเก้ือหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืนๆ ดวย 
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2.4  การประสานงานระหวางหนวยราชการ แนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนา
ทุกแหง เนนการประสานงาน การประสานแผนและการจัดการระหวาง กรม กอง และสวนราชการ
ตางๆ ใหเกิดเปนจริงข้ึน 

2.5  เปนศูนยรวมในการใหบริการแกประชาชน เพ่ือใหไดรับความสะดวกและประสิทธิภาพใน
การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนสูงสุด ตลอดจนไดรับริการจากทางราชการของสวนราชการตางๆ 
ทําใหประชาชนสามารถดําเนินการไดรวดเร็วประหยัดคาใชจายในการติดตอราชการนับเปนการปฏิรูป
มิติใหมของระบบบริหารราชการแผนดินในการบริการของทางราชการแบบใหมท่ีสิ้นสุดตรงจุดเดียว 
One Stop Service หรือท่ีเรียกกันวา การบริการแบบเบ็ดเสร็จ นั่นเอง 
 

2.4 แนวคิดการออมของชุมชน 
หลักการเรื่องการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง12

9 
 ประเทศไทยเรานั้น เปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ คือ มี ทะเล มีภูเขา มี

ปา มีพืช มีสัตวนานาชนิด เราพูดรวมๆ วา ในน้ํามีปลา ในนามีขาว โดยเฉพาะภาคใตของเรามีครบทุก
อยาง เราจึงไมเดือดรอนในการแสวงหาปจจัย 4 มาบํารุงชีวิตของเราเลยอยากกินปลาก็ 

หากินได ใกลๆ บาน อยากกินผักกินพืชก็มีใหกิน เจ็บปวยเราก็มียาสมุนไพร ยามไขใจเราก็มี 
พระคอยชวยเหลือ คอยใหท้ังสติและปญญา สอนใหเรามีศีลมีธรรม ไมเปนคนประมาทขาดสติ 
แตมาบัดนี้ วันนี้ สิ่งท่ีวาขางตนนั้นไดสูญหายไป เกือบจะหมดสิ้น จะเหลือก็เฉพาะความทรงจําของคน
สูงอายุ อนุชนคนรุนหลังของเราไมมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศดังกลาวอีกตอไป เราถูกสอนใหเขาใจวา
นี้คือความเจริญ คือ มีถนนหนทาง เต็มไปหมด มีรถวิ่งจนคนไมมีท่ีเดิน มีรานขายของ 24 ชั่วโมง มี
อะไรตออะไรเต็มไปหมด แตท่ีเราขาด คือ ความอยูดีมีสุข เราตองอยูรอน นอนทุกขกับเรื่องตาง ๆ 
มากมาย 
   ท้ังหมดนี้เราไดขอสรุปแลววา เพราะเราเสียรูลัทธิทุนนิยม ซ่ึงเปนระบบคิด ระบบรู ระบบทํา
ของฝรั่งท่ีเราคิดวาเขาเจริญกวาเรา เราจึงเชื่อเขาเกือบทุกอยาง เห็นเขาทําอะไรก็คิดวาดีหมด เชนฝรั่ง
นอนแกผา นุงนอยหมนอย เราก็คิดวาดี ฝรั่งแนะใหทําโนนทํานี้ เราก็ทําตามฝรั่งแนะใหเรา ขายดิน 
ขายน้ํ า  ถางป า  ขุดภู เขา เรา ก็ ทํ า  เพ่ื อ ให ได สิ่ ง ท่ี เรี ยกว า  เงิน  ก็ เป น อันพ อ ...แต ใน ท่ี สุ ด
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทก็ถูกดูด เขาทองฝรั่งเกือบหมด แมแตลูกหลานของเราก็ไปเปนคนรับใช
พวกเขา เด็กสมองดีท้ังหลายถูกดูดเขาเมือง เขากรุงเทพ และเลยไปเมืองนอก ไปทํางานอยูกับฝรั่ง กลับ
บานไมถูก ผลคือ ชุมชนเราขาดคนดูแล คนท่ีอยูในชุมชนก็ออนแอชวยตนเอง ชวยกันเองไดยาก หรือ
ไมได จึงเกิดปญหาสารพัดตามมา 
   ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นภัยคุกคามท่ีวานี้ จึงได
ทรงคิดคนหาวิธีการแกไข และในท่ีสุดก็ทรงคนพบและบอกใหประชาชนคนไทยไดเรียนรูและปฏิบัติ
ตาม เพ่ือกูและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมของเรา 

                                                           
9  ท่ีมาคอลัมน บทความจากเพ่ือน  เรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต : กรณีการออม เศรษฐกิจพอเพียง

และการทําบัญชีครัวเรือนโดย : สุภาคย อินทองคง http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=376 
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 ขอคนพบท่ีวานั้น เม่ือนํามาสรุปรวมแลว เรียกวา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คือ วิธีรู วิธีคิด 
และวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพ่ือความอยูดีมีสุขรวมกันของทุกคน เรียก
คืนความดีงามท่ีเราเคยมีอยูกลับมาและคนหาทางเดินท่ีถูกตองกันใหม โดยการศึกษาใหมีความรูจริงใน
สิ่งท่ีมี สิ่งท่ีทํา ใหมีคุณธรรม คือ ความขยัน อดทน ซ่ือสัตย สุจริต มีความรู ความคิด และการกระทําท่ี
พอประมาน พอดี มีเหตุมีผล มีการระวังตน ไมประมาท รูจักระวังภัยในชีวิต   การรู การคิด และการ
กระทําลักษณะนี้แหละเรียกวา การปฏิบัติตามปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีผูรูท้ังหลายนํามาพูดมาสอนกันขณะนี้มีโดยสรุปดังนี้ 
  1. ใหทุกคน ทุกชุมชนดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ซ่ึงเปนแนวทางท่ีปราชญท้ังปลาย เขา
สอนกันมานาน เชน พระพุทธเจาก็สอนเรื่องนี้ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาหรือ มัชเฌนธรรม คือ มรรคมี
องค 8 มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ เปนตน 
     2. หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พอดี ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุมกัน ผลกระทบท้ังจากภายนอกและภายใน 
     3. เปาประสงค คือ ใหเกิดความสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากภายนอกไดเปนอยางดี 
     4. เง่ือนไข โดย 1) จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ 
นักทฤษฎีและนักธุรกิจใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม 2) 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ 3) จะตองอาศัยความรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และดําเนินการทุก
ข้ันตอน 

การออมคืออะไร 
     คําศัพท ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหนิยามไววา  ออม ก. 
ประหยัด เก็บหอมรอบริบ, เชน ออมทรัพย; ถนอม, สงวน, เชน ออมแรง จากความหมายนี้ แสดงวา 
การออม คือ การประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งท่ีจะประหยัด หรือเก็บ
หอมรอบริบ ไดแก ทรัพยสินเงินทอง 
     ฉะนั้น การออม จึงมีความหมายกวาง คือหมายถึง การใชสิ่งมีคามีคุณท้ังหลายอยาง
ระมัดระวัง อยางไมประมาท อยางมีเหตุมีผล ท้ังในตนและนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซ่ึง แตละ
คนจะตองถือวา มีความหมายสูงสุด สําคัญสูงสุด จึงตองรูจักตระหนักถึงคุณคาของชีวิต ไมปลอยปละ
ละเลยให ตกต่ําใหไรคา พยายามรักษาและพัฒนาใหเจริญใหได ในขณะเดียวกัน ทรัพยสินเงินทอง ขาว
ของตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยในการดํารงชีพ ก็ตองใหความสําคัญ ตองรูจักเก็บรูจักใช ไมปลอยปละละเลย ไม
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ไมโคนปาเพ่ือหานก เปนตน 
     จะเห็นไดวา การออมมิไดมุงท่ีออมเงินอยางเดียว แตหมายถึง การออมชีวิตตนเอง และปจจัย
ในการดํารงชีพทุกอยาง 
     การออม ในเบื้องตน เปนเรื่องของคน คือ จุดเริ่มตนจะเกิดท่ีคน การออมจะเกิดไดก็เพราะคน
ไดรับการศึกษาเรียนรู มีครู คือ พอแม เปนตน เปนผูแนะนําสั่งสอน ใหความสําคัญ ความจําเปน และ
ผลหรือคุณประโยชนท่ีเกิดจากการออม เม่ือโตข้ึนก็คิดไดเอง ทําไดเอง และสอนผูอ่ืนตอไป การออมจึง



 
32 

 

เปนเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ การฝกใหรู ใหคิด และใหทําในสิ่งดีมี
ประโยชน 
     การออมชีวิต ออมเงิน ออมทรัพยากรธรรมชาติมีปาไม แหลงน้ํา แหลงดิน ก็ตองเริ่มตนท่ีการ
เรียนรู การคิดและการปฏิบัติเชนเดียวกัน 

การออมใหคุณประโยชนแกเราอยางไรบาง? 
     กลาวโดยรวมการออมใหประโยชนตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาชีวิตของเรา ไมวาจะเปน
การ ออมเงินและออมทรัพยากรอ่ืน รวมท้ังการออมชีวิต  หากจะแยกใหเห็นเปนเรื่อง ๆ ก็แยกไดดังนี้  
     1) ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลวา กิจท่ีประเสริฐ คือ เปนกิจท่ีชวยใหชีวิตดํารงอยูและเปด
โอกาสใหคนไดพัฒนาชีวิตคนใหเจริญ ใหสูงข้ึนได การประกอบอาชีพ เชน การปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภค 
เพ่ือแจกจายแกเพ่ือนบาน หรือเพ่ือจําหนายใหไดเงินมา เพ่ือนําไปแลกกับปจจัยดานอ่ืน เชน ยารักษา
โรค ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยานพาหนะ เปนตน เรียกกันวา เปนเรื่องกิจกรรมดานเศรษฐกิจ คือ เรื่อง
การผลิต การแจกจาย และการบริโภค เงินเปนตัวกลางของการแลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายปจจัยท้ังหลาย 
จึงมีความสําคัญตอการดํารงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปจจุบัน การจะมีเงินไดก็เปนเรื่องยาก ดังนั้น เม่ือ
ไดมาก็ตองรูจักประหยัดรูจักออม เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของปจจัยในการดํารงชีพตอไป 
      2) ดานสังคม ในกระบวนการออม ถารวมกลุมการออมต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน หมูบาน 
ตําบล ถึงจังหวัด ท่ีปฏิบัติกันอยูขณะนี้ เห็นไดชัดวา มีผลดีดานสังคม คือ เปนกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ใหคนคิดถึงกัน เอ้ืออาทรตอกัน หรือรักกันมากข้ึน อยางกรณีการออม
สัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เปนเครื่องมือใหคนท่ีเปนสมาชิกคิด เอ้ืออาทรตอเพ่ือนสมาชิก ตอ
ผูดอยโอกาส ผูพิการชวยตัวเองไมได และไดมีสวนชวยเพ่ือนตั้งแตวันลืมตามาดูโลกจนถึงวันตาย ถาได
ปฏิบัติกันอยางจริงจังก็จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว และชุมชนไดทางหนึ่ง 
     3) ดานวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีคนสวนใหญถือปฏิบัติกันอยางแพรหลาย มีสาระท้ังท่ีเปน
ความรู ความคิด การปฏิบัติท่ีมีแบบแผนแนนอน และทําอยางตอเนื่อง และใหผลเปนความดีแกผู
ปฏิบัติ เราจดัวาเปนวัฒนธรรม พฤติกรรมการออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเชนวานี้ จึง
จัดวาเปนวัฒนธรรมสําคัญของชุมชนไดอยางหนึ่ง ถาไดปฏิบัติกันอยางจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อในของ
การออม นั้นมีองคประกอบของความเปนวัฒนธรรมครบถวน คือ มีท้ังองคความรู วิธีปฏิบัติ และผล
การปฏิบัติท่ีชัดเจน ใหประโยชนแกผูปฏิบัติดีไดท้ัง 4 ดาน คือ ดานกาย ดานสังคม ดานใจ และดานจิต
วิญญาณ 
     4) ดานการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเปนเรื่องของการเรียนรู การฝกตนเอง 
ผูทําการออม หรือเปนสมาชิกกลุมเพ่ือออมเพราะตองรูหลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึง
ผลลัพธท่ีพึงไดพึงมี การท่ีทุกคนเดินเขาสูกระบวนการนี้ไดชื่อวา เดินเขาสูกระบวนการทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังไดกลาวแลวในตอนตน ผูเขารวมกิจกรรมนี้ อยางตั้งใจจะเรียนรูก็จะไดรับ
ประโยชนสวนนี้อยางครบถวน โดยไมรูตัว และจะพบวาตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังดานการ
รู การคิด การพูด และการทํา 
     5) ดานทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม ดิน น้ํา ปา เขา สัตว พืชท่ีเราไดเห็น อยูรอบ ๆ ตัวเรา 
บานเรา ชุมชนเรา คือ ชีวิตเรา เพราะวา เราตองอาศัยดิน น้ํา ปา เขา พืช สัตวเหลานั้น จึงมีชีวิตอยูได 
ดินหด น้ําแหง ฝนแลง ปาถูกเผา ภูเขาพัง สัตวลมตายดวยโรคบางชนิด ภาวะเชนนี้ คือ สัญญาณเตือน
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ภัยอันใหญหลวง ไดเกิดข้ึนแกมนุษยแลว เพราะเราเปน อยูได พัฒนาได ก็โดยอาศัยสิ่งเหลานี้ การพูด
ถึงการออมทรัพยสินหรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนเรื่องใหญยิ่งเทากับออมชีวิต เงินทองจะมี
ความหมายก็เม่ือมีสิ่งนี้ เม่ือไมมีสิ่งนี้ เงินทองก็หมดความหมาย กลายเปนเศษกระดาษ เศษโลหะท่ีกิน
ไมได ชวยชีวิตมนุษยไมไดเลย การใชเงินเพ่ือจัดการทรัพยากรใหคงอยูในภาวะปกติ จึงเปนเรื่องตองคิด
ตองทํา 
     6) ดานการพัฒนาชีวิต การออมเปนเรื่องการรู การคิด และ การทํา การออมท่ีเริ่มดวยการ
เรียนรูเรื่องสัจจะ คือ ความจริงท่ีรู ท่ีคิด ท่ีพูด ท่ีทํา ของตนเอง วาจะตองพูดจริง ทําจริง คิดจริง และรู
จริงนั้น นับเปนการเรียนรูเพ่ือรูจักตนเอง รูจักความสัมพันธระหวางคนกับผูคนในครอบครัว ในชุมชน 
เปนตน โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือสามี และลูก ๆ รวมปูยาตายาย ถาคนในครอบครัว
รูจักสัจจะ คือ ความซ่ือสัตย ซ่ือตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการทําตอกัน รูจักขมใจในบางโอกาสบาง
กรณี รูจักอดทนอดกลั้น รูจักสละสิ่งของใหแกกัน และรูจักสลัดอารมณมัวหมอง เปนตน ก็มีคุณตอชีวิต
ของคนในครอบครัว อยางมากมายแลว ยิ่งไปกวานั้น ถาไดศึกษาใหลึกลงไปในสัจจะของชีวิตท้ังท่ี
ตนเอง ผูอ่ืน สิ่งอ่ืน รอบ ๆ ตัวอีกดวยแลว ก็จะยังเพ่ิมคุณประโยชนใหอีกมากมาย จนถึงข้ันเขาใจสัจ
ธรรม ท้ังท่ีตนเองผูอ่ืน และสิ่งอ่ืน ก็ถือวา ถึงข้ันสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแลว 

เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 
     การทําบัญชีเปนกิจกรรมเรียนรูอยางหนึ่ง  การทําบัญชี จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู การศึกษา การฝกตน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติพัฒนาความรู ความคิด และการปฏิบัติท่ีถูกตอง กอ
ความเจริญท้ังในดานอาชีพหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปนตนได 
การทําบัญชี คือ การจดบันทึก ขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขปจจัยในการดํารงชีวิตของเรา ในครอบครัวของ
เรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา 
      ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกจะเปนตัวบงชี้อดีตปจจุบันและอนาคตของชีวิตเรา เราสามารถนํา
ขอมูลอดีตมาบอกปจจุบันและอนาคตของเราได ขอมูลท่ีไดท่ีบันทึกไว จะเปนประโยชนตอการวางแผน
ชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศของเราได 
     บัญชีครัวเรือน มิไดหมายถึง การทําบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจายประจําวันเทานั้น แตอาจ
หมายถึงการบันทึกขอมูลดานอ่ืน ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เปนตน ของเราไดดวย เชน บัญชีทรัพยสิน 
พันธุพืช พันธุไม ในบานเราในชุมชนเรา บัญชีความรูความคิดของเรา บัญชีผูทรงคุณ ผูรูในชุมชนเรา 
บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปญญาดานตาง ๆ ของเรา เปนตน หมายความวา สิ่งหรือเรื่องราว
ตาง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกไดทุกเรื่อง ทานลองคิดดูทีวา ถาเราทําได ผลดีจะเกิดข้ึนกับตัวเรา 
ครอบครัวเรา ชุมชนเรา ประเทศเราไดมากแคไหน  ตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชนเรา...ประเทศเรา ก็จะ
เปนคนเรียนรู ครอบครัวเรียนรู ชุมชนเรียนรู และประเทศเรียนรู การเรียนรูเปนท่ีมาของปญญา 
ปญญาเปนท่ีมาของความเจริญท้ังกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย 
     จะเห็นวา การทําบัญชี หรือการจดบันทึกนี้สําคัญยิ่งใหญขนาดไหน  บุคคลสําคัญ? เชน ทาน
พุทธทาส ในหลวง สมเด็จพระเทพ เปนตน ลวนเปนนักบันทึกท้ังสิ้นการบันทึก คือ การเขียน เม่ือมีการ
เขียนก็มีการคิด เม่ือมีการคิดก็กอปญญา เม่ือเกิดปญญา เราก็มองเห็นเหตุเห็นผล เม่ือเห็นเหตุเห็นผล 
เราก็จะคิดจะทําใหถูกตามเหตุตามผล เม่ือทํา พูด คิด ไดถูกเหตุถูกผล นั่นคือ ทางเจริญของเรา 
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     การทําบัญชีครัวเรือนในดานเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจายท่ีทางราชการพยายาม
สงเสริมใหเราไดทํากัน นั่น เปนเรื่องการบันทึกรายรับรายจายประจําวันประจําเดือนวา เรามีรายรับ
จากอะไรบาง จํานวนเทาใด มีรายจายอะไรบาง จํานวนเทาใด ในแตละวัน สัปดาห เดือน และ ป เพ่ือ
จะไดเห็นภาพรวมวา เรารับเทาใด จายเทาใด เหลือเทาใด หรือเกิน คือ จายเกินรับเทาใด รายการใด
จายนอยจายมาก จําเปนนอยจําเปนมาก จําเปนนอย อาจลดลง จายเฉพาะท่ีจําเปนมาก เชน ซ้ือ
กับขาว ซ้ือยา ซ้ือเสื้อผา ซอมแซมบาน การศึกษา เปนตน เทาใด ซ้ือบุหรี่ ซ้ือเหลา เขาบาร บาหวย 
เปนตน จํานวนเทาใด เม่ือนํามาบวกลบคุณหารกันแลวขาดดุลเกินดุลไปเทาใด เม่ือเห็นตัวเลข เราก็
อาจคิดไดวาไอสิ่งไมจําเปนนั้นมันก็จายเยอะ ลดมันไดไหม เลิกมันไดไหม ถาไมลดไมเลิกมันจะเกิดอะไร 
กับเรากับครอบครัวเรา กับประเทศเรา ถาคิดได ก็เทากับวา รูจักความเปนคนไดพัฒนาตนเอง ใหเปน
คนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติ
มากข้ึน จึงเห็นไดวา การทําบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจายก็ดี เรื่องอ่ืน ๆ ก็ดี ก็คือวิถีแหงการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง 

แนวคิดออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มเก็บยังไงดี ? 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชดํารัสตางๆ ในหลากหลาย

แนวทางท่ีไดทําใหพสกนิกรชาวไทย ไดเจริญรอยตาม ดวยพระราชดําริท่ีทรงอยากจะใหประชาชนของ
พระองค ใชชีวิตอยูดวยความไมประมาท ไมวาจะเปนแนวทางการเกษตร แนวทางการใชชีวิต หรือ
แมแตแนวทางการออม ซ่ึงพระองคไดตรัสถึงการออมเงินเพ่ือการเก็บเงิน ท่ีสามารถนํามาใชไดจริง ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงิน ซ่ึงจะทําใหคุณไดเขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมี
อยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคุมคา ซ่ึง 
จะตองเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและการออม โดยจะทําใหเห็นถึงประโยชน และ
ความสําคัญเก่ียวกับความเปนอยูแบบพอเพียงและการออมเงินได 

ปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีมีการชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต และการปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ ท่ีอยูกันเปนครอบครัว และชมุชน  ไปจนถึงระดับรัฐบาล ซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  ทําใหมีความกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกหนึ่งแนวทางของพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระราชแนวคิดใหกับพสกนิกรชาวไทยไดเจริญรอยตามเพ่ือให
เกิดการอุมชูตัวเองได  ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดใชชีวิตอยูดวยความพอเพียงโดยไมสรางความเดือดรอน
ใหตัวเองหรือผูอ่ืน ซ่ึงตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตัวเองใหดีกอน  ดวยการทําใหมีความพอกิน
พอใชสามารถพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง ของการออมทรัพยเปนแนวปรัชญาท่ีทุกๆ คน 
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได  และจะตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ ทางสายกลาง ดวยความไม
ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ,ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และจะตอง
อยูภายใตเง่ือนไข ความรู และคุณธรรม 
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หลักในการออมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการออมและการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 2

10ดวยการยึดหลักประหยัด และตัด
ทอนคาใชจายท่ีไมจําเปนในทุกดาน จะตองทําการลด ละ ความฟุมเฟอยของไลฟสไตลท่ีเคยเปนอยู ,
ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนตอการดํารงชีพ จะตองละเลิก
การแกงแยงผลประโยชนท่ีรุนแรงและไมถูกตอง ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกข 
และตองขวนขวายหาความรู ซ่ึงจะทําใหเกิดรายไดเพ่ิมพูนจนถึงข้ันพอเพียง  ท่ีสําคัญจะตองปฏิบัติตน
ในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วรายใหหมดสิ้นไป ซ่ึงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหมายถึง
การปฏิเสธการเปนหนี้สิน หรือการกูยืมเงิน แตใหเนนการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงแมวาจะมีการกูยืมเงิน
มาลงทุน  ท้ังนี้ก็เพ่ือดําเนินกิจการท่ีไมกอใหเกิดความเสี่ยงมากเกินไป และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไมไดหามเรื่องการลงทุนหรือขยายธุรกิจ แตใหเนนการทําธุรกิจท่ีไมใหเสี่ยงมากเกินไป และควรลงทุน
ใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง    

จุดเริ่มตนของการออมเงิน 
เงินนับวาเปนปจจัยสําคัญมากตอการดํารงชีพ มีใครบางทํางานโดยไมมีคาเหนื่อยตอบแทน แต

จะทําอยางไรใหเงินอยูกับตัวเองมากท่ีสุด แตคนสวนใหญในประเทศไทยเปนหนี้ อยูท่ีใครจะเปนมาก
หรือเปนนอย ปญหาเทาท่ีเห็นสวนใหญคือคนไทยไมคอยมีเงินเก็บ เพราะตอนทํางานมีเงินแตก็ตองมี
เหตุจําเปนท่ีตองใชจาย  พอไมมีก็ตองไปกูหนี้  ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการออมเงิน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือจะตองเริ่มตนท่ีตัวเราเองกอน ซ่ึงการออม
เงินดวยความพอเพียงและไมฟุมเฟอย เปนการออมเงินเพ่ืออนาคตอันใกล ออมเพ่ือใชในสวนของการ
จายหนี้สินในแตละเดือน ออมเพ่ือนําเงินท่ีออมไปใชจายในครอบครัว  และออมเงินเพ่ือตองการซ้ือ
สิ่งของ  รวมท้ังการออมเงินสํารองเพ่ือจายคารักษาตัวยามปวยไข   

นอกจากนี้การออมเงินเพ่ืออนาคตระยะยาว สามารถนํามาใชจายในชวงหลังเกษียณอายุ เพ่ือ
ความม่ันคงของครอบครัวหรือเปนมรดกใหลูกหลานเอาไวใชในการลงทุนตอยอดเงินออมใหเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
เปนวิธีออมเงินดวยเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะความพอเพียงก็คือความประหยัดและการไมฟุมเฟอย   
รูจักคิด รูจักใชจายอยางมีสติ หากไมมีความพอเพียงอาจกอเกิดผลเสียตามมา  อยากไดมือถือใหมๆ 
ตามกระแสแตตัวเองทํางานเงินเดือนท้ังเดือนยังซ้ือไมได ทําใหตองหันไปกูยืมเงินมาซ้ือ  ทําให
กลายเปนหนี้ และตองนําเงินสวนหนึ่งจากเงินเดือนมาใชหนี้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงหากตองการ
ออมเงินจริงๆ  ก็จะทําใหเงินสวนท่ีจายไปนั้นนาจะไดเปนเงินเก็บมากกวา แตกลับนํามาใชจายอยาง
ฟุมเฟอย เพราะหากมีความจําเปนเกิดข้ึนหรือมีความตองการใชเงินดวนเม่ือไมมีเงิน ก็หันไปกูหนี้มาอีก 
กลายเปนวาชีวิตท้ังชีวิตของคุคงตองใชหนี้อยางเดียว   

การสรางวินัยรักการออม ควรเริ่มตนท่ีตัวเองจะตองไมฟุมเฟอย สิ่งไหนท่ีไมจําเปนตอ
ชีวิตประจําวันก็ควรลดไปบางจะไดมีเงินเหลือเก็บ ตองมีความประหยัด รูจักคิดรูจักใชจายอยางมีสติ 
นับวันเงินมันก็ยิ่งมีมูลคาลดลงไปเรื่อยๆ แสดงวาเงินท่ีคุณออมนั้นมีมูลคาลดลงตามไปดวย หนทางท่ีจะ

                                                           
 10 https://moneyhub.in.th/.../sufficiency-economy-and-save-money/ (สืบคนขอมลูเมื่อวันท่ี 14 

มีนาคม 2561) 
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ทําใหเงินมีมูลคาเพ่ิมข้ึน คือตองเปลี่ยนจากเงินออมใหมาเปนทรัพยสินท่ีสามารถสรางรายไดใหกับตัว
คุณเอง หรือนําเงินออมไปลงทุนอยางการซ้ือกองทุน หรือซ้ือหุน,ซ้ือประกันแบบออมเงิน หรือจะซ้ือ
ท่ีดินเก็บเอาไวก็ได  การลงทุนมักมีความเสี่ยง ซ่ึงผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนเสมอ 
         ความหมายของการออม 

เงินออม หมายถึง 12

11 สวนของรายไดท่ีเหลืออยู หรือท่ีกันเอาไวไมนํามาใชจายในการบริโภค
และอุปโภคในปจจุบัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือเก็บไวใชจายในอนาคต เชน ในยามปวยไข เม่ือแกชราหรือ
ลงทุน เปนตน ถาเก็บไวกับตัวเองเฉย ๆ เชน ไสตุมฝงดินไว หรือเก็บใสตูนิรภัยไว เงินจํานวนนี้จะไม
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจนกวาจะไดมีการนํามาใชจายเกิดข้ึน การเกิฐเงินในลักษณะนี้เรียกวา 
"Hoarding" เงินออมไมจําเปนตองถูกเก็บไวเฉย ๆ ในรูป Hoarding เสมอไป เพราะนอกจากจะไมให
ประโยชนงอกเงยแลวยังอาจจะขาดทุนอีกดวย ในภาวะเงินเฟอ เงินท่ีเก็บอยูเฉย ๆ จะมีคาลดนอยลงไป
ทุกที เม่ือราคาของสินคาและบริการสูงอยูตลอดเวลา อํานวจของเงินจะลดลงเรื่อย ๆ เปนอัตราสวน
กลับกับอัตราเงินเฟอ คนในสมัยนี้ เม่ือรายไดมากกวารายจายและมีเงินออมจึงไมนิยมเก็บใสไหฝงดินไว 
หรือเก็บใสไวใตหมอนอีกตอไป แตหาทางทําใหเงินออมนั้นเกิดประโยชน อาจจะดวยการนําไปฝากไว
กับสถาบันการเงิน ผูฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยและสถาบันการเงินท่ีรับฝากเงินจะนําเงิน
นั้นไปใหผูลงทุนหรือผูบริโภคกูตอไป บางครั้งจึงเรียกการนําเงินออมไปฝากสถาบันการเงินวา เปนการ
ลงทุนทางออม ในบางกรณีผูมีเงินออมอาจจะทําการลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจเองก็ได ในกรณีนี้ถือเปน
การลงทุนทางตรง 
      วัตถุประสงคของการออม 

1. สรางหลักประกันชีวิตในระหวางยังทํางานและความม่ันคงทางดานการเงิน 
2. เพ่ือใหมีเงินไวใชในวัยชราไมเปนภาระตอลูกหลานและสังคม 
3. เพ่ือไวใชทางดานการศึกษาในการนํามาสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานและสรางเงินใน

อนาคต 
4.. เพ่ือไวเปนมรดกใหลูกหลานและสังคม 
5. เพ่ือเปนเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ 
6. เพ่ือไวใชจายนอกเหนือจากรายจายประจํา 
7. เพ่ือไวใชยามฉุกเฉินและยามเจ็บปวย 

       หลักการออม 
  ผูบริโภคสวนมากมีความคิดท่ีจะออมทรัพยเพ่ือไวใชจายในอนาคตแตมีเฉพาะบางคนเทานั้นท่ี
สามารถจะทําการออมทรัพยดังท่ีตนปรารถนาได ฉะนั้น ผูบริโภคควรจะตองรูจักวิธีการออมทรัพยท่ีจะ
กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และตอระบบเศรษฐกิจสวนรวม ซ่ึงผูบริโภคจะตองปฏิบัติตามหลักการ
ออมทรัพย 3 ประการ ดังนี้ 

                                                           
 11Source: tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc (สืบคนขอมูล

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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        1.   รูจักเพ่ิมพูนรายได ผูบริโภคตองมีความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง มานะอดทนในการ
ประกอบอาชีพรูจักหาทางเพ่ิมพูนรายไดตลอดเวลา เพราะโดยท่ัว ๆ ไปแลว ผูท่ีมีรายไดมากยอมมี
โอกาสออมทรัพยไดมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย 

2.    รูจักใชจายเงินอยางประหยัดและฉลาด ผูบริโภคควรจะไดมีการวางแผนการใชเงินและ
ปฏิบัติตามแผนอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังจะตองฝกใหสมาชิกในครอบครัวรูจักการใชเงิน และ
ประหยัดจนเปนนิสัยและมีความตั้งใจแนวแนท่ีจะทําการออมทรัพย หากทําไดเชนนี้แลวครอบครัวก็จะ
มีเงินออมไวใชจายในอนาคตตามตองการ 

3.   รูจักสงเคราะหผูอ่ืน หรือสังคมเทาทีจําเปนท้ังนี้เพราะผูบริโภคทุกคนตางก็เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม ทุกคนก็ควรจะมีรายไดเพ่ือสังคมบางตามความจําเปน เชน เพ่ือการกุศล ไดแก งานศพ งาน
บวชนาค ชวยผูประสบอุทกภัย เปนตน หรือเพ่ือสาธารณประโยชน ไดแก ออมเงินซอมถนนหรือ ซอย
เขาหมูบาน ออกเงินซ้ือเครื่องดับเพลิง เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออม 
 1.  รายได เปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดขีดความสามารถในการออมทรัพยของผูบริโภคโดย

ปกติผูมีรายไดยอมมีเงินเหลือและออมไดมากกวา ผูท่ีมีรายไดนอย 
2.  คาใชจาย เปนปจจัยสําคัญอีกอันหนึ่งในการกําหนดขีดความสามารถในการออมทรัพย

คาใชจายของผูบริโภคแตละคน หรือแตละครอบครัวข้ึนอยูกับนิสัยการใชเงิน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว สุขภาพของคนในครอบครัวโดยท่ัวไปแลว ถาบุคคลหรือครอบครัวใดมีคาใชจายมาก จะทํา
ใหมีเงินเหลือนอย และออมทรัพยไดนอย 

3.  สถาบันการลงทุน สถาบันอํานวยความสะดวกแกผูออมทรัพยมากนอยเพียงใด หาก
ใหบริการดี มีความม่ันคงสูง ก็จะเปนแรงจูงใจใหมีผูออมทรัพยมากข้ึน 

4. อัตราดอกเบี้ยถาหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง ก็จะเปนแรงจูงใจใหผูบริโภคลดการใชจายลง 
และนําเงินมาออมทรัพยมากข้ึน 

5. โอกาสในการลงทุน ถามีโอกาสมากในการลงทุนและมีผลตอบแทนดี ก็จะเปนการจูงใจใหมี
การออมมากข้ึน 

6. ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางมีอิทธิพลตอการใชจายและการออมทรัพยไดมากเชนกัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางทําใหมีการใชจายเงินกันมา เชน งานบวชนาค งานศพ งานแตงงาน
ในบางทองท่ีมีการแขงขันกันมาก ตองจัดงานเลี้ยงหลายวัน มีมหรสพ เลี้ยงกันท้ังหมูบานใชจายเงินท่ี
เก็บหอมรอมริบมาหลายปจนหมด บางรายถึงกับตองเปนหนี้เปนสินไปอีกนาน 
        ประโยชนของการออม 

1. ประโยชนตอตนเอง 
      1.1 มีความอบอุนใจและไมมีความกังวลใจเรื่องตางๆ สามารถเตรียมพรอมมีเหตุการ
ฉุกเฉิน ทําใหมีสุขภาพจิตดี 
      1.2 ผูบริโภคอาจใชเงินซ้ือสิ่งของท่ีมีมูลคาสูง และมีคุณภาพดี มาใชตามความพอใจ
ได 
      1.3 เปนการสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิตและครอบครัว 
      1.4 สามารถนําเงินไปลงทุนในกิจการ เพ่ือใหเกิดรายไดเพ่ิมเติมข้ึนได 
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2. ประโยชนสวนรวม 
      2.1  เพ่ือใหเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพราะสถาบันการเงินท่ีผูบริโภคเอาเงินไปฝากนั้น 
จะนําไปใหพอคาแมคาและนักธุรกิจกูเพ่ือเอาไปลงทุนอีกตอหนึ่ง เม่ือผูบริโภคออมทรัพยมาก ปริมาณ
การลงทุนก็มากดวย 
       2.2 เม่ือมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน ประชาชนก็มีงานทํา มีรายไดมากข้ึน มาตรฐานการดํารง
ชีพของประชาชนจะดีข้ึน 
       2.3 เม่ือประชาชนมีความกินดีอยูดีแลว เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะดีข้ึน 
       2.4  ทําใหเกิดความสมดุลทางการคา และการชําระเงินกับตางประเทศ เพราะ
สามารถผลิตสินคาเพ่ือสงไปขายตางประเทศไดมากข้ึน และมีความจําเปนตอง ซ้ือจากตางประเทศ
นอยลง           

หลักการเรื่องการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเทศไทยเรานั้น เปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาต1ิ2

12 คือ มี ทะเล มีภูเขา 
มีปา มีพืช มีสัตวนานาชนิด เราพูดรวมๆ วา ในน้ํามีปลา ในนามีขาว โดยเฉพาะภาคใตของเรามีครบทุก
อยาง เราจึงไมเดือดรอนในการแสวงหาปจจัย 4 มาบํารุงชีวิตของเราเลยอยากกินปลาก็หากินได ใกลๆ 
บาน อยากกินผักกินพืชก็มีใหกิน เจ็บปวยเราก็มียาสมุนไพร ยามไขใจเราก็มี พระคอยชวยเหลือ คอย
ใหท้ังสติและปญญา สอนใหเรามีศีลมีธรรม ไมเปนคนประมาทขาดสติแตมาบัดนี้ วันนี้ สิ่งท่ีวาขางตน
นั้นไดสูญหายไป เกือบจะหมดสิ้น จะเหลือก็เฉพาะความทรงจําของคนสูงอายุ อนุชนคนรุนหลังของเรา
ไมมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศดังกลาวอีกตอไป เราถูกสอนใหเขาใจวานี้คือความเจริญ คือ มีถนน
หนทาง เต็มไปหมด มีรถวิ่งจนคนไมมีท่ีเดิน มีรานขายของ 24 ชั่วโมง มีอะไรตออะไรเต็มไปหมด แตท่ี
เราขาด คือ ความอยูดีมีสุข เราตองอยูรอน นอนทุกขกับเรื่องตาง ๆ มากมาย 
  ท้ังหมดนี้เราไดขอสรุปแลววา เพราะเราเสียรูลัทธิทุนนิยม ซ่ึงเปนระบบคิด ระบบรู ระบบทํา
ของฝรั่งท่ีเราคิดวาเขาเจริญกวาเรา เราจึงเชื่อเขาเกือบทุกอยาง เห็นเขาทําอะไรก็คิดวาดีหมด เชนฝรั่ง
นอนแกผา นุงนอยหมนอย เราก็คิดวาดี ฝรั่งแนะใหทําโนนทํานี้ เราก็ทําตามฝรั่งแนะใหเรา ขายดิน 
ขายน้ํ า  ถางป า  ขุดภู เขา เรา ก็ ทํ า  เพ่ื อ ให ได สิ่ ง ท่ี เรี ยกว า  เงิน  ก็ เป น อันพ อ ...แต ใน ท่ี สุ ด
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทก็ถูกดูด เขาทองฝรั่งเกือบหมด แมแตลูกหลานของเราก็ไปเปนคนรับใช
พวกเขา เด็กสมองดีท้ังหลายถูกดูดเขาเมือง เขากรุงเทพ และเลยไปเมืองนอก ไปทํางานอยูกับฝรั่ง กลับ
บานไมถูก ผลคือ ชุมชนเราขาดคนดูแล คนท่ีอยูในชุมชนก็ออนแอชวยตนเอง ชวยกันเองไดยาก หรือ
ไมได จึงเกิดปญหาสารพัดตามมา 

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นภัยคุกคามท่ีวานี้ จึงได
ทรงคิดคนหาวิธีการแกไข และในท่ีสุดก็ทรงคนพบและบอกใหประชาชนคนไทยไดเรียนรูและปฏิบัติ
ตาม เพ่ือกูและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมของเรา 

 
 

                                                           
 12https://www.sites.google.com/site/boonrung02/.../hnwy-thi-3-kar-x.. (สืบคนขอมูลเมื่อวันท่ี 

14 มีนาคม 2561) 
 

https://www.sites.google.com/site/boonrung02/.../hnwy-thi-3-kar-x
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ขอคนพบท่ีวานั้น เม่ือนํามาสรุปรวมแลว เรียกวา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คือ วิธี 
รู วิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพ่ือความอยูดีมีสุขรวมกันของทุก
คน เรียกคืนความดีงามท่ีเราเคยมีอยูกลับมาและคนหาทางเดินท่ีถูกตองกันใหม โดยการศึกษาใหมี
ความรูจริงในสิ่งท่ีมี สิ่งท่ีทํา ใหมีคุณธรรม คือ ความขยัน อดทน ซ่ือสัตย สุจริต มีความรู ความคิด และ
การกระทําท่ีพอประมาน พอดี มีเหตุมีผล มีการระวังตน ไมประมาท รูจักระวังภัยในชีวิต   การรู การ
คิด และการกระทําลักษณะนี้แหละเรียกวา การปฏิบัติตาม     

ปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีผูรูท้ังหลายนํามาพูดมาสอนกันขณะนี้มีโดยสรุปดังนี้ 

     1. ใหทุกคน ทุกชุมชนดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ซ่ึงเปนแนวทางท่ีปราชญท้ังปลาย เขา
สอนกันมานาน เชน พระพุทธเจาก็สอนเรื่องนี้ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาหรือ มัชเฌนธรรม คือ มรรคมี
องค 8 มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ เปนตน 
     2. หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พอดี ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุมกัน ผลกระทบท้ังจากภายนอกและภายใน 
     3. เปาประสงค คือ ใหเกิดความสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากภายนอกไดเปนอยางดี 
     4. เง่ือนไข โดย 1) จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ 
นักทฤษฎีและนักธุรกิจใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม 2) 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ 3) จะตองอาศัยความรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และดําเนินการทุก
ข้ันตอน 

การออมคืออะไร 
  คําศัพท ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหนิยามไววา  ออม ก. 
ประหยัด เก็บหอมรอบริบ, เชน ออมทรัพย; ถนอม, สงวน, เชน ออมแรง จากความหมายนี้ แสดงวา 
การออม คือ การประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งท่ีจะประหยัด หรือเก็บ
หอมรอบริบ ไดแก ทรัพยสินเงินทอง 

 ฉะนั้น การออม จึงมีความหมายกวาง คือ หมายถึ 12

13ง การใชสิ่งมีคามีคุณท้ังหลายอยาง
ระมัดระวัง อยางไมประมาท อยางมีเหตุมีผล ท้ังในตนและนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซ่ึง แตละ
คนจะตองถือวา มีความหมายสูงสุด สําคัญสูงสุด จึงตองรูจักตระหนักถึงคุณคาของชีวิต ไมปลอยปละ
ละเลยให ตกต่ําใหไรคา พยายามรักษาและพัฒนาใหเจริญใหได ในขณะเดียวกัน ทรัพยสินเงินทอง ขาว
ของตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยในการดํารงชีพ ก็ตองใหความสําคัญ ตองรูจักเก็บรูจักใช ไมปลอยปละละเลย ไม
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ไมโคนปาเพ่ือหานก เปนตน 

จะเห็นไดวา การออมมิไดมุงท่ีออมเงินอยางเดียว แตหมายถึง การออมชีวิตตนเอง และปจจัย
ในการดํารงชีพทุกอยาง 

                                                           
 13 สุภาคย อินทองคง คอลัมน บทความจากเพ่ือน  เรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต : กรณีการออม 

เศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชีครัวเรือน.2007 
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การออม ในเบื้องตน เปนเรื่องของคน คือ จุดเริ่มตนจะเกิดท่ีคน การออมจะเกิดไดก็เพราะคน
ไดรับการศึกษาเรียนรู มีครู คือ พอแม เปนตน เปนผูแนะนําสั่งสอน ใหความสําคัญ ความจําเปน และ
ผลหรือคุณประโยชนท่ีเกิดจากการออม เม่ือโตข้ึนก็คิดไดเอง ทําไดเอง และสอนผูอ่ืนตอไป การออมจึง
เปนเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ การฝกใหรู ใหคิด และใหทําในสิ่งดีมี
ประโยชน 

 การออมชีวิต ออมเงิน ออมทรัพยากรธรรมชาติมีปาไม แหลงน้ํา แหลงดิน ก็ตองเริ่มตนท่ีการ
เรียนรู การคิดและการปฏิบัติเชนเดียวกัน 

การออมใหคุณประโยชนแกเราอยางไรบาง? 
   กลาวโดยรวมการออมใหประโยชนตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาชีวิตของเรา ไมวาจะเปน
การ ออมเงินและออมทรัพยากรอ่ืน รวมท้ังการออมชีวิต  หากจะแยกใหเห็นเปนเรื่อง ๆ ก็แยกไดดังนี้  
     1) ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลวา กิจท่ีประเสริฐ คือ เปนกิจท่ีชวยใหชีวิตดํารงอยูและเปด
โอกาสใหคนไดพัฒนาชีวิตคนใหเจริญ ใหสูงข้ึนได การประกอบอาชีพ เชน การปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภค 
เพ่ือแจกจายแกเพ่ือนบาน หรือเพ่ือจําหนายใหไดเงินมา เพ่ือนําไปแลกกับปจจัยดานอ่ืน เชน ยารักษา
โรค ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยานพาหนะ เปนตน เรียกกันวา เปนเรื่องกิจกรรมดานเศรษฐกิจ คือ เรื่อง
การผลิต การแจกจาย และการบริโภค เงินเปนตัวกลางของการแลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายปจจัยท้ังหลาย 
จึงมีความสําคัญตอการดํารงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปจจุบัน การจะมีเงินไดก็เปนเรื่องยาก ดังนั้น เม่ือ
ไดมาก็ตองรูจักประหยัดรูจักออม เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของปจจัยในการดํารงชีพตอไป 
      2) ดานสังคม ในกระบวนการออม ถารวมกลุมการออมตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน หมูบาน 
ตําบล ถึงจังหวัด ท่ีปฏิบัติกันอยูขณะนี้ เห็นไดชัดวา มีผลดีดานสังคม คือ เปนกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ใหคนคิดถึงกัน เอ้ืออาทรตอกัน หรือรักกันมากข้ึน อยางกรณีการออม
สัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เปนเครื่องมือใหคนท่ีเปนสมาชิกคิด เอ้ืออาทรตอเพ่ือนสมาชิก ตอ
ผูดอยโอกาส ผูพิการชวยตัวเองไมได และไดมีสวนชวยเพ่ือนตั้งแตวันลืมตามาดูโลกจนถึงวันตาย ถาได
ปฏิบัติกันอยางจริงจังก็จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว และชุมชนไดทางหนึ่ง 
     3) ดานวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีคนสวนใหญถือปฏิบัติกันอยางแพรหลาย มีสาระท้ังท่ีเปนความรู 
ความคิด การปฏิบัติท่ีมีแบบแผนแนนอน และทําอยางตอเนื่อง และใหผลเปนความดีแกผูปฏิบัติ เราจัด
วาเปนวัฒนธรรม พฤติกรรมการออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเชนวานี้ จึงจัดวาเปน
วัฒนธรรมสําคัญของชุมชนไดอยางหนึ่ง ถาไดปฏิบัติกันอยางจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อในของการออม 
นั้นมีองคประกอบของความเปนวัฒนธรรมครบถวน คือ มีท้ังองคความรู วิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ใหประโยชนแกผูปฏิบัติดีไดท้ัง 4 ดาน คือ ดานกาย ดานสังคม ดานใจ และดานจิตวิญญาณ 
     4) ดานการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเปนเรื่องของการเรียนรู การฝกตนเอง 
ผูทําการออม หรือเปนสมาชิกกลุมเพ่ือออมเพราะตองรูหลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึง
ผลลัพธท่ีพึงไดพึงมี การท่ีทุกคนเดินเขาสูกระบวนการนี้ไดชื่อวา เดินเขาสูกระบวนการทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังไดกลาวแลวในตอนตน ผูเขารวมกิจกรรมนี้ อยางตั้งใจจะเรียนรูก็จะไดรับ
ประโยชนสวนนี้อยางครบถวน โดยไมรูตัว และจะพบวาตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังดานการ
รู การคิด การพูด และการทํา 
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     5) ดานทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม ดิน น้ํา ปา เขา สัตว พืชท่ีเราไดเห็น อยูรอบ ๆ ตัวเรา 
บานเรา ชุมชนเรา คือ ชีวิตเรา เพราะวา เราตองอาศัยดิน น้ํา ปา เขา พืช สัตวเหลานั้น จึงมีชีวิตอยูได 
ดินหด น้ําแหง ฝนแลง ปาถูกเผา ภูเขาพัง สัตวลมตายดวยโรคบางชนิด ภาวะเชนนี้ คือ สัญญาณเตือน
ภัยอันใหญหลวง ไดเกิดข้ึนแกมนุษยแลว เพราะเราเปน อยูได พัฒนาได ก็โดยอาศัยสิ่งเหลานี้ การพูด
ถึงการออมทรัพยสินหรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนเรื่องใหญยิ่งเทากับออมชีวิต เงินทองจะมี
ความหมายก็เม่ือมีสิ่งนี้ เม่ือไมมีสิ่งนี้ เงินทองก็หมดความหมาย กลายเปนเศษกระดาษ เศษโลหะท่ีกิน
ไมได ชวยชีวิตมนุษยไมไดเลย การใชเงินเพ่ือจัดการทรัพยากรใหคงอยูในภาวะปกติ จึงเปนเรื่องตองคิด
ตองทํา 
     6) ดานการพัฒนาชีวิต การออมเปนเรื่องการรู การคิด และ การทํา การออมท่ีเริ่มดวยการ
เรียนรูเรื่องสัจจะ คือ ความจริงท่ีรู ท่ีคิด ท่ีพูด ท่ีทํา ของตนเอง วาจะตองพูดจริง ทําจริง คิดจริง และรู
จริงนั้น นับเปนการเรียนรูเพ่ือรูจักตนเอง รูจักความสัมพันธระหวางคนกับผูคนในครอบครัว ในชุมชน 
เปนตน โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือสามี และลูก ๆ รวมปูยาตายาย ถาคนในครอบครัว
รูจักสัจจะ คือ ความซ่ือสัตย ซ่ือตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการทําตอกัน รูจักขมใจในบางโอกาสบาง
กรณี รูจักอดทนอดกลั้น รูจักสละสิ่งของใหแกกัน และรูจักสลัดอารมณมัวหมอง เปนตน ก็มีคุณตอชีวิต
ของคนในครอบครัว อยางมากมายแลว ยิ่งไปกวานั้น ถาไดศึกษาใหลึกลงไปในสัจจะของชีวิตท้ังท่ี
ตนเอง ผูอ่ืน สิ่งอ่ืน รอบ ๆ ตัวอีกดวยแลว ก็จะยังเพ่ิมคุณประโยชนใหอีกมากมาย จนถึงข้ันเขาใจสัจ
ธรรม ท้ังท่ีตนเองผูอ่ืน และสิ่งอ่ืน ก็ถือวา ถึงข้ันสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแลว 

เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 
     การทําบัญชีเปนกิจกรรมเรียนรูอยางหนึ่ง  การทําบัญชี จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู การศึกษา การฝกตน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติพัฒนาความรู ความคิด และการปฏิบัติท่ีถูกตอง กอ
ความเจริญท้ังในดานอาชีพหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปนตนได 

การทําบัญชี คือ การจดบันทึก ขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขปจจัยในการดํารงชีวิตของเรา ใน
ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา 
      ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกจะเปนตัวบงชี้อดีตปจจุบันและอนาคตของชีวิตเรา เราสามารถนํา
ขอมูลอดีตมาบอกปจจุบันและอนาคตของเราได ขอมูลท่ีไดท่ีบันทึกไว จะเปนประโยชนตอการวางแผน
ชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศของเราได 
     บัญชีครัวเรือน มิไดหมายถึง การทําบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจายประจําวันเทานั้น แตอาจ
หมายถึงการบันทึกขอมูลดานอ่ืน ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เปนตน ของเราไดดวย เชน บัญชีทรัพยสิน 
พันธุพืช พันธุไม ในบานเราในชุมชนเรา บัญชีความรูความคิดของเรา บัญชีผูทรงคุณ ผูรูในชุมชนเรา 
บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปญญาดานตาง ๆ ของเรา เปนตน หมายความวา สิ่งหรือเรื่องราว
ตาง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกไดทุกเรื่อง ทานลองคิดดูทีวา ถาเราทําได ผลดีจะเกิดข้ึนกับตัวเรา 
ครอบครัวเรา ชุมชนเรา ประเทศเราไดมากแคไหน  ตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชนเรา...ประเทศเรา ก็จะ
เปนคนเรียนรู ครอบครัวเรียนรู ชุมชนเรียนรู และประเทศเรียนรู การเรียนรูเปนท่ีมาของปญญา 
ปญญาเปนท่ีมาของความเจริญท้ังกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย 
     จะเห็นวา การทําบัญชี หรือการจดบันทึกนี้สําคัญยิ่งใหญขนาดไหน  บุคคลสําคัญ? เชน ทาน
พุทธทาส ในหลวง สมเด็จพระเทพ เปนตน ลวนเปนนักบันทึกท้ังสิ้น 
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การบันทึก คือ การเขียน เม่ือมีการเขียนก็มีการคิด เม่ือมีการคิดก็กอปญญา เม่ือเกิดปญญา 
เราก็มองเห็นเหตุเห็นผล เม่ือเห็นเหตุเห็นผล เราก็จะคิดจะทําใหถูกตามเหตุตามผล เม่ือทํา พูด คิด ได
ถูกเหตุถูกผล นั่นคือ ทางเจริญของเรา 
     การทําบัญชีครัวเรือนในดานเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจายท่ีทางราชการพยายาม
สงเสริมใหเราไดทํากัน นั่น เปนเรื่องการบันทึกรายรับรายจายประจําวันประจําเดือนวา เรามีรายรับ
จากอะไรบาง จํานวนเทาใด มีรายจายอะไรบาง จํานวนเทาใด ในแตละวัน สัปดาห เดือน และ ป เพ่ือ
จะไดเห็นภาพรวมวา เรารับเทาใด จายเทาใด เหลือเทาใด หรือเกิน คือ จายเกินรับเทาใด รายการใด
จายนอยจายมาก จําเปนนอยจําเปนมาก จําเปนนอย อาจลดลง จายเฉพาะท่ีจําเปนมาก เชน ซ้ือ
กับขาว ซ้ือยา ซ้ือเสื้อผา ซอมแซมบาน การศึกษา เปนตน เทาใด ซ้ือบุหรี่ ซ้ือเหลา เขาบาร บาหวย 
เปนตน จํานวนเทาใด เม่ือนํามาบวกลบคุณหารกันแลวขาดดุลเกินดุลไปเทาใด เม่ือเห็นตัวเลข เราก็
อาจคิดไดวาไอสิ่งไมจําเปนนั้นมันก็จายเยอะ ลดมันไดไหม เลิกมันไดไหม ถาไมลดไมเลิกมันจะเกิดอะไร 
กับเรากับครอบครัวเรา กับประเทศเรา ถาคิดได ก็เทากับวา รูจักความเปนคนไดพัฒนาตนเอง ใหเปน
คนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติ
มากข้ึน 

จึงเห็นไดวา การทําบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจายก็ดี เรื่องอ่ืน ๆ ก็ดี ก็คือวิถีแหงการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ปลื้มใจ ไพจิตร 12

15ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ คุณภาพในการดํา รงชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎร
ธานี” โดยมี  วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพในการดํารงชีวิตเปรียบเทียบคุณภาพในการ
ดํารงชีวิตจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมและศึกษา
ปญหา และขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุจังหวัดสุราษฎรธานี เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบมีแบบสอบถามนํา จากผูสูงอายุ จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูล ดวยการหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติทดสอบที คาความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับคุณภาพดี ไดแก ดานสัมพันธภาพทางสังคมดานจิตใจดานรางกายและ
ดานสิ่งแวดลอม ผลเปรียบเทียบคุณภาพในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบวา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แหลงท่ีมาของรายไดหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันทํา ให
คุณภาพในการดํา รงชีวิตของผูสูงอายุตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ระดับความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุพบวาในภาพรวม อยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยู
ในระดับมาก 3 ดานและระดับปานกลาง 7 ดาน ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัด
สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุมีปญหาท่ีสําคัญ คือ การจายเบี้ยยังชีพไมตรงเวลา ความลาชาการ

                                                           
 15 ปลื้มใจ ไพจิตร.รายงานการวิจยั เรื่อง “คุณภาพในการดํา รงชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี”

วารสารวิทยาการจดัการ.ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2.2558.หนา 157. 
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ใหบริการการบริการของเจาหนาท่ีสาธารณสุขไมท่ัวถึงพ้ืนท่ีชนบทขอเสนอแนะท่ีสําคัญ คือ เพ่ิมเบี้ยยัง
ชีพและจายตรงเวลามีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขใหความรูการดูแลสุขภาพแกผูสูงอายุ 
และตั้งศูนยตรวจสุขภาพของผูสูงอายุทุก ๆ เดือน 

สุทธิพงศ บุญผดุง12

16 (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง”การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถ่ินโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “(ระยะท่ี 1) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ 3) 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนสุเหราลําแขก จํานวน 83 คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวัด คุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงจําแนกเปน 6 ดานไดแก 
ดานสภาพอารมณท่ีดี ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพความเปนอยูท่ีดี ดานสภาพรางกายท่ี
ดี ดานการรวมกลุมทางสังคม และดานการตัดสินใจดวยตนเอง ซ่ึงมีความเท่ียงตรงดานเนื้อหา และมี
ความเชื่อม่ันท่ีนําไปใชได การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ีในการบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยาง 
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุโดยใชคาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนรายดานโดยการวิเคราะหองคประกอบ และกําหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยใชหลักการมีสวนรวมของผูบริหารและครูตามแนวคิด
ของโรงเรียนเปนฐาน และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับ คอนขางมาก โดยดานความสัมพันธระหวางบุคคลเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือดานการรวมกลุมทางสังคม ดานสภาพอารมณท่ีดี และดานสภาพรางกายท่ีดี ตามลําดับ 
ในขณะท่ีดานสภาพความเปนอยูท่ีดี และดานการตัดสินใจดวยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปาน
กลาง 2) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต พบวาดานสภาพอารมณท่ีดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของไดแกปจจัย
ดานความวาเหว อางวาง และปจจัยดานความสุขกายสบายใจ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีปจจัย
ท่ีเก่ียวของไดแก ปจจัยดานปฏิสัมพันธในครอบครัว มิตรสหายและเพ่ือนบาน ดานการรวมกลุมทาง
สังคมมีปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก ปจจัยดานการอุทิศและการไดรับการยอมรับจากชุมชน ดานสภาพความ
เปนอยูท่ีดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก ปจจัยดานการดํารงชีพ และปจจัยดานรายรับและรายจาย คุณภาพ
ชีวิตดานสภาพรางกายท่ีดีมีปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก ปจจัยดานการใสใจเรื่องสุขภาพ และปจจัยดานการ
บริโภคท่ีดี และสุดทายดานการตัดสินใจดวยตนเอง มีปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก ปจจัยดานความเปนอิสระ
ทางความคิดและปจจัยการเลือกทําในสิ่งท่ีตองการ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสามารถนําไป 
ทดลองใช และศึกษาผลการใชกับผูสูงอายุในทองถ่ินในงานวิจัยระยะท่ี 2 ตอไป 

                                                           
 16 สุทธิพงศ บุญผดุง.รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”.มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา.2554. 

 



 
44 

 

ณัฏฐฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ12

17ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผูสูงอายุจากภาระ
ใหเปนพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปญหาและอุปสรรค 2) 
ศักยภาพ 3) ความตองการในการพัฒนาศักยภาพ และ 4) แนวทางการพัฒนาผูสูงอายุจากภาระใหเปน
พลังในเขตเทศบาลนครรังสิต การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 
ไดแก นายกเทศบาลนครรังสิต 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 4 คน และผูสูงอายุ
เทศบาลนครรังสิต 32 คน รวมท้ังสิ้น 37 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และการบรรยาย
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัย พบวา1. ปญหาและอุปสรรคของผูสูงอายุ (1) ดานบุคลากร คือ 
บุคลากรในการดูแลผูสูงอายุไมเพียงพอ (2)ดานงบประมาณ คือ การจัดงบประมาณในการดูแลผูสูงอายุ
ยังไมครอบคลุมตอความตองการของผูสูงอายุ (3)ดานการบริหารจัดการ คือ อํานาจหนาท่ีของเทศบาล
นครรังสิตมีขอจํากัดท่ีไมครอบคลุมการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในบางเรื่อง (4) ดานรางกาย คือ 
ผูสูงอายุสวนใหญมีรางกายไมคอยแข็งแรง และอาการเจ็บปวย (5) ดานจิตใจและอารมณ คือ ผูสูงอายุ
สวนใหญมีความหงุดหงิดจากปญหาสุขภาพ และปญหาสภาพแวดลอม (6) ดานครอบครัวและสังคม 
คือ ปญหาเศรษฐกิจท่ีตองดิ้นรนทํากินจนไมมีเวลาปฏิสัมพันธกันในครอบครัว และ (7) ดานรายไดและ
สวัสดิการ คือ รายไดไมสมดุลกับรายจาย2. ศักยภาพของผูสูงอายุ (1) ดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ
การเรียนรู คือ ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดท่ีเปนระบบ มีประสบการณ มีความรู มีความคิดเปนผูนํา 
และมีการสื่อสารท่ีชัดเจนพอสมควร (2) ดานการทํางาน คือ ผูสูงอายุเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีใชความรู 
ความเชี่ยวชาญมาชวยทํางานพัฒนาชุมชน 

สุพิชชา เอกระ  สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 12

18  ดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการสวัสดิการผูสูงอายุใน
กลุมชุมชนคนจนเมือง:กรณีศึกษาชุมชนหมูบานพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาและความตองการของผูสูงอายุในชุมชนหมูบานพลับพลา2) ศึกษาการ
บริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุโดยชุมชนหมูบานพลับพลา และ3) คนหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน ผูศึกษาใชรูปแบบการวิจัยเชิงผสมโดยเริ่มตนจากการวิจัยเชิงสํารวจ ดวย
การแจกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจปญหาและความตองการของผูสูงอายุในชุมชนหมูบานพลับพลา 
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะถูกนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สวัสดิการชุมชนใหแกผูสูงอายุและแนวทาง 

ในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน ผลการศึกษา พบวา1)ผูสูงอายุในชุมชน
หมูบานพลับพลามีปญหาและความตองการเรงดวนในดานเศรษฐกิจสูงเปนอันดับหนึ่ง อันดับสอง
รองลงมา คือ ดานรางกายดานสังคม และดานจิตใจ ตามลําดับ 2) การบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ
โดยชุมชนหมูบานพลับพลา ยังอยูในรูปแบบของการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุดวยการคํานึงถึงเง่ือนไขท่ี
                                                           

 17  ณัฏฐฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผูสูงอายุจากภาระใหเปน

พลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสติ” Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 
18   สุพิชชา เอกระ  สมศักดิ์ สามัคคีธรรม.รายงานการวิจัยเรื่อง“การจัดการสวัสดิการผูสูงอายุในกลุมชุมชน

คนจนเมือง:กรณีศึกษาชุมชนหมูบานพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร. 
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สงผลตอความเขมแข็งของชมรม 3 ประการ ไดแก (1)ผูนํา(2)การมีสวนรวมของสมาชิก และ (3) การ
บริหารจัดการตนเองท่ีเปนอิสระ และไมพ่ึงพิงหนวยงานภายนอก และ3) แนวทางในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน 6 ประการ ไดแก (1) การเสริมสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินรวมกัน อยางสรางสรรค(2) การสงเสริมการบริหารจัดการทุนของชุมชน โดยการ
รวมกลุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเอง (3) การสงเสริมการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง เพ่ือสราง
อํานาจในการตอรอง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา (4) การสงเสริมจิตสํานึกความรับผิดชอบรวม ในการพัฒนา
ศักยภาพของชมรม (5) การสงเสริมความเขาใจทักษะการบริหารจัดการความขัดแยง และ (6)การ
เสริมสรางภาพลักษณใหม ดวยการเปนผูใหท่ีมีคุณคาในความคิดและการกระทํา และเปนผูรับไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 
 ชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ 12

19.  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง “การดูแลและพัฒนาผูสูงอายุโดยชุมชนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค 
1) เพ่ือศึกษาการดูแลและพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน 2) เพ่ือศึกษาความตองการผูสูงอายุตอการดูแลและ
พัฒนาโดยชุมชน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดูแลและพัฒนาโดยชุมชน พ้ืนท่ีศึกษา
ชุมชนทองถ่ิน ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเปนชุมชนทองถ่ินในชนบท กลไก
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีผลงานในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไมวา
กลุมผูสูงอายุหรือกลุมอ่ืน ๆ มากพอ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึก 
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม สนทนากลุม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษา มีดังนี้การดูแลและ
พัฒนาผูสูงอายุในชุมชนยังคงเปนบทบาทของครอบครัว ซ่ึงผูดูแลหลัก คือ บุตร สวนการดูแลวงนอก
ครอบครัวและเครือญาติเปนสวัสดิการของรัฐ ไดแก การสงเคราะหเบี้ยยังชีพและบัตรทอง สวนท่ีเปน
ของชุมชนนวัตกรรมสําคัญ คือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห การบริการสุขภาพและบริการสังคมเปน
ครั้งคราว จากกลไกท่ีอยูในพ้ืนท่ีเก่ียวกับความตองการผูสูงอายุจากชุมชน คือ การชวยเหลือเก้ือกูล
ทางดานเศรษฐกิจเก่ียวกับความม่ันคงของชีวิตดานรายไดและสวัสดิการตาง ๆ ตองการเขารวมกิจกรรม
ดานศาสนา การทําบุญ และประเพณีของชุมชน กิจกรรมเก่ียวกับเสริมรายได การตรวจสุขภาพ และมี
อาสาสมัครดูแลชวยเหลือ สําหรับแนวทางท่ีเหมาะสมของชุมชนทองถ่ินกลไกขับเคลื่อนงานดาน
ผูสูงอายุของชุมชนควรทํางานในรูปของคณะกรรมการจากภาคีเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงเปนกลไกสําคัญ ควรมีแผนงานดานผูสูงอายุโดยเฉพาะและมีสวนรวมจากชุมชน 

ชารวี  บุตรบํารุง .20 (2555) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง “รายไดและรูปแบบการออมเพ่ือการ

เตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนอายุระหวาง 30 – 40 ป ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหแบบแผนของรายไดและการใชจายรูปแบบการออมเพ่ือการ

                                                           
 19  ธีระ สินเดชารักษ และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่อง “ผูสูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ตนแบบการ

ดูแล และกิจกรรมทางสังคม”มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
20  ชารวี บุตรบํารุง. ผลงานวิจัยเรื่อง”รายไดและรูปแบบการออมเพ่ือการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของ

ประชาชนอายุระหวาง 30 – 40 ป ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2555. 
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เตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของประชาชนวัยผูใหญตอนตนอายุ 30 – 40 ป กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

คือ ประชาชนอายุระหวาง 30 – 40 ป ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน282 คน อายุระหวาง 35-39 ป จํานวน 208 

คน สถานภาพสมรสอยูดวยกัน จํานวน 188 คนการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 190 คน อาชีพ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 108 คน จํานวนสมาชิกท่ีพักอาศัยในบาน 1-3 คน จํานวน 257 คน 

รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 162คน รายจายเก่ียวกับคาอาหารและคาเครื่องใชตางๆ 

จํานวน 211 คน ลักษณะการออมโดยฝากธนาคาร จํานวน 173 คน มีแรงบันดาลใจในการออมใน

ระดับมากท่ีสุด คือ เพ่ือความม่ันคงในวัยสูงอายุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เก็บไวยามเจ็บปวยหรือยามชรา 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 เก็บไวใหบุตรหลาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 แรงบันดาลใจในระดับมาก คือ สําหรับ

ประกอบพิธีฌาปนกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ลดการพ่ึงพิงภาครัฐ คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 แรงบันดาลใน

ระดับปานกลาง คือ ใหความคุมครองหลายดาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 แรงบันดาลในระดับนอย คือ มี

ผลตอบแทนคุมคาและแนนอน คาเฉลี่ยเทากับ 2.37 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร คาเฉลี่ยเทากับ 

2.52 นํา ไปลดหยอนภาษีประจําป คาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ผูอ่ืนชักชวน คาเฉลี่ยเทากับ 2.24 

  การสังเกตการณโรงเรียนผูสูงอายุ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ตําบลนานาจักร อําเภอเมือง

จังหวัดแพร กับบทบาทการส งเสริมผู อายุ  ไดจัด ต้ั งโรงเรียนผู สู งอายุ ข้ึน  ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  

วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 
2.  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
3. เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ 
4. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม 
5. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุใหเปนท่ีประจักษและยอมรับ 
6. เพ่ือสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป 

 
ประโยชนท่ีผูสูงอายุไดรับจากโรงเรียนผูสูงอายุ 

1. ดานสุขภาพรางกาย ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย 
ลดระยะเวลาการพ่ึงพาผูอ่ืน อายุยืน   
  2. ดานจิตใจ ชวยใหคลายเหงา จิตใจกระชุมกระชวย สดชื่น รูสึกภาคภูมิใจและตระหนักใน
คุณคา ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกตอตนเอง 
  3. ดานสังคม มีความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะ
สมาชิกกของกลุม 
  4. ดานจิตปญญา รูเทาทันและเขาใจสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตได
อยางเหมาะสมตามวัย 
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 5. ดานเศรษฐกิจ เรียนรูทักษะทางดานอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพสรางงาน สราง
รายได ชวยเหลือตนเองตอไป 
 
 ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

 1. โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชน 
  2. โรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอชุมชน
และสังคม รวมท้ังอาจเปนแรงผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน 
 
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  - ประชุมประชาคมเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือจากพ้ืนท่ี 
  - คัดเลือก และแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
  - จัดทําแผนข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 - จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
  - ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
    
 โครงสรางโรงเรียนผูสูงอายุ 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบดังนี้ 
 - ท่ีปรึกษาโรงเรียนผูสูงอายุ การตั้งท่ีปรึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุเปนกลยุทธในการสรางการ

มีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหมีสวนรวมในการรับรูการดําเนินงานของโรงเรียน และเปน 
“ใบเบิกทาง” ใหแกการดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุ ซ่ึงมีผลตอการสรางความนาเชื่อถือในการ
ทํางาน และถือเปนการสรางพันธมิตรในการทํางานชั้นเยี่ยม ท่ีปรึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุ อาจเปน
ฝายสงฆ ฝายฆราวาส เชน นายอําเภอ ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการหรือ
ขาราชการเกษียณ เปนตน 

 - ครูใหญ หรือประธาน หรือผูอํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุ องคประกอบนี้ เปนสวนสําคัญมาก
และถือเปน “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน ผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนครูใหญ หรือประธาน หรือผูอํานวยการ
โรงเรียนผูสูงอายุ สวนใหญเปนแกนนําท่ีเปนผูริเริ่มงานของโรงเรียนผูสูงอายุในแตละพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ยอมรับและศรัทธาจากกลุมผูสูงอายุดวยกัน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการประสานงานและรังสรรค
กิจกรรมตาง ๆของโรงเรียน 

 - คณะกรรมการและแกนนํารวมขับเคลื่อน ถือเปนอีกหนึ่งเง่ือนไขของความสําเร็จ เพราะ
กลไกหลักในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผูสูงอายุ การกําหนดจํานวนคณะกรรมการหรือแกนนํารวม
ขับเคลื่อนข้ึนอยูกับการแบงหนาท่ี หรือแบงงานภายในโรงเรียนผูสูงอายุแตละแหง 

 - ทีมวิทยากรจิตอาสา  เปนเอกลักษณท่ีโดดเดนประการหนึ่งของโรงเรียนผูสูงอายุเพราะใช
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเปนตัวต้ังขับเคลื่อน ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดําเนินไปตาม
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วัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน วิทยากรจากสมาชิกกลุมผูสูงอายุดวยกัน ขาราชการบํานาญ พระสงฆ รวมถึง
การขอความอนุเคราะหวิทยากรจิตอาสาจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ ท้ังในลักษณะเครือขายทางสังคม 
เชน กศน. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รพ.สต. โรงพยาบาล
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในแตละจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

กิจกรรมในการสงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุของโรงเรียนผูสูงอายุตําบลนาจักร 
1. กิจกรรมสันทนาการ การรําวงยอนยุค การออกกําลังกาย การทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมสงเสริมกับสังคมการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 
3. กิจกรรมการใชเวลาใหเปนประโยชน เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน การจักสาน การจัด

ตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ ฯลฯ  
การสังเกตอยางไมเปนทางการเม่ือวันท่ี   มกราคม 2561 เปนกิจกรรมตัดตุงเรียนรู 

รวมกันกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดแพร 

   



 
 

บทท่ี 3   

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

          การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ 
การดํ ารงชี วิตอย างยั่ งยืน ในภาค เหนื อตอนบน” “Development of savings and career 
patented of the elderly for sustainable living in the Upper North”ครั้งนี่ผูวิจัยดําเนินการ 
ตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           
          3.1  รูปแบบวิธีการวิจัย 
  3.2 ขอบเขตการวิจัย 
   3.2 ประชากรและกลุม  
           3.4 เครื่องมือในการวิจัย 
           3.5 การรวบรวมขอมูล 
                3.6 การวิเคราะหขอมูล 
   

3.1 รูปแบบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)ในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)และกิจกรรมเกลุ ม เชิ งปฏิบั ติการ  ประกอบดวย การวิจัย เอกสาร 
(Documentary Research) การศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary Source) และขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Source) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และการจัดสนทนากลุมยอย 
(Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  ทําการศึกษาเอกสารและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (primary Source) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน แนวคิดและนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ แนวคิดสวัสดิการสังคม 
แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง แนวคิดการออมของชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  (1) ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังหนังสือ 
รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืนๆโดยศึกษาแนวคิดและนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550บทบัญญัติท่ีกําหนดหลักการใหความชวยเหลือ
ผูสูงอายุพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 แนวคิดการออมของชุมชนและแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง
เพ่ือเปนกรอบในการศึกษา 
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   (2) ทําการศึกษาวิเคราะหการพัฒนาศักยภาพของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน ในกระบวนการเชิง
ปฏิบัติการทําโคมลานนาและทําดอกไมจันทนในจังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
   (3) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยใน
ภาคเหนือตอนบน 
 2) ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการลงพ้ืนท่ีภาคสนามในโรงเรียนผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอ.เมือง จังหวัดแพรและจังหวัดนาน คือ โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน เพ่ือทราบถึงแนวคิดของผูบริหารองคปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการดูแลและสงเสริมอาชีพในผูสูงอายุภาคเหนือตอนบน โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจงในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาดังนี้ 
   (1) ทําการศึกษาคัดเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 

1) นางเกสิณี  คงประจักษนักวิชาการ กองการศึกษา องคการบริหารสวน 
ตําบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร 

2) นางคํานอย  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล 
ศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 
    3) นางคําหลา  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 

4) นางจันทร แกวภิรมย นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล 
ศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 

5) นางชัญญพัชร  แสงโรจนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจัก 
ตําบลนาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพร 

6) นางนอย นาจักรนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวน 
ตําบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร 

7) นางบัวจันทร สุตริต นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหาร 
สวนตําบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร ผูประกอบอาชีพทําขาวแตนและขาวแคบ 

8) นางประมวล เตียนจักรนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหาร 
สวนตําบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร 

9) นางสาวทัศสมร  พริ้งเพลิดนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการ 
บริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร 

10) นางอวยพร เทพเสนานายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  
จังหวัดนาน 

11) นายจิระพัฒน  อะทะโนนักพัฒนาการชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล 
ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 

12) นายชวลิต บทกลอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจักร  ตําบล 
นาจักร อําเภอเมือง  จังหวัดแพร 
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13) นายวิชา  พริ้งเพลิดครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล 
บานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอเมือง  จังหวัดแพร 

14) นายสนั่น  จันทรผงรองนายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 

 
3.2 ขอบเขตการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยในพ้ืนท่ีของสองจังหวัดในภาคเหนือ ตอนบน คือ จังหวัดแพร
และจังหวัดนานคือ คือ โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจัก อําเภอ.เมือง จังหวัดแพร
และโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางจังหวัดละ   2 กลุม คือ 
 1.กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูท่ีมีสวน 
เก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมท้ังหมด 
14 รูป/คน 
  2. กลุมตัวอยางกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการไดแกกลุมนักเรียนผูสูงวัยของโรงเรียน
ผูสูงอายุและผูเก่ียวของจํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจัก อําเภอ.
เมือง จังหวัดแพรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนานแหงละ 50 คน 
รวม 100 คน  

ดานระยะเวลาในการวิจัย  คณะผูวิจัยใชระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ระหวางเดือนมกราคม – 
กันยายน  2561 

 
3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ลักษณะของเครื่องมือ 
1. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยพัฒนา 

ข้ึนตามกรอบเก่ียวกับ เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) ซ่ึงมีสาระสําคัญในข้ันตอนของการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือเชิง
คุณภาพนั้น ทางผูวิจัยไดมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ทําการศึกษารวบรวมเอกสาร ขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร 
สิ่งตีพิมพตางๆท่ีเก่ียวของกับ“การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ 
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” 
  (2) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา มาวางโครงสรางแบบสัมภาษณ โดยกําหนด
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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(3) สรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับ “การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบ 
อาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” 
 ลักษณะแบบสัมภาษณโดยแบบออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
                 ตอนท่ี 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ  ประกอบดวย ชื่อ ตําแหนง 
สถานท่ี และและวัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบ 
   (4)  นํ าแบบสัมภาษณ ท่ีสราง นํ าเสนอใหผู เชี่ ยวชาญชุด เดี่ ยวกับ ท่ีตรวจ
แบบสอบถามทําการตรวจความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ 
  (5) นําแบบสัมภาษณท่ีสราง นําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ มาทําการหาคาความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาเปนรายขอ (Item – Objective Congruence Index : IOC) 

   (6) จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง   

1.3 นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยมีรายนามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4  ทาน ไดแก 

1    ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) สาธร แกนมณี  
2.  นายวิชา พริ้งเพลิด ผูอํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
3.   นายกแทศมนตรทีศบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
4. ผูอํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอย ตําบลนานอย  อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
1) คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการ

ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2) คณะผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สําหรับผูท่ีเก่ียวของ โดย

มีประเด็นท่ีสําคัญ เชนการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

3) ดําเนินการจดบันทึก (Field Note) และบันทึกเสียงโดยใชแทบบันทึกเสียง เพ่ือบันทึก
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก  

4) ดําเนินการสัมภาษณและสนทนากลุมตัวแทนของกลุมตัวอยางท่ีกําหนด ใน 2 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดแพร และจังหวัดนาน เพ่ือศึกษา เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

 5) คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม การสอบถาม 
การประกวดอาหาร จากองคประกอบท้ังหมดท่ีกําหนดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและ
การประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
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6) คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการการทําโคมไฟและ
การทําดอกไมจันทนของจังหวัดแพรและจังหวัดนาน 

7) คณะผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และการ
สนทนากลุมการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร(Documentary 

research)  มาใชในกระบวนการวิเคราะหโดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมขอมูลจาก
สัมภาษณ เจาะลึก  (In-depth interview) ขอมูล ท่ี ได จากการสัมภาษณ เจาะลึก ( in-depth 
interview) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) การวิเคราะหจากการทํากิจกรรมกลุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาและประมวลองคความรูแนวคิดทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของกับนโยบายและการ
จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา โดยวิธีการวิเคราะห อันจะไดดําเนิน
กระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก 
(Major themes) หรือแบบแผนหลัก (Major pattern) ท่ีพบในขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ
ท้ังหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย 
(Sub-themes) และหัวขอยอย (Categories) อันเปนกระบวนการวิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการ
วิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

 



บทท่ี 4 

ผลของการวิจัย 

          
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ 

การดํ ารงชี วิตอย างยั่ งยืน ในภาค เหนื อตอนบน” “Development of savings and career 
patented of the elderly for sustainable living in the Upper North”การวิจัยนี้ เปนการวิจัย
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และ
กิจกรรมเกลุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การศึกษา
ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary Source) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interviews) เพ่ือศึกษาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนขอบเขตการวิจัยในพ้ืนท่ีของสองจังหวัดในภาคเหนือ 
ตอนบน คือ จังหวัดแพรและจังหวัดนานคือ คือ โรงเรียนผูสูงวัยองคการบริหารสวนตําบลนาจัก 
อําเภอ.เมือง จังหวัดแพรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนานผูวิจัยได
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางจังหวัดละ 2 กลุม คือ1.กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการ
สัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและ
ผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมท้ังหมด 14 รูป/คนและกลุมตัวอยางกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ
ไดแกกลุมนักเรียนผูสูงวัยของโรงเรียนผูสูงอายุและผูเก่ียวของจํานวน 2 แหงในการทํากิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการในการสงเสริมอาชีพ คือ โรงเรียนผูสูงวัยองคการบริหารสวนตําบลนาจัก อําเภอ.เมือง 
จังหวัดแพร กิจกรรมทําโคมลานนา และโรงเรียนผูสูงวัยเทศบาลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
ทําดอกไมจันทน แหงละ 50 คน รวม 100 คน ในบทท่ี 4 เปนการสังเคราะหตามวัตถุประสงค ขอท่ี 1 
, 2 และท่ี 3 คือ ศึกษากระบวนการจัดการอาหารในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของชุมชน
ในภาคกลางและ วิเคราะหระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหารพ้ืนบานท่ีมีตอชุมชนในภาค
กลาง โดยมีกระบวนการในเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Research Action) ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรและ
จังหวัดนานและผลการวจิัย ดังนี้ 
 

4.1  ผลของการศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย 
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 4.2 ผลศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  4.3 ผลของการศึกษาพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยใน
ภาคเหนือตอนบน 
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4.1  ผลของการศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 

 จากการศึกษาเอกสารเชิงปฐมภูมิเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพ 
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนตามวัตถุประสงคขอท่ี 1  
  4.1.1 การศึกษาสภาพโดยท่ัวของการออมในผูสูงวัยจากเอกสาร  ในดานการสงเสริม
การออมของภาครัฐ  พบวา รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ีประกอบอาชีพ
อิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลว คือ 
กองทุนการออมแหงชาติ.หลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ โดยมีรายละเอียดดังนี5้1 

กองทุนการออมแหงชาติ...หลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ 

 

  กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรัก
การออม โดยการสะสมเงินวันละเล็กวันละนอยเพ่ือใหมีบํานาญใชในวันขางหนาในยามท่ีเกษียณอายุ
การทํางานไปแลว กลาวอีกนัยก็คือ กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิต
ในยามแกชรา จะวาไปกองทุนการออมแหงชาติก็ชวยสงเสริมใหเรามีวินัยการเงินอีกทางหนึ่งเหมือนกัน
นะ เริ่มอยากจะรูแลวสิวารายละเอียดของกองทุนการออมแหงชาติจะเปนอยางไร 

1) กองทุนการออมแหงชาติ คืออะไร  
          กองทุนการออมแหงชาติ หรือ กอช. เปนกองทุนการออมเพ่ือวัยสูงอายุท่ีใหสิทธิ์ประชาชน
สัญชาติไทยเขาเปนสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล โดยกองทุนเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะปจจุบันประเทศไทยยังไมมีระบบการออมเพ่ือการชราภาพท่ีครอบคลุมภาคแรงงาน

                                                           
 1 https://money.kapook.com/view124571.html (สืบคนขอมูลเมื่อวันท่ี  14 สิงหาคม 2561) 

 

https://money.kapook.com/view124571.html
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ทุกประเภทไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงยังมีแรงงานสวนใหญของประเทศท่ีไมไดรับความคุมครองเพ่ือการชรา
ภาพ และแรงงานเหลานี้มีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูในความยากจนในวัยสูงอายุ เพราะไมมีชองทางให
เขาถึงเครื่องมือการออมเงินในขณะท่ีอยูในวัยทํางาน  
          ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนชองทางการออมข้ันพ้ืนฐานใหแกผูท่ียังไมไดรับความ
คุมครองใหไดรับผลประโยชนในรูปแบบของบํานาญ อันเปนการสรางความเทาเทียมและเปนธรรมใน
การดูแลจากภาครัฐ 
  2) จุดประสงคของการกอตั้งกองทุนการออมแหงชาติ  
          กองทุนการออมแหงชาติ เปนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือสงเสริมใหผูท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือ
อยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลวซ่ึงคาดวามีอยูกวา 
30 ลานคน ไดออมเงินเพ่ือใชในยามเกษียณโดยรัฐจะชวยจายสมทบใหสวนหนึ่ง และเม่ือผูออมมีอายุ
ครบ 60 ป ก็จะไดรับเงินบํานาญเปนรายเดือนตลอดชีพ ถือเปนการสรางหลักประกันใหกับชีวิตในยาม
ท่ีไมมีรายไดประจํา และเปนสวนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
          งานนี้ถึงแมจะไมไดทําอาชีพท่ีมีกองทุนบําเหน็จบํานาญมารองรับ แตหลังจากกองทุนนี้จัดตั้ง
และมีผลบังคับใช รับรองวาหลายคนท่ีประกอบอาชีพนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุน
เอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบ ก็สามารถดีใจกันไดเลยวาตนก็มีบําเหน็จบํานาญเชนขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3. กองทุนการออมแหงชาติ 2558 
  คุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ 
           1. เปนผูท่ีมีสัญชาติไทย 
           2. อายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ  (เฉพาะในหนึ่งปแรกท่ี พ.ร.บ. มี
ผลบังคับใช อนุญาตใหผูท่ีมีอายุเกิน 60 ปข้ึนไป มีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกได และกําหนดใหผูสมัครท่ีมี
อายุ 50 ปข้ึนไปมีสิทธิ์ออมกับกองทุนได 10 ปนับจากวันท่ีเปนสมาชิก ซ่ึงจะทําใหไดรับเงินสมทบจาก
รัฐอยางเต็มท่ี เชน หากอายุ 55 ป สมัครกองทุนในปนี้ สามารถออมได 10 ป จนถึงอายุ 65 ป) 
           3. ไมอยูในระบบบําเหน็จบํานาญภาครัฐหรือเอกชน และไมอยูในกองทุนตามกฎหมายอ่ืนท่ี
ไดรับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจาง เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน, กองทุนประกันสังคม (ซ่ึง
สงเงินเพ่ือไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ), กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เปนตน 

4. กองทุนการออมแหงชาติ 2558 สมัครเขาเปนสมาชิกไดอยางไร 
          ผูท่ีมีสิทธิ์สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนตามท่ีเง่ือนไขระบุไว สามารถสมัครสมาชิกและสงเงิน
สะสมไดท่ีธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กองทุนการออมแหงชาติ หลักฐานการ
สมัครมีอะไรบาง 
          หลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ 2558 ใชหลักฐานเพียงบัตร
ประชาชนอยางเดียวเทานั้น 
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5. กองทุนการออมแหงชาติ 2558 
  การจายเงินเขากองทุนการออมแหงชาต ิ
          หลัก ๆ มาจาก 2 ฝายดวยกัน คือ 1. สมาชิกจายสะสม  2. รัฐบาลจายสมทบ โดยมีอัตราดังนี้ 
           1. สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนไมต่ํากวาครั้งละ 50 บาท แตเม่ือรวมกันแลวในปหนึ่ง ๆ 
ตองไมเกิน 13,200 บาท 
           2. เม่ือสมาชิกสงเงินสะสม รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหภายในสิ้นเดือนถัดไปตามระดับอายุ
ของสมาชิก และเปนอัตราสวนกับจํานวนเงินสะสม โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดในบัญชีเงินสมทบทาย
พระราชบัญญัติ และเม่ือรวมกันแลวในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกินจํานวนเงินสมทบสูงสุดท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวง ซ่ึงไดกําหนดไวดังนี้ 
             1) สมาชิกท่ีอายุไมต่ํากวา 15 ป แตไมเกิน 30 ป ไดรับเงินสมทบรอยละ 50 ของเงินท่ี
สะสมเขากองทุน แตไมเกินปละ 600 บาท 
             2) สมาชิกท่ีอายุมากกวา 30 ป แตไมเกิน 50 ป ไดรับเงินสมทบรอยละ 80 ของเงินท่ีสะสม
เขากองทุน แตไมเกินปละ 960 บาท 
             3) สมาชิกท่ีอายุมากกวา 50 ป แตไมเกิน 60 ป ไดรับเงินสมทบรอยละ 100 ของเงินท่ี
สะสมเขากองทุน แตไมเกินปละ 1,200 บาท 
          โดยรัฐบาลจะคํ้าประกันผลตอบแทนใหกับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคิดคํานวณอัตรา
ผลประโยชนใหไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และ
ธนาคารพาณิชยใหญอีก 5 แหง ดังนั้น สมาชิกจะมีสิทธิ์ออมไดไมเกินปละ 13,200 บาท 

ตารางหลักเกณฑการจายเงินสมทบใหแกสมาชิก กอช. 
อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบตอเงินสะสม เงินสมทบสูงสดุท่ีจะกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ไมต่ํากวา 15 แตไมเกิน 30 ป รอยละ 50 600 บาท/ป 
มากกวา 30ป แตไมเกิน 50 ป รอยละ 80 900 บาท/ป 
มากกวา 50 แตไมเกิน 60 ป  รอยละ 100 1200 บาท/ป 

6. กองทุนการออมแหงชาติ 2558  
          ท้ังนี้ อัตราเงินสะสมอาจเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และจะมีการพิจารณา
ทบทวนการจายเงินสมทบของรัฐบาลทุก 5 ป 
          การสงเงินเขากองทุนการออมแหงชาติ สมาชิกไมจําเปนท่ีตองสงเงินสะสมทุกเดือน และไม
จําเปนตองสงเงินจํานวนเทากันทุกเดือน 

 สมาชิก กอช. มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับเงินในกรณีดังตอไปนี้ 
           1. อายุครบ 60 ปบริบูรณ ไดรับบํานาญรายเดือนตลอดชีวิต 
           2. ทุพพลภาพกอนอายุครบ 60 ป ไดรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสม สวนเงิน
สมทบและผลประโยชนของเงินสมทบจะไดรับเม่ือมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
           3. ลาออกจากกองทุน ไดรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสม 
           4. เสียชีวิต ไดรับเงินเทาจํานวนเงินในบัญชีของแตละบุคคล 
          หลายคนคงไดทราบกันไปแลววา กองทุนการออมแหงชาติ จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือสงเสริมใหคนไทยมี
นิสัยรักการออม และเพ่ือเปนหลักประกันความเปนอยูยามแกชรา เพราะในขณะนี้ประเทศไทยกําลัง
เขาสูสังคมผูสูงอายุ อีกท้ังผูท่ีประกอบอาชีพนอกระบบบําเหน็จบํานาญก็มีมาก ดังนั้นรัฐจึงอยากใหคน
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ไทยมีหลักประกันในอนาคต    นอกจากนั้นจากผลงานวิจัยเรื่อง 5

2  การวิเคราะหรูปแบบการออมสํา 
หรับวัยสูงอายุในประเทศไทยและตางประเทศ ซ่ึงไดวิเคราะหรูปแบบการออมสําหรับวัยสูงอายุใน
ประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ัง แนวนโยบาย แนวนโยบายท่ีเหมาะสมใหประชาชนสามารถเขาถึง
ชองทางการออม เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงชีพโดยไมมีภาวะพ่ึงพิงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ และลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผลการศึกษารูปแบบการออมในปจจุบันของประเทศไทยตาม
กรอบแนวคิดของธนาคารโลก พบวาประเทศไทยมีรูปแบบการออมครบท้ัง 5 เสาหลักซ่ึงจําแนกตาม
รูปแบบการออมแบบใหเปลา แบบบังคับ และแบบสมัครใจ และเม่ือวิเคราะหผลกระทบตอผูออมท้ัง
ความเพียงพอของเงินได ภาระการคลัง ความยั่งยืนของระบบการออม พบวา ผลตอบแทนของการ
ออมแตละแบบท่ีจัดสรรใหผูเกษียณอายุนั้น ไมเพียงพอตอการดํารงชีพหลังเกษียณ ยกเวน ขาราชการ
ท่ีอยูในระบบบํานาญแบบเดิมและ กบข. ซ่ึงมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพหลังเกษียณ ดังนั้นจึงทํา
ใหผูเกษียณมีความเสี่ยงท่ีจะอยูในภาวะยากจน หากไมมีการออมเพ่ิมเติมในระหวางวัยทํางาน รวมถึง
บางกองทุนพบวามีโอกาสท่ีจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะจายผูเกษียณอีกดวย รวมถึงผลตอภาระการคลัง
ของรัฐท่ีเพ่ิมข้ึน จากการจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุสําหรับบาง 

รูปแบบการออม โดยคาดวาภาระงบประมาณดานสวัสดิการชราภาพจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
และประมาณการณวาในป พ.ศ. 2558 ตองใชงบประมาณ 3.18 แสนลานบาท ประกอบกับเม่ือ
พิจารณาความยั่งยืนของกองทุนการออมกลับพบวา ประเทศไทยมีดัชนีความยั่งยืนของระบบบํานาญ 
(The Allianz Pension Sustainability Index: PSI) ในอันดับท่ีต่ําท่ีสุดของเอเชียและของโลกจาก 
50 ประเทศอีกดวยผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการออมของตางประเทศ พบวา ประเทศท่ี
กําลังพัฒนา เชน ประเทศมาเลเซีย จะประสบปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย คือ การท่ีมีประชากรอยู
นอกระบบทําใหสามารถสรางความคุมครองคนกลุมเล็กเทานั้น และรูปแบบบริหารจัดการระบบออม
ในประเทศท่ีประสบความสําเร็จ มักจะกําหนดเปนแบบ Multi-pillar pension system เพ่ือให
สามารถจัดสรรเงินไดอยางครอบคลุม แรงงาน ความเพียงพอของเงินไดหลังเกษียณ และความยั่งยืน
ของกองทุน 

สรุปสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบนรัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือ
อยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการ
ออมแหงชาติ 2558 หลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ เปนนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทย
มีนิสัยรักการออม โดยการสะสมเงินวันละเล็กวันละนอยเพ่ือใหมีบํานาญใชในวันขางหนาในยามท่ี
เกษียณอายุการทํางานไปแลว โดยมีวัตถุประสงคและระเบียบการสมัครเปนสมาชิกกองทุนออม
แหงชาติชัดเจน แตในภาคปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ พบวา ประชาชนท่ัวไปและผูเกษียณ

                                                           
   2 อนพัทย หนองคู.ผศ.และคณะ. ประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคารหัวหนาสาขาวิชาการเงินและ

การธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบการออมสํา หรับวัย
สูงอายุในประเทศไทยและตางประเทศ จากวารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจําาเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2559. 
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จํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติ ดังนั้นภาครัฐตองทํา
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของการทํางานและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศดวย 

  4.1.2 การประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ
ตอนบน 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพของผูสูงวัย พบวา ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุ
และสัดสวนผูสูงอายุ (ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว ทําให
โครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 
(Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาวการกําหนดแผนระยะ
ยาวท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึงเปนท่ีตระหนักท้ังของรัฐและ
ประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตน และเปนไปตาม แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2545 – 2564) 5

3 ในวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได มี
คุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน  โดยสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยรัฐบาล
ไดใหความสําคัญและดูแลกลุมผูสูงวัยซ่ึงถูกบรรจุไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติ
ใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 11 ขอท่ี 3 คือ 
ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 25505

4 ไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักการใหความชวยเหลือผูสูงอายุไวในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของคนชาวไทย 

  - มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้(6) เด็ก เยาวชน  
สตรี ผูสูงอายุ หรือ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกับความรุนแรง
ทางเพศ 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
  - มาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณะสุข  
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้  
  (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
                                                           

  
3
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.พระราชบัญญตัิ

ผูสูงอายุ.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543),หนา 1-3. 
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 .  
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ครอบครัวและชุม9น รวมท้ังตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได 
  - มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
  (4) จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยาม9ราแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ
อยางท่ัวถึง(สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย,ออนไลน) 
 นอกจากนั้น พบวา สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับ  ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร (นิดา) ไดสํารวจ เรื่อง “การสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตามแนวทางประชารัฐ” ทําการ
สํารวจระหวางวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2560 จากผลการสํารวจ ความคิดเห็นตอประเด็นท่ีรัฐบาลควร
เรงดําเนินการนโยบายประชารัฐดานผูสูงอายุ พบวา อันดับหนึ่ง เปนการเตรียมความพรอมประชากร
เขาสูสังคมวัยผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ อันดับสอง เปนเรื่องของการพัฒนาระบบมาตรฐานการดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงวัยในภาวะพ่ึงพิง อันดับสาม คือรัฐตองสงเสริมและขยายโอกาสการทํางานผูสูงวัย 
อันดับสี่ การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม สะดวกปลอดภัยใหกับผูสูงอายุโดยบูรณาการรวมกับการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับคนพิการ และอันดับหา จัดทํามาตรฐานศูนยดูแลผูสูงวัย (Health 
& Welfare) เพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผูสูงวัย ผล
ของการสํารวจ พบวา ประชาชนผูสูงวัยตองการใหรัฐบาลประชาสัมพันธ ใหมากในหลายๆชองทาง 
เก่ียวกับนโยบายประชารัฐดานผูสูงวัย รัฐบาลควรใชชองทางโทรทัศน ในการประชาสัมพันธนโยบาย
ประชารัฐดานผูสูงอายุ สื่อสังคมออนไลน      สวนในดานความประสงคของประชาชนในการทํางาน
เม่ืออยูในวัยผูสูงวัย กรณีมีผูจางงานเปดโอกาสใหเขาทํางาน พบวา สวนใหญ ระบุวา มีความประสงคท่ี
จะทํางานเม่ือเขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปดโอกาสใหเขาทํางาน     ดานรูปแบบการทํางานของผูสูง
วัยในกรณีอยากมีรายไดเพ่ิม พบวา ดานเวลา ประชาชนสวนใหญ ตองการทํางานบางเวลา (Part 
time) และตองการทํางานเต็มเวลา (Full time) และอยากทํางานท่ีบานสําหรับดานลักษณะงาน 
ลักษณะงานแบบกลุมอาชีพคหกรรม/หัตถกรรม/ศิลปกรรม อาชีพอิสระ เชน รับจางท่ัวไป,ธุรกิจ
สวนตัว เกษตรกรรม  ในลักษณะของการจัดหางานใหผูสูงอายุ พบวา ประชาชนสวนใหญ ตองการให
รัฐใหทุนแกผูสูงอายุในการประกอบอาชีพ และรัฐควรจัดสรรตําแหนงงานใหผูสูงอายุ รัฐควรติดตอกับ
หนวยงานธุรกิจให     สําหรับหนวยงานท่ีตองการใหมีบทบาทตอการสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุ 
ประชาชนสวนใหญ ระบุวา มีความตองการใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มี
บทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงวัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
หนวยงานภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

จากผลการสํารวจของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับ  ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร (นิดา) โดยรวม พบวา ประเทศไทยเขาสูสังคมผูวัยอยางแทจริงท่ีมีอยูทุกภาคและมีมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึนดังนั้นผูสูงวัยจึงแบงเปนสองกลุมใหญๆ คือ กลุมผูสูงวัยท่ีมีรายไดประจํา(เงินเดือน
จากเงินบํานาญ) กลุมนี้จะมีการวางแผนและการเตรียมตัวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางรอบคอบไมลําบาก
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ในเรื่องรายไดและไดรับการดูแลจากครอบครัวคอนขางดี สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมผูสูงวัยท่ีไมมีรายได
ประจํา (เงินเดือน) เปนกลุมใหญของประเทศท่ียังตองทํางานหาเลี้ยงชีพ ถึงแมวาจะมีครอบครัวดูแล
แตก็ยังไมเพียงพอและผูสูงวัยบางคนบางครอบครัวยังตองหารายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวอยู ไดรับ
รัฐสวัสดิการอยูบางแตไมเพียงพอ กลุมนี้จึงเปนกลุมใหญท่ีรัฐตองใหดูแลการมีงานทําตามกําลังของวัย
ท่ีถดถอยลง เปนกลุมท่ีตองเตรียมความพรอมมาก ตองการทํางานโดยใหรัฐบาลชวยจัดหาให ควรมี
การประชาสัมพันธทุกชองทางใหผูสูงวัยไดรับทราบเก่ียวกับแหลงงานท่ีมียังมีการจางงานจากนายจาง
และเปดโอกาสใหทํางาน รูปแบบของงานท่ีคือ ตองการทํางานบางเวลา (Part time) และตองการ
ทํางานเต็มเวลา (Full time) และอยากทํางานท่ีบานประเภทของงานหรือลักษณะงานลักษณะงาน
แบบกลุมอาชีพคหกรรม/หัตถกรรม/ศิลปกรรม อาชีพอิสระ หนวยงานท่ีผูสูงอายุตองการใหดูแล คือ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สรุปแลวผูสูงอายุหรือผูสูงวัยยังตองการให
รัฐบาลดูแลการจัดหาอาชีพและตําแหนงงาน  

สรุปการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา 
ภาครัฐไดใหความสําคัญในการประกอบอาชีพของผูสูงวัยมากโดยจํานวนผูสูงวัยในประเทศไทยมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะท่ี
เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงวัย (Population Aging)” จึงมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2545 – 2564) ในวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได มี
คุณภาพชีวิตและมีหลักประกันม่ันคงสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักการใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
ไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของคนชาวไทยในมาตราท่ี 40 มาตราท่ี 53 มาตราท่ี 80และมาตราท่ี 
84 ตามลําดับและจากผลผลการสํารวจของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับ  ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” พบวา ผูสูง
วัยจํานวนมากยังตองการทํางานเพ่ือความอยูรอดในชีวิตประจําวันและเพ่ือความอยูรอดท่ีจะอยูใน
สังคมอีกจํานวนมาก ตองการทํางานบางเวลา (Part time) และตองการทํางานเต็มเวลา (Full time) 
และอยากทํางานท่ีบานประเภทของงานหรือลักษณะงานลักษณะงานแบบกลุมอาชีพคหกรรม/
หัตถกรรม/ศิลปกรรม อาชีพอิสระ รวมถึงตองการใหภาครัฐดูแลมากท่ีสุด คือ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเปนเบื้องตน ถัดมาเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรมแรงงานตามลําดับ 

 
4.2 ผลศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางย่ังยืนใน
ภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาเอกสารและการลงพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในจังหวัดแพรและจังหวัดนาน
ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 
 

 4.2.1 ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการ
บริหารสวนตําบลบานนาจักร สังเกตการณและสัมภาษณ เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน  2561 ขอมูลเชิง
เอกสาร พบวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ตําบลนานาจักร 
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อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัย 
ไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน นายชวลิต บทกลอน 5

5 กลาววา โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
นาจักรไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป พุทธศักราช 2559 และไดจัดตั้งข้ึนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดย
มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอาย ุ
สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของ
ผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม 
เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุใหเปนท่ีประจักษและยอมรับและสงเสริมภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป ซ่ึงผูสูงอายุจะไดรับประโยชน ดานรางกาย ทําใหรางกายมี
ความกระฉับกระเฉงชวยชะลอความเสื่อมถอยของรางกาย ดานจิตใจ การทํางานชวยทําใหผูสูงอายุ
เห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไมเปนภาระของลูกหลานและดานความม่ันคงชวยทําใหผูสูงอายุมีรายได
ในการดูแลตนเองท้ังยามปกติและยามเจ็บปวยรวมถึงดานสังคม มีความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกัน
และคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุม โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและ
ถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชนและ
โรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอชุมชนและสังคม 
รวมท้ังอาจเปนแรงผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มี
นักเรียนผูสูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมขาราชการบํานาญ 10 คน  กลุมผูสูงวัยท่ัวไปไมมีรายได
ประจําเปนกลุมท่ียังตองการมีงานทําและสรางรายไดใหกับครอบครัวท่ีจําเปนตอการเลี้ยงชีพ 

นางชัญญพัชร  แสงโรจน 56 กลาววา โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดสงเสริมการออมในกลุม
นักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนหลักการดํารงชีพแบบประหยัดและนักเรียน
ผูสูงวัยตําบลนาจักรมาจากพ้ืนท่ีในตําบลนาจักรจํานวน 9 หมูบานยังมีความตองการทํางานเพ่ือ
เสริมสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดจัดกิจกรรมเชิงสงเสริม
อาชีพท่ีไมตองใชแรงงานมากและเปนกิจกรรมอาชีพท่ีสามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน  
ขางแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุง
กระดาษ โดยมีวิทยากรอาสามาชวยสอนเปนบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนความรูในงานอาชีพ การทําตุง
กระดาษหรือตุงไสหมูจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร ท่ีสามารถนํามาใชไดในเทศกาล
สงกรานตและใชตกแตงอาคารสถานท่ีเชิงวัฒนธรรมได และไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยเปน
อยางดี 

 

                                                           
  5 นายชวลิต บทกลอนนายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอเมือง  จังหวัดแพร 
  6 นางชัญญพัชร  แสงโรจน องนายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอเมือง  

จังหวัดแพร 
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รูปท่ี  1   กิจกรรมการทําตุงกระดาษหรือตุงไสหมูของนักเรียนผูสูงวัย 
 
 กิจกรรมการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงวัยท่ีไดรับความสนใจและลงทุนไมมากอีกท่ีไดรับ

ความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยและสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ การขนมพ้ืนบาน ขาวแตน

และขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือเรียกขาวปน)เปนชนิดขนมและอาหารท่ียมรับประทานกันในทองถ่ิน

ในทุกเทศกาลของทองถ่ินมีความเก่ียวของกับวิถีชุมชนวัฒนธรรมประเพณีและขายไดมีนักเรียนผูสูง

วัยรุนท่ี 1 นําไปตอยอดได สามารถเปนอาชีพในครอบครัวได คือ นางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป ดวย

การทําขาวแตนและขาวแคบ ซ่ึงมีพ้ืนฐานของการทําขาวแตนขาวแคบมากอนแลว 

นางบัวจันทร สุจริต 5

7กลาววา ขาวแคบ ขาวแตน เปนอาหารวางชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือ 

สามารถทําขายไดตลอดท้ังปชวงท่ีดีท่ีสุด คือ นิยมทําเก็บไวรับประทานในงานเทศกาลสําคัญ เชน 

เทศกาลปใหมเมือง เทศกาลสงกรานตและชวงประเพณีงานบวชของทองถ่ินภาคเหนือ  ระยะเวลา

ตั้งแตมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน กอนเขาพรรษา และการทําขาวแคบ เปนการนําเอาแผนแปงไปตาก

แดดใหแหง ทําใหสุกโดยปงหรือทอด ทําไดดีในชวงฤดูรอนและฤดูหนาวเพราะตองใชแสงแดดตากแหง 

ผลพลอยไดท่ีมาพรอมขาวแคบ คือขาวพันหรือขาวปน ซ่ึงสามารถขายไดหนาเตาชวงเวลาสั้นๆตอนเชา 

โดยไมตองตากแหงนิยมรับประทานเปนของวางตอนเชา เปนอาชีพเสริมท่ีลงทุนไมมากแตตองอาศัย

                                                           
7 นางบัวจันทร สุจริตนักเรียนผูสูงอายุโรงเรยีนผูสูงอายุองคการบรหิารสวนตาํบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร ผู

ประกอบอาชีพทําขาวแตนและขาวแคบ.  
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ความมานะอดทนและขยันในการผลิต สามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวไดแบบพอเพียงและเปน

อุตสาหกรรมเล็กๆในครอบครัวทําไดตลอดท้ังปและเปนสวนหนึ่งของ OTOP นวัตวิถีชุมชน  

 

 

 

 

รูปท่ี 2 การทําขาวแตน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี   3   กระบวนการทําขาวแคบ 
 
ขาวแคบสวนผสมขาวแคบ 

1. ขาวสารเหนียว 1 ลิตร 
2. งา   3 ชอนโตะ 
3.เกลือปน  1 ชอนโตะ 
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วิธีทําขาวแคบ 
1. ลางขาวสารเหนียวใหสะอาด แชไว 1 คืน 
2. ลางขาวสารเหนียวท่ีแชแลวอีกครั้งหนึ่ง และนํามาโมดวยโมหิน จะไดแปงสําหรับทําขาว
แคบ 
3. ผสมงาดําและเกลือลงในน้ําแปง คนใหเกลือละลาย 
4. คลุมหมอดวยผาขาวบาง ตั้งน้ําใหเดือด ละเลงแปงลงบนผาเปนแผนวงกลม 
5. พอแปงสุก ใชไมพายชอนข้ึน  
6. วางแปงลงบนแผนหญาคา ทําตอเรื่อยๆ จนเต็ม 
7. ตากแดดใหแหง ประมาณ 2 วัน 
8. ยางแผนแปงกับเตาถานจนเหลืองท่ัว 

คุณคาทางโภชนาการของสวนผสมขาวแคบ 
งามีสรรพคุณหลากหลายเชนชวยเพ่ิมพลังงานและความแข็งแรงของรางกาย ชวยในการเผา

ผลาญและสลายไขมัน ลดความอวน ชวยลดการดูดซึมและการสังเคราะหคอเลสเตอรอล อีกท้ังยังชวย
ปองกันหลอดเลือดแข็งตัว 

นางบัวจันทร สุจริต กลาววาอาชีพทําขาวแตน ขาวแคบขาวปน เปนอาชีพท่ีพอเลี้ยงชีพไดโดย
อยูแบบพอเพียง ขอดี คือ ไดทํางานอยูท่ีบานสมาชิกในบานชวยกันไมตองจางแรงงาน สิ่งท่ีไดรับจาก
โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ไดเรียนรูการอยูรวมกันในชุมชนและกลุมผูสูงวัย
ดวยกันและยังไดขายของท่ีผลิตในกลุมเดียวกันดวยทุกอาทิตย โรงเรียนผูสูงอายุยังไดใหความรู
เบื้องตนในการพัฒนาการทําขาวแตน ขาวแคบ ขาวปน เก่ียวกับการบรรจุภัณฑท่ีนาสนใจถูกใจผูซ้ือ 
แตมีขอจํากัดผลิตไดไมมากเพราะรางกายอยูในชวงถดถอยและกําลังตอยอดใหลูกหลานไดสืบทอด ซ่ึง
ไดรับความสนใจนอยอยูกลัววาอาชีพนี้จะเลื่อนหายไปในวันขางหนาเปนอาชีพท่ีตองใชเวลาและความ
อดทนในการทําปจจุบันมีความพึงพอใจท่ีไดทําไดอยูบานพรอมลูกหลาน ผลิตขายสวนใหญในชุมชน
โดยหนึ่งอาทิตยจะทํา 5 วันหยุดวันเสารอาทิตยจากการลงทุนวันละ 600 บาท  รายไดโดยเฉลี่ยตอวัน
จากตนทุนหักคาใชจายแลวประมาณวันละ 200-250 บาท อาทิตยละ 1,250 บาท 4 อาทิตยมีรายได
เฉลี่ย 5,000บาท ถือวาสามารถเลี้ยงชีพแบบพอเพียงไดในชุมชน 
 นายวิชา  พริ้งเพลิด5

8 กลาววา นักเรียนผูสูงวัยสวนหนึ่งมาจากกลุมขาราชการท่ีเกษียณอายุมี
รายไดหลักจากเงินบํานาญกลุมนี้จึงไมมีความจําเปนท่ีจะฝกอาชีพเพียงแตมาเรียนเพ่ือทํากิจกรรมภาค
สังคมและนันทนาการ และกลุมผูสูงวยัท่ัวไปท่ียังตองการอาชีพและการสรางรายได ถึงวามีบุตรหลาน
เลี้ยงดูแตยังไมเพียงพอ  โรงเรียนผูสูงวัยสงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบาน
ของแตละหมูบาน ในขณะเดียวกันมีการสงเสริมอาชีพข้ันพ้ืนฐานโดยความรวมมือจาก กลุมงานกอง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ปญหาอุปสรรคของการสงเสริมอาชีพของนักเรียนผูสูงวัย คือ 
เงินทุน การตลาดมีพ้ืนท่ีจํากัด สินคาท่ีผลิตเปนสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงแตละหมูบานผลิตคลายกันและ

                                                           
 8นายวิชา  พริ้งเพลิดครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุองคการบรหิารสวนตาํบลบานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอ

เมือง  จังหวัดแพร. 
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กําลังซ้ือของผูบริโภคมีนอย ผลิตแลวขายไมได เปนปญหาตอการออมและการสงเสริมอาชีพท่ียั่งยืน 
โรงเรียนผูสูงอายุสรางภูมิคุมกันทางกายและทางใจใหกับนักเรียนผูสูงวัย เดือนละ 1 ครั้งโดยจัด
กิจกรรมการนั่งสมาธิท่ีวัดนาจักรโดยพระครูอนุกุลธรรมวงศ เจาอาวาสวัดนาจักร เพ่ือเปนการผอน
คลายทางใจไมใหเกิดความเครียดตอภาวการณดํารงชีพในปจจุบัน 
 นางเกสิณี  คงประจักษ 59 กลาววา องคการบริหารสวนตําบลนาจักรไดสนองงานภาครัฐใน
กลุมของกองการศึกษา คือ โรงเรียนผูสูงวัยจํานวนนักเรียนผูสูงวัยกวารอยละ 80 ยังพ่ึงพิงเงินเดือนผู
สูงวัยเปนหลักและมีรายไดต่ําไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูการออมได นักเรียนผูสูงวัยตางมีอาชีพดั่งเดิมของ
ครอบครัว คือ ทํานา ทําสวน คาขาย แตยังมีความตองการใหโรงเรียนผูสูงวัยจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพระยะสั้นเพ่ือท่ีจะไปพัฒนาอาชีพดั่งเดิมของครอบครัวโดยไดรับความอนุเคราะหฝกอบรมจากครู
ภูมิปญญาในทองถ่ิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แพร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  วัดในตําบลนาจักร อาชีพท่ีสงเสริม เชน 
ทําขนมพ้ืนบาน อาหารพ้ืนบานยําขนุน แหนมหมู ทําตุง ทําน้ําหมัก/ปุยอินทรีย ยาหมอง ฯลฯ พบ
ปญหาเม่ือผลิตจริงๆแลว คือ ขาดเงินทุน สินคาท่ีผลิตเปนสิ่งท่ีมีในทองถ่ินขายไมไดสวนใหญจะซ้ือขาย
ในกลุมนักเรียนผูสูงวัยดวยกัน ยังไมมีตลาดรองรับสินคาท่ีผลิตอยางถาวร ปญหาอีกประการหนึ่งตอ
การสงเสริมอาชีพ คือ การอยูในวัยท่ีถดถอยและปญหาสุขภาพของผูสูงวัยทําใหทํางานไดไมเต็มท่ีและ
ไมตอเนื่อง  
 นางประมวล เตียนจักร 5

10 อายุ 70 ป กลาววามาเปนนักเรียนผูสูงวัยรุนท่ีสองมีอาชีพทํานา
และคาขายมาเปนนักเรียนผูสูงวัยเพ่ือนําความรูไปพัฒนาชีวิตและครอบครัว และไดรับความรูตางๆท่ี
โรงเรียนผูสูงวัยจัดสอนและอบรมในกิจกรรมอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ดีมาก พบวา เวลาจะผลิตอาหารหรือขนมท่ีไดเรียนรูขายจริงๆแลวขายไมคอยได ยังไมมีเงินทุน
สนับสนุนอยางจริงจัง ขนมพ้ืนบานท่ีผลิต เชน ขาวตมมัด ขนมเทียน ขนมแตงไทย ขนมกลวย มักนิยม
รับประทานในกลุมผูสูงวัยดวยกัน เด็กสมัยใหมไมนิยมรับประทาน จึงขายไดพอเลี้ยงชีพและออมได
เพียงเล็กนอยกับธนาคารหมูบานท่ีรับฝากเงินออมไดตั้ง 100 บาทข้ึนไป 
 นางนอย นาจักร 5

11กลาววา ไดมาเปนนักเรียนโรงเรียนผูสูงวัยและเปนนักเรียนผูสูงวัย วัย 82 
ป ท่ีมาเรียนเพราะตองการมาพัฒนากายและพัฒนาใจ อยูบานมีลูกหลานดูแลแลวไมมีปญหาทางดาน
เศรษฐกิจปจจุบันไมไดประกอบอาชีพใดๆแลว สิ่งท่ีไดรับจากโรงเรียน คือ การไดพบเพ่ือนผูสูงวัย
ดวยกันไดแลกเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตประจําวันดวยกัน สวนการออมไดทําประกันชีวิตโดยลูกหลาน
ดูแล  
 

                                                           
   9  นางเกสิณี  คงประจักษนักวิชาการ กองการศึกษา องคการบรหิารสวนตําบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร. 
   10 นางประมวล เตียนจักรนักเรยีนผูสูงอายโุรงเรยีนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง จ.

แพร. 
  11  นางนอย นาจักรนักเรียนผูสูงอายุโรงเรยีนผูสูงอายุองคการบรหิารสวนตาํบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร. 
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 นางสาวทัศสมร  พริ้งเพลิด 5

12 อายุ 66 ป ขาราชการบํานาญ กลาววา มาเปนนักเรียนผูสูงวัย
เพราะอยูบานไมมีภาระใดๆอยากออกมาพบเพ่ือนวัยเดียวกันไมมีความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ
และสามารถชวยเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนผูสูงวัยโดยไมรับคาตอบแทนไมประกอบอาชีพใดๆแลว
สวนการออมไดดําเนินการตามกลไกของระบบราชการเศรษฐกิจมีความม่ันคงในครอบครัว 
 สรุปผลในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงวัยองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ตําบลนาจักร อําเภอ

เมือง จังหวัดแพร พบวา  มีการจดักิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะดานกายเนนการอยูรวมกันอยางสันติ

สุขและสงเสริมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง  สวนใหญมาเปนนักเรียนผูสูงวัยเพราะเหงาอยูบานลําพัง

ลูกหลานออกไปทํางานและอยากเขารวมกิจกรรมพบผูสูงวัยดวยกัน  นักเรียนผูสูงวัยมีสองกลุม คือ 

กลุมขาราชการบํานาญท่ีมีรายไดประจําไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ กลุมนักเรียนผูสูงวัยท่ีไมมีรายประจํา

ดํารงชีพจากการดูแลของลูกหลานและคาขายเล็กนอยทําการเกษตรเปนหลัก สวนการออมไดรับการ

แนะนําการออมดวยการทําประกันชีวิต และออมกับธนาคารหมูซ่ึงสามารถออมไดตั้งแต 100 บาทข้ึน

ไป และกองทุนวันละ 1 บาทของภาครัฐ การพัฒนาอาชีพมีหลากหลายท่ีเปนอาชีพของทองถ่ิน มี

นักเรียนผูสูงวัยเพียง 1 ทานท่ีสามารถตอยอดจากการรวมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพของโรงเรียน

ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร  คือ ปาบัวจันทร สุจริต ท่ีสามารถทําขาวแตน ขาวแคบขาว

ปน เปนอาชีพเลี้ยงครอบครัวได 

4.2.1 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัด
นาน  สังเกตการณและสัมภาษณ เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 ขอมูลเชิงเอกสาร พบวา โรงเรียน
ผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 513 ตั้งข้ึนตาม
วัตถุประสงค ดังนี้ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย 
สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัยเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงวัยท้ัง
ดานรางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ 
คุณคาภูมิปญญาผูสูงวัยใหเปนท่ีประจักษและยอมรับและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินให
ดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 5 ก ประกอบซ่ึงครอบคลุมโรงเรียนผูสูงวัยท่ัว
ประเทศ 
    - กลุม ตองสรางการรวมกลุมของผูสูงวัยใหเกิดข้ึน ท้ังท่ีเปนกลุมแกนนําคณะทํางาน และ
กลุมสมาชิก หรือกลุมนักเรียนผูสูงอายุ ซ่ึงเปนเปาหมายของการทํางาน ในข้ันนี้อาจมีกลยุทธในการ
สรางความเปนกลุมกอนไดหลายวิธี เชน การเปดรับสมัครสมาชิกหรือนักเรียนผูสูงวัย การตอยอดจาก

                                                           
 12 นางสาวทัศสมร  พริ้งเพลดินักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง 

จ.แพร. 
13เอกสารอัดสําเนาการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุ โรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน 2560. 
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กลุมเดิมท่ีเคยมีอยูในชมุชน เชน ชมรมผูสูงอายุ การสรางสัญลักษณของความเปนกลุมสมาชิก อาทิ มี
สัญลักษณโรงเรียนผูสูงวัยมีเสื้อสัญลักษณของนักเรียนผูสูงวัย เปนตน 
    - กรรมการ ถือเปนตัวแทนของสมาชิกกลุมท่ีจะทําหนาท่ีในการบริหารจัดการกลุมใหการ
ทํางานประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ควรสรางกระบวนการคัดเลือกผูท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาว แบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ชวยกันขับเคลื่อนการทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนการสรางกระบวนการมีสวน
รวมใหการบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ 
    - กติกาหรือขอตกลงรวมกัน ตองเกิดจากความเห็นพองตองกันของสมาชิกในโรงเรียน
ผูสูงอายุ เหมือนเปนสัญญาใจท่ีมีตอกันวาจะรวมกันยึดถือและปฏิบัติตาม ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีทําให
การดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุมีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน แมวาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุด
ใหมจะยังคงมีแนวทางการทํางานเดิมใหเห็นและพัฒนาตอยอดได 
    - กิจกรรม ในระยะเริ่มแรกอาจเนนไปท่ีการสรางกิจกรรมในการแกไขปญหางาย ๆ ไม
ซับซอน เชน การจัดใหมาพบปะกันทุกเดือน มีกิจกรรมรองเพลง กิจกรรมนันทนาการรูปแบบอ่ืน ๆ 
กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาใหกับเด็กและเยาวชนหรือการรวมกลุม ออกกําลังกาย เม่ือมีประสบการณ
มากข้ึน จึงเคลื่อนไปสูการทํากิจกรรมท่ีตอบสนองปญหาและความตองการท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 
เชน การบูรณาการโรงเรียนผูสูงอายุเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” 
     - กองทุน การขับเคลื่อนงานของโรงเรียนผูสูงอายุใหเปนไปอยางม่ันคงจําเปนตองเรียนรู
วิธีการหางบประมาณเพ่ือการดําเนินงานดวยตนเอง วิธีการหางบประมาณเขากองทุนของกลุม อาจ
จําแนกไดเปน การสรางกองทุนของตนเองการเก็บคาสมาชิก การขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา การ
จําหนายผลิตภัณฑของกลุม การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน 
แหลงทุนตาง ๆ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนผูสูงอายุ 
กองทุนสุขภาพตําบล สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด เปนตน  อยางไรก็ตาม 
งบประมาณไมใชหัวใจของการขับเคลื่อนงานไดเทากับการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะท่ีจะสรางสรรค
สวัสดิการทางสังคมในการดูแลผูสูงอายุ 
 นางอวยพร เทพเสนา5

14  กลาววา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนักเรียนผูสูงอายุจํานวน 76 คนท่ีมีชวงอายุตั้งแต 60-85
ป มีนักเรียนชาย 7 คนนอกนั้นเปนนักเรียนหญิง จาก 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีมีรายได
ประจําขาราชการบํานาญ กลุมท่ีไมมีรายประจํานอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 600 บาท ข้ึน
ไปตามเกณฑของอายุและมีลูกหลานจุนเจืออยู กลุมท่ีไมมีรายไดประจําจึงเปนกลุมท่ียังตองการการมี
งานทําอยูมาก เม่ือไมมีรายไดประจําจึงสงผลตอการออมคอนขางมาก โดยหลักการเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษไดแนะนําการออมแกนักเรียนผูสูงอายุดวยการทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโดย
นักเรียนผูสูงอายุจายเองและลูกหลานเปนผูจายเงินประกันให เพ่ืออนาคตในวันหนา และโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมท่ีพัฒนาใจและกาย คือ กิจกรรมดานนันทนาการ
พัฒนากาย การศึกษานอกสถานท่ี เนนหลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับระเบียบการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการโรงเรียนผูสูงอายุเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” สวนงาน
                                                           

14 นางอวยพร เทพเสนานายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 
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อาชีพท่ีสงเสริมใหกับนักเรียนผูสูงอายุท่ีผานมา ประกอบดวย การจักสาน การทอผา การทําดอกไม
ประดิษฐ การทําอาหารและขนมพ้ืนบาน และสวนใหญนักเรียนผูสูงอายุมีลักษณะของการมาเรียนรู
เทานั้นไมสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมท่ีรวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจาก
เศษวัสดุท่ีเหลือใช คือ ดอกไมจันทน ท่ีใชในชุมชนแตไมมีการซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิต
อาสาเทานั้น 
 นายสนั่น  จันทรผง5

15 กลาววา เทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีสูงประชาชนสวนใหญ
มีอาชีพหลักทางดานการเกษตรปลูกขาว ปลูกถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  ปลูกขาวโพด มีรายไดพอเลี้ยงชีพ 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ไดจัดกิจกรรมฝกอาชีพข้ันพ้ืนฐานและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได เปนงานอาชีพท่ีไมหนักเหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุเนนการทํางานท่ีบาน โดยมี
วิทยากรจิตอาสามาใหความรูจากหนวยงานตางๆ ในอําเภอนานอย  เชน ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล กศ .น . อําเภอนานอย 
สาธารณสุข อาชีพท่ีสงเสริม การทําดอกไมแหง ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ จักสาน ทอผา
สงเสริมการออมกับธนาคารหมูบาน การประกันชีวิต นักเรียนผูสูงอายุมีรายไดจากลูกหลาน เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุและคนพิการ  
  นายจิระพัฒน  อะทะโน 5

16กลาววา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน จัดต้ังข้ึนตามนโยบายของภาครัฐบาลมีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงอยูตาม
ลําพังและไดฝกอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย อยูในกลุมงานสํานักปลัดเทศบาลโดยการบริหารจัดการของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนาน โรงพยาบาลสงเสริมอาชีพประจําตําบล โรงเรียนผูสูงอายุเปดเรียน
ทุกวันพฤหัสบดี มีกิจกรรมท่ีสงเสริมดานอาชีพ คือ การจักสาน การเพาะปลูก การทอผา การทํา
ดอกไมประดิษฐ การทํายาหมอง มีกิจกรรมศึกษาดูงานอาชีพนอกสถานท่ีเทอมละ 1 ครั้ง มีหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีใหความอนุเคราะหดานอาชีพแกนักเรียนผูสูงอายุ คือ ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอนานอย สาธารณสุข หลังจาก
ฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาดแคลนงบประมาณ และดวยวัยท่ีถดถอยผลิตไดไม
มากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน จึงสงผลตอการออมท่ีไมสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบล
ศรีษะเกษมีแหลงการออมของชุมชนทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการ
ประกันชีวิต อุปสรรคและปญหาในการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ 
กําลังท่ีถดถอยของผูสูงวัย เนื่องจากมีทัศนคติวาผูสูงอายุควรไดรับการพักผอน ไมควรทํางานหนัก และ
ขาดความชัดเจนเก่ียวกับการรับสิทธิประกันสังคมหากมีการขยายอายุการทํางานและการเจ็บปวยของ
ผูสูงท่ีไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดทุกครั้งจึงเกิดความไมตอเนื่อง  ขาดงบประมาณ กําลังของบุคลากร
ไมเพียงพอนักเรียนผูสูงอายุสวนใหญมาเรียนเพ่ือพบกลุม พบเพ่ือนและเพ่ือเรียนรูการทํากิจกรรม
สัปดาหละหนึ่งครั้ง 

                                                           
15 นายสน่ัน  จันทรผงรองนายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน. 
16   นายจริะพัฒน  อะทะโนนักพัฒนาการชุมชน โรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน. 
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 นางจันทร  แกวภิรมย 517 อายุ 86 ป กลาววา มาเปนนักเรียนเพราะอยูบานเหงาลูกหลานไป
ทํางานหูและตายังดีอยูสามารถรวมกิจกรรมท่ีไมตองใชแรงกายมาก มาโรงเรียนทําใหสุขภาพจิตดีได
พูดคุยกับกลุมชวงวัยเดียวกันและไดรับดูแลในเรื่องของสุขภาพมีความสุขมีเพ่ือนเยอะยิ้มแยมแจมใส 
สวนอาชีพตางๆไมไดทําแลวมีลูกหลานดูแลรวมถึงการออมโดยลูกหลานเปนผูจัดทําประกันชีวิตใหแลว 
 นางคําหลา  เสนนะ5

18อายุ 60 ป กลาววา ปกติมีอาชีพทํานาทําสวนมาเปนนักเรียนผูสูงอายุ
ของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เปนปท่ี 2  ไดเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผูสูงวัยการทํากิจกรรม
ตางๆไดพบเพ่ือนผูสูงวัยและแลกแปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สิ่งท่ีไดรับจากโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ คือ ในดานอาชีพไดรับการพัฒนาอาชีพเบื้องตนท่ีมีอยูในชุมชน เชน ดานการเกษตรการ
ปลูกพืชผัก การทําปุย การจักสาน การทอผา การทําดอกไมจันทน อาชีพท่ีนําไปพัฒนาตอไดคือ 
การเกษตรปลูกพืชผักในครัวเรือน เพราะมีอาชีพทํานาอยูแลว โดยนําความรูเก่ียวกับการทําปุยและ
การปลูกผักเปนอาชีพเสริมในครัวเรือน เปนผักท่ีมีอายุสั้นและผักตามฤดูกาล เชน ผักกาดเขียว 
ผักกวางตุง ผักชี สามารถเก็บขายไดพอเลี้ยงชีพตามฤดูกาล สวนการทอผาเปนอาชีพท่ีตองใชเงินทุน
มากไมสามารถทําได สวนการออมทางโรงเรียนไดแนะนําการทําประกันชีวิต การออมกับธนาคาร
หมูบานท่ีรับฝากตั้งแต 100 บาทข้ึนไปตามสภาพความเปนอยูของรายไดในทองถ่ินและผูสูงอายุสวน
ใหญไดรับเบี้ยยังชีพตามเกณฑอายุซ่ึงยังไมเพียงพอท่ีจะเลี้ยงชีพ นักเรียนผูสูงอายุสวนใหญยังคง
ประกอบอาชีพดั่งเดิมของทองถ่ินมีลูกหลานชวยดานแรงงานและแรงทรัพย 
 นางคํานอย  เสนนะ5

19 อายุ 65 ป อาชีพขายของชํา เปนนักเรียนผูสูงอายุเปนปท่ี 2 โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ไดพัฒนางานอาชีพท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน ดานการเกษตรการปลูก
พืชผัก การทําปุย การจักสาน การทอผา การทําดอกไมจันทน  และใชหนาบานเปนสถานท่ีรับพืชผัก
ในทองถ่ินของนักเรียนผูสูงอายุสําหรับวางขายตามฤดูกาล นักเรียนผูสูงอายุดั้งเดิมทําอาชีพเกษตรปลูก
พืชผักขายกันในชุมชน ไดรับการพัฒนาจากโรงเรียนผูสูงอายุเก่ียวกับการปลูกผัก การใชปุยอินทรีย 
โดยไมใชสารเคมี สวนการออมมีเพียงเล็กนอยบางเดือนก็ไมไดออมกับธนาคารหมูบานเพราะรายรับไม
เพียงพอ 
 สรุปผลกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุหรือผูสูงวัยเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน  พบวา ไดสรางเสริมกิจกรรมตางๆแกนักเรียนผูสูงอายุ นักเรียนมีสองกลุม คือ กลุม

ขาราชการบํานาญท่ีมีรายไดประจําไมมีความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจและความเปนอยูใน

ครอบครัวรวมถึงการออมท่ีม่ันคงแลวตามกลไกของขาราชการ และกลุมนักเรียนผูสูงอายุท่ีไมมีราย

                                                           
17นางจันทร  แกวภิรมย นักเรยีนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จงัหวัด

นาน. 
 18 นางคําหลา  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตาํบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัด

นาน. 
 19 นางคํานอย  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตาํบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัด

นาน. 
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ประจําดํารงชีพจากการดูแลของลูกหลาน   จากการลงพ้ืนท่ี พบวา กิจกรรมท้ังสองแหงของโรงเรียน

ผูสูงอายุท่ีแพรและนานมีลักษณะเหมือนกันไมแตกตาง นักเรียนผูสูงอายุท่ีจังหวัดนานทําการเกษตร

เปนหลัก สวนการออมจะมีสภาวการณออมท่ีต่ํา สิ่งท่ีเปนอยูของการออมคือลูกหลานดําเนินการให  

เชน การทําประกันชีวิต และออมตามกําลังของรายไดกับธนาคารหมูซ่ึงสามารถออมไดท่ีเทศบาลตําบล

ศรีษะเกษ ไมมีนักเรียนผูสูงอายุนําจากกิจกรรมการพัฒนาอาชีพท่ีสงเสริมไปตอยอดเปนอาชีพ มีปจจัย

ท่ีไมเก้ือหนุน คือ อยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 

4.3 ผลของการศึกษาพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยใน
ภาคเหนือตอนบนจากการศึกษาเอกสารและการลงพ้ืนที่ที่กําหนดในจังหวัดแพรและ
จังหวัดนานตามวัตถุประสงคขอที่ 3 
 
 4.3.1 การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนผูสูงอายุองคการ
บริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา ชุมชนตําบลนาจักรมีท้ังหมด 9 
หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน ลักษณะของชุมชนเปน
ชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนท่ีมีไรนาอุดมสมบูรณ ทําการเกษตรไดดีมีความเปนอยูแบบพอเพียง และ
ประกอบอาชีพ ทํานา เปนหลัก ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การ
ผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํากิจกรรม 1 วัน โดยภาคเชา 
เปนการข้ึนโครงของโคมลานนาและภาคบายติดกระดาษสีและตกแตงโคม โดยแบงการทํางานเปนกลุม 
กลุมละ 10 คน 8 กลุม 
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รูปท่ี   4 การสาธิตการทําโคมลานนา 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  รูปท่ี  5   นักเรียนผูสูงวัย/ผูสงูอายปุฏิบัติการทําโคมลานนา 

4.3.2 โคมลานนาหรือโคมเง้ียวเปนโคมท่ีมีรูปทรงท่ีไดอิทธิพลมาจากชาวไทใหญเรียกวาโคม
เง้ียวหรือโคมลานนา ทําคอนขางยากกวาโคมชนิดอ่ืนๆเนื่องจากตัวโครงโคมมีลักษณะหัวมุมละเอียด
ซับซอนเปนเหลี่ยมคลายเพชรท่ีเจียรนัยจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา โคมเพชนหรือโคมเจียรนัย โคม
ชนิดนี้แมไมไดใสหางประดับก็มีความสวยงามเม่ือใสหางก็จะเพ่ิมความงามมากข้ึนและเม่ือจุดผาง
ประทีปไวขางในแสงสวางท่ีออกตามเหลี่ยมมุมจะมีความงดงาม 

อุปกรณในการทําโคมลานนา 
1. ไมไผ  2. คีม  3. กาวรอน 
4. กระดาษสี กระดาษสา กระดาษเงิน กระดาษทอง 
5. มีด ลวด ฟาง คัสเตอร 

วิธีทําโคมลานนา 
 1. เหลาไมไผท่ีเตรียมไวใหมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 ซม. ความยาวตามขนาด

ของโคมท่ีจะทํา คือ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 2. ทําโครงของโคมโดยการใชคีมหักไมไผตามลักษณะของโคม เชน โคม 8 เหลี่ยมหัก

เปน 4 เหลี่ยมจํานวน 9 ชิ้น 
3. ประกอบโครงโคมข้ึนเปนรูปรางตามลักษณะของเหลี่ยมชนเหลี่ยมโดยใชลวดมัด 

ยึดติดตามรูปภาพ 
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4. ใชกระดาษสีตางๆท่ีเตรียมไวติดตามชองโคมตามความชอบ 

 

 

 

 

5. สุดทายตัดกระดาษตกแตงหางโคมความยาวและลวดลายตามความชอบ 

  

 

 

 

 
4.3.3  สรุปผลเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพผลิตโคมลานนา ท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ 

องคการบริหารสวนตําบลนาจักร พบวา นักเรียนมีความสนใจสามารถทําไดแตตองใชเวลาและทํางาน
เปนกลุมเพราะตองชวยกันตอการทําโคม 1 โคม ตั้งแตเหลาไมข้ึนโครงติดกระดาษตกแตง  นายชวลิต 
บทกลอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาจักรใหความสนใจเพ่ือท่ีจะพัฒนาตอเปนการสรางอาชีพ
แตจะผลิตเปนโคมขนาดเล็ก ไมตองใชเวลามาก ถาลูกขนาดใหญตองใชเวลา 1 โคมตอ 1 วัน และได
นําเขาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาจักรเพ่ือขอมติสนับสนุนงบประมาณในการทํา
โครงการผลิตโคมลานนาตอยอดเปนอาชีพสําหรับกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถและรางกายแข็งแรง
จํานวน 15 คน และทําเปนโครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  นอกจากนั้นเม่ือ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 จังหวัดแพรไดจัดมหกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยภูมิปญญา
ทองถ่ิน ท่ีโรงแรมแพรนครา การผลิตโคมลานนาก็เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพผูสูงวัย โดย
โรงเรียนผูสูงอายุหรือผูสูงวัยองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ไดนําไปสาธิตในการกิจกรรมครั้งนี้และ
ไดความสนใจจากกลุมอ่ืนๆมากเปนท่ีนาพอใจขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยท่ี
ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรค
ดานการพัฒนาศักยภาพ 
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4.3.4 การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบลศรีษะเกษมีท้ังหมด 14 
หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือนท่ีมีไฟฟาใชจํานวน 1,784 หลังคาเรือน 
ลักษณะของชุมชนเปนพ้ืนท่ีสูงสลับกับท่ีราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร เปนหลักมีความ
เปนอยูแบบพอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การทํา
ดอกไมจันทน  ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํากิจกรรม 1 วัน โดยภาคเชา 
เปนการจับจีบดอกเขดอกแบบธรรมดาและภาคบายพันกานดอกและเขาชอดอกไมจันทนแบบประธาน 
โดยแบงการทํางานเปนกลุม กลุมละ 10 คน 8 กลุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            รูปท่ี   6  อธิบาย/สาธิตการทําดอกไมจันทน 
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รูปท่ี 7 นักเรียนผูสูงอายุทําดอกไมจันทน 
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อุปกรณในการทําดอกไมจันทนแบบธรรมดา 
-  กลีบดอกสีขาว , กลีบดอกเกสร , หนวดจันทน (ทุกอยางทําจากเยื่อไม)  
- กระดาษยนสีดํา ,ริบบิ้นสีดํา ธูปเทียนขนาดเล็ก ดายสีขาว (ดายไพปอก) ลวดเบอร 24 ,

กาวลาเท็กซ 
- ดอกไมจันทนแบงออกเปน 2 แบบคือ แบบดอกธรรมดาและแบบชอประธาน  

 

 

 

 

 

 
วิธีทําดอกไมจันทนแบบดอกธรรมดา 
1.  เริ่มจากการทําเกสรโดยใชกลีบดอกเกสรทําการจับกลีบเขากับกานดอก  
2. นํากลีบดอกท่ีเตรียมไวแลวมาทําการเขาดอกโดยใชประมาณ 4 กลีบจับเปน 1 ดอก ทกาว

ท่ีดอกใหแนนแลวใชดายมัดก็จะไดตัวดอกไมจันทน 
3.  ข้ันตอนการใสหนวดจันทนท่ีทําเตรียมไวโดยพันคูกับธูปและเทียนใหเรียบรอย ใสหนวด

จันทนเสร็จแลวนํากระดาษยนสีดําพันกานดอกใหแนน เปนอันเรียบรอย 
4. การเขาชอขนาดเล็ดใชดอกไมจันทน  5 ดอก พันเกสรกับลวดท่ีเตรียมไวแลวนํ า

ดอกไมจันทนมาวางสับหวางกันใหสวยงามเสร็จแลวพันกานใหเรียบรอยเปนชอขนาดเล็ด 
 

 

 

 

 

ประโยชน 
 1. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 2. ทําดอกไมจันทนเพ่ิมรายได-อาชีพอยูกับบานสรางรายได 
 3. ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดเปนอยางดี 
 4. มีรายไดเสริมเปนอยางดี ดอกแบบธรรมดาราคาดอกละ 1 บาท ถาเขาชอขนาดเล็กชอละ 
10 บาท 
 5. เม่ือนําชอขนาดเล็ดแพ็ค 10 ชอตอ 1 ถุงสามารถขายไดถุงละ 100 บาท 
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4.3.5  สรุปผลการจดักิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพทําดอกไมจันทน ท่ี 
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน  พบวา นักเรียนมีความสนใจการ
ทําดอกไมจันทนเพราะสอดคลองกับกิจกรรมของกลุมแมบานตําบลศรีษะเกษ ท่ีรวมกันทํากิจกรรม
สงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว ดอกไมจันทนเปนอีกหนึ่งทางเลือก ในการสงเสริมรายไดแกบานและ
ผูสูงอายุ การทําดอกไมจันทนเปนงานท่ีทําท่ีบานไมตองใชทุนและแรงงานมาก นักเรียนผูสูงอายุ
รวมกลุมทําดอกไมจันทนแบบธรรมดาสงกลุมแมบานตามความตองการของงานเปนครั้งคราวราคา
ดอกละ 1 บาท ซ่ึงถือวาเปนรายไดเสริมแมไมมากแตก็ชวยในการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนา
กลามเนื้อมือและแขนเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สําหรับโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ โดยนายกเทศเทศมนตรีใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยใหนักเรียนผูสูงอายุและกลุม
แมบานทําโครงการการพัฒนาอาชีพเพ่ือขอสนับสนุนทุนสงเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาล
ศรีษะเกษทุกป ถือวาเปนสวนหนึง่ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนทุนในการพัฒนาอาชีพตามหลักเกณฑของ
ราชการ ขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง 
การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานีเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
พัฒนาศักยภาพดานอาชีพในผูสูงอายุ 

สรุปภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา  จํานวนผูสูงอายุจํานวนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว ทํา
ใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงวัย 
(Population Aging)” ภาครัฐไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) และ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมี
บทบัญญัติท่ีกําหนดหลักการใหความชวยเหลือผูสูงอายุไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของคนชาวไทย
ในมาตราท่ี 40 มาตราท่ี 53 มาตราท่ี 80และมาตราท่ี 84 นอกนั้นภาครัฐใหการดูแลสุขภาวสะของ
ผูสูงอายุท่ีเปนระบบ คือ การสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบ
บําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติ
หลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดสํารวจเพ่ือดู
ความตองการทํางานของผูสูงวัย พบวา ยังมีความตองการทํางานและตองการมีรายไดเลี้ยงชีพ 
ผูสูงอายุแยกไดเปนสองกลุมคือ กลุมขาราชการท่ีเกษียณมีรายไดประจําและกลุมผูวัยท่ีไมมีรายได
ประจํามีเพียงรายไดจากเบี้ยยังชีพผูชราและพิการเทานั้นจึงเปนกลุมท่ียังตองการทํางานสรางรายได
เลี้ยงชีพ 

ผลจาการลงพ้ืนท่ีการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรและจังหวัดนาน ผูสูงอายุมี
ศักยภาพตอการออมนอย ซ่ึงมาจากรายไดประจําท่ียังอยูในระดับต่ําอยูมากและไมคงท่ี แบงเปนรายได
ท่ีไดรับดังนี้ * 

 
 
 

                                                           
 * หมายเหตจุากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสอบถามผูสูงอายุ. 
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ที่ รายการ จํานวน 
1 รายไดที่ไดรับจากลูกหลานตอเดือนแตไมทุกคนโดยเฉล่ียตอหัวเดือน

ละ 
2500 

2 รายไดจากเก็บพืชผักสวนครัวคาขายประจําวันในชุมชนแตไมทุกวัน
เดือนหนึ่งตอ 7 วัน  เฉล่ียสัปดาหละ 200 บาท 

200 

3 รายไดจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเฉล่ียรายละ 700 
4. รายไดจากเบี้ยผูพิการรายละ 1,000 บาทแตไมทุกคน 1,000 

รวมรายไดของผูสูงอายุภาคเหนือตอนบนโดยเฉล่ียตอหัวตอเดือนแตไมทุกคน 4,400 

สํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุองคการ
บริหารสวนตําบลนาจักร จังหวัดแพร ไดเสริมสรางอาชีพในทองถ่ินหลายและสามารถตอยอดอาชีพ
เพ่ือเปนอาชีพไดเพียง 1 ราย คือ ผูสูงอายุนางบัวจันทร สุจริต ทําอาชีพขาวปน ขาวแคบ ขาวแตน 
รายไดจากการขายปน ขาวแคบ ขาวแตนเฉลี่ยสัปดาหละ 800 บาทหักคาใชจายแลว  

ที่ รายการ จํานวน 
1 รายไดที่ไดรับจากลูกหลานตอเดือนแตไมทุกคนโดยเฉล่ียตอหัวเดือน

ละ 
2500 

2 รายไดจากการประกอบอาชพี 
ข า ว ป น  ข า ว แ ค บ  ข า ว แ ต น  เฉ ล่ี ย สั ป ด า ห ล ะ  800 
บาท=800x4=3,200 

3,200 

3 รายไดจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเฉล่ียรายละ 700 
รวมรายไดของผูสูงอายุภาคเหนือตอนบนของนางบัวจันทรตอเดือน 6,400 

สรุปรายไดของนางบัวจันทร สุจริต ยังไมเพียงพอเพียงยังชีพไดไมเดือดรอนมากเฉลี่ยการออม
กับธนาคารหมูบานเดือนละ 500 บาท 

สวนการออมมีอัตราการออมท่ีต่ํา สําหรับโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ จังหวัด
นาน มีการเสริมสรางอาชีพตางๆท่ีมีอยูในทองถ่ินไมมีนักเรียนผูสูงอายุตอยอดเปนอาชีพได การออมอยู
ในอัตราต่ําเพราะมีรายไดเพียงสําหรับชีพเทานั้น พบวา โรงเรียนผูสูงอายุท้ังสองแหงมีการแนะนําการ
ออมท่ีไมแตกตางกันคือ แนะนําการออมกับการทําประกันชีวิต ธนาคารหมูบานและกองทุนวันละ 1 
บาท 
 การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพ คณะผูวิจัยไดพัฒนาศักยภาพการ
ประกอบอาชีพ การทําโคม ไดรับการตอยอดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําเปนโครงการพัฒนาตอ
ดานอาชีพทําโคมบรรจุในแผนปฏิบัติการขององคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัด
แพร ปงบประมาณ  2562 สวนท่ีจังหวัดนานมีการพัฒนาอาชีพ  คือ พัฒนาศักยภาพอาชีพการทํา
ดอกไมจันทน เทศบาลศรีษะเกษตอยอดทําเปนโครงการพัฒนาตอดานอาชีพทําดอกไมจันทน บรรจุใน
แผนปฏิบัติการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษอําเภอนานอย จังหวัดนาน ปงบประมาณ 2562  มีการ
รวมกลุมทําดอกไมจันทนของกลุมแมบาน 

ปจจัยท่ีไมเก้ือหนุนตอการพัฒนาอาชีพและการประกอบอาขีพของผูสูงอายุท้ังจังหวัดแพรและ
จังหวัดนาน พบวา ปจจัยท่ีไมเก้ือหนุนและเปนอุปสรรคตอศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพ 
คือ อายุมาก การเจ็บปวยของรางกาย ซ่ึงอยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย ขาดงบประมาณผลิตสินคาแลว
ขายไมไดไมมีตลาดหลักรองรับสงผลตอการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาการออมสวนใหญจะเปนวัยท่ี
ตองพ่ึงพิงลูกหลานและคนในครอบครัว 
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4.3.4 องคความรูจากงานวิจัย 
 จากผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ

ของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” 
“Development of savings and career patented of the elderly for sustainable living in 
the Upper North” พบวา เกิดองคความรูในการศึกษาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมรสวนรวม
ของภาครัฐ/ภาคเอกชนและทองถ่ินและผลท่ีไดรับดังนี้ 

                
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.1  องคความรูการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูง

วัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

 

การพัฒนาศักยภาพของการ
ออมของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือ 
1. การใหโอภาสการพัฒนา
องคความรูในดานการออม
และการพัฒนาอาชีพ (Giving 
opportunity) 
2. กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
(activities) 

3. พัฒนาทักษะฝมือ (Skills 
Development) 

การพัฒนาดานอาชีพเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือ 
1. สงเสรมิบุคลากรผูสูงวัยใน
การประกอบอาชีพ  (Man) 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ 
(Material) 
3. บริหารจัดการดานอาชีพ 
(Management) 
4. จัดหาแหลงการตลาด 
(Marketing) 
5. สนับสนุนงบประมาณ/
แหลงทุน (Budget / 
funding source)  
 

หนวยงานภาครัฐท่ีใหการ
สนับสนุน 
1. องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน/โครงการวิจัย 
2.ภาคอุตสาหกรรม/
ภาคเอกชน 
2.การทองเท่ียว/การตลาด 
3. ผูใหญบาน/กํานัน/
หมูบาน/ ชุมชนใหการ
สนับสนุน 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่ งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน 
1. มีการรวมกลุมเกิดความสามัคคี
ในสังคมและชุมชน 
2. มีรายไดเพ่ิมข้ึนเกิดความสุขข้ัน
พ้ืนฐานสูการออมอยางมั่งคั่ง 
3. มีความกินดี อยูดีเกิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable 
development) 
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จากแผนภาพ 

1. การพัฒนาศักยภาพของการออมของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ คือ 
1.1 การใหโอภาสการพัฒนาองคความรูในดานการออมและการพัฒนาอาชีพ (Giving  

Opportunity ของผูสูงอายุ โดยไดรับโอกาสจากภาครัฐตั้งแตภาครัฐบาลและภาคทองถ่ินทําให
ผูสูงอายุไดรับโอกาสในการเรียนรูดานการออมและการพัฒนาอาชีพ 

1.2 กิจกรรมสงเสริมอาชีพ (activities) จัดใหมีการฝก 
เฉพาะกลุมใหกับผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความรูความสามารถ ในชุมชนและ
ทองถ่ินจากการพัฒนาอาชีพขององคการปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการไปในเบื้องตนตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกิจกรรมพัฒนาอาชีพท่ีโครงการวิจัยไดนําไปพัฒนาและฝกอาชีพระยะสั้นแกผูสูงอายุ 

1.3 พัฒนาทักษะฝมือ (Skills Development) กลุมผูสูงอายุไดพัฒนา 
ทักษะงานฝมือดานอาชีพตามศักยภาพและระดับความยากงายของงานทําใหเกิดการเรียนรูพัฒนาไปสู
อาชีพท่ียั่งยืนและหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

2.การพัฒนาดานอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ 
2.1 สงเสริมบุคลากรผูสูงวัยในการประกอบอาชีพ (Man) ท่ีหลากหลายสามารถ 

นําไปตอยอดอาชีพสรางงานสรางเงินสรางรายไดตามสรรพกําลัง 
2.2จัดหาวัสดุอุปกรณ (Material) มีการจัดวัสดุอุปกรณท่ีสอดคลองกับงานชนิด 

อาชีพในทองถ่ินและสามารถนําวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
2.3 บริหารจัดการดานอาชีพ (Management) โดยทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมใน 

การจัดการดานอาชีพอยางครบวงจร จากตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา คือ วัตถุ การผลิตและตลาด
กลางรองรับสินคาจากงานอาชีพของผูสูงอายุ 

2.4 จัดหาแหลงการตลาด (Marketing) มีตลาดกลางในชุมชนเพ่ือรองรับสินคาและ 
การจัดจําหนาย 

2.5 สนับสนุนงบประมาณ/แหลงทุน (Budget / funding source)ใหพ้ืนท่ีและ 
โอกาสดานงบประมาณจากภาครัฐและภาคทองถ่ินและจาดโครงการวิจัย 

3. หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุนไดแก 
3.1 องคการปกครองสวนทองถ่ิน/โครงการวิจัย 
3.2 ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน 
3.3การทองเท่ียว/การตลาด 
3.4 ผูใหญบาน/กํานัน/หมูบาน/ ชุมชนใหการสนับสนุน 

4. ผลการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

4.1  มีการรวมกลุมเกิดความสามัคคีในสังคมและชุมชน 
4.2 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเกิดความสุขข้ันพ้ืนฐานสูการออมอยางม่ังค่ัง 
4.3.มีความกินดี อยูดีอยูได เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) 

                      ……………………………………………………… 



บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” มีวัตถุประสงคเพ่ือ1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2.เพ่ือศึกษา
ศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน  

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การศึกษา
ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary Source) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interviews) เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

พ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพรและจังหวัดนานคือ คือ โรงเรียนผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลนาจัก อําเภอ.เมือง จังหวัดแพรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอย อําเภอ
นานอย จังหวัดนาน 
 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในจังหวัดแพรและจังหวัดนาน เปนกลุม
ตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย 
ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมท้ังหมด 14 รูป/คนกลุมตัวอยางกิจกรรมกลุม
เชิงปฏิบัติการไดแกกลุมนักเรียนผูสูงวัยของโรงเรียนผูสูงอายุและผูเก่ียวของจํานวน 2 แหง คือ 
โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจัก อําเภอ.เมือง จังหวัดแพรและโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนานแหงละ 50 คน รวม 100 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนแบบสัมภาษณท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบเก่ียวกับ เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) และการลงปฏิบัติการกิจกรรมทําโคมลานและทําดอกไมจันทน 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 จากผลของการวิจัยเชิงเอกสารตามวัตถุประสงคขอท่ี 1  สภาพท่ัวไปของการออมและ
การประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพท่ัวไป
ของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ี
ประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจาย
สมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 
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เปนนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม เพ่ือใหมีบํานาญใชท่ีเกษียณอายุ
การทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุ ท่ัวไปท่ีไมอยู ในระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติ
เปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหเมีวินัยการเงินอีกทางหนึ่ง
สําหรับคนไทยและผูสูงอายุ แตในภาคปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ พบวา ประชาชนท่ัวไป
และผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชกิกองทุนออมแหงชาติ จํานวน
มาก ดังนั้นภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของการทํางาน
และครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศดวย และตองกระจายการประชาสัมพันธลงสูทองถ่ินโดยผานองคการ
บริหารตําบล เทศบาล กํานันและผูใหญบานสวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทย
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมากและเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 
(Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางและเปนประชากรผูสูงวัยท่ีอยูนอกระบบ
ราชการท่ียังมีความตองการทํางานอาชีพในระดับท่ีมากการสํารวจโดยสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีความประสงคท่ีจะทํางานเม่ือ
เขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปดโอกาสใหเขาทํางาน สวนใหญ ตองการทํางานบางเวลา (Part time) 
และตองการทํางานเต็มเวลา (Full time)c]tตองการใหรัฐใหทุนแกผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและ
มีความตองการใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพ
ผู สู งวัย  องคกรปกครองส วนท องถ่ิน  (อปท .)  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณ สุ ข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน
ภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

5.1.2 ผลศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา  

 1.ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหาร
สวนตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร พบวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
บานนาจักร ตําบลนานาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการ
พัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัย ไดจัดต้ังโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน และจากการสังเกตการณและสัมภาษณ 
ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ พบวา วา โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ไดสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การ
ดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ 
สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและ
สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน5 ดานคือ ดาน
รางกาย ทําใหรางกายมีความกระฉับกระเฉงชวยชะลอความเสื่อมถอยของรางกาย ดานจิตใจ การ
ทํางานชวยทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไมเปนภาระของลูกหลานและดานความม่ันคง
ชวยทําใหผูสูงอายุมีรายไดในการดูแลตนเองท้ังยามปกติและยามเจ็บปวยและดานสังคม มี
ความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุม โรงเรียน
ผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบทอด
เปนเอกลักษณของชุมชนและโรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชน
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ตอชุมชนและสังคม ผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มี
นักเรียนผูสูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมขาราชการบํานาญ 10 คน  นอกนั้นกลุมผูสูงวัยท่ัวไปไม
มีรายไดประจําเปนกลุมสําคัญท่ียังตองการมีงานทําและสรางรายไดใหกับครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัย
ตําบลนาจักรไดสงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน
หลักการดํารงชีพแบบประหยัดนักเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรมาจากพ้ืนท่ีในตําบลนาจักรจํานวน 9 
หมูบานมีความตองการทํางานเพ่ือสรางรายได อบต.นาจักรไดสงเสริมอาชีพท่ีไมตองใชแรงงานมาก
สามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน  ขางแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม 
การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุงกระดาษ มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ 
การขนมพ้ืนบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือเรียกขาวปน) คือ นางบัวจันทร สุจริต อายุ 
72 ป  โรงเรียนผูสูงวัยสงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบาน 
และพบวา สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ําไมคอยเพียงพอสูการออม  ผูสูงอายุท่ีเปน
นักเรียนในโรงเรียนกลาวในทํานองเดียวกัน คือ มีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนได
พัฒนาการ กาย  ใจ อารมณและสังคมไปพรอมๆกับการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

2. ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  
จังหวัดนาน  สังเกตการณและสัมภาษณ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 41 ตั้งข้ึน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัย
เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงวัยท้ังดานรางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแก
ชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงวัย สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 5 ก และพบวา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนักเรียนผูสูงอายุจํานวน 76 
คน 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีมีรายไดประจําขาราชการบํานาญ กลุมท่ีไมมีรายประจํา
นอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 600 บาท กลุมท่ีไมมีรายไดประจําจึงเปนกลุมสําคัญท่ียัง
ตองการการมีงานทําอยูมาก เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดแนะนําการออมแกนักเรียนผูสูงอายุดวยการ
ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมท่ีพัฒนา
ใจและกาย คือ กิจกรรมดานนันทนาการพัฒนากาย เนนหลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับ
ระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการโรงเรียนผูสูงอายุเขากับการทํางานของ “ธนาคาร
ความดี” อาชีพท่ีสงเสริม ไดแกการจักสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนม
พ้ืนบาน เปนลักษณะของการมาเรียนรูเทานั้นไมสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมท่ี
รวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจากเศษวัสดุท่ีเหลือใช คือ ดอกไมจันทน ท่ีใชในชุมชนแตไมมีการ
ซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิตอาสาเทานั้นและกิจกรรมตางๆไดรับความรวมมือจาก ครูภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอ

                                                           
 1 เอกสารอัดสาํเนาการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 

จังหวัดนาน 2560. 
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นานอย สาธารณสุข  หลังจากฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาดแคลน
งบประมาณ และดวยวัยท่ีถดถอยผลิตไดไมมากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน เทศบาล
ตําบลศรีษะเกษมีแหลงการออมของชุมชนทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการ
ประกันชีวิต อุปสรรคและปญหาในการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ 
กําลังท่ีถดถอยของผูสูงวัย การเจ็บปวย ขาดงบประมาณจึงสงผลตอการออมมากในภาพรวมนักเรียนมี
ความสุขท่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน สรุป   จากการลงพ้ืนท่ี พบวา กิจกรรมท้ังสองแหงของโรงเรียน
ผูสูงอายุท่ีแพรและนานมีลักษณะเหมือนกันไมแตกตาง การออมจะมีสภาวการณออมท่ีต่ํา มีปจจัยท่ีไม
เก้ือหนุน คือ อยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 
            5.1.3 ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 
 1. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร โรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา ชุมชนตําบลนา
จักรมีท้ังหมด 9 หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน 
ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนท่ีมีไรนาอุดมสมบูรณ ทําการเกษตรไดดีมีความเปนอยู
แบบพอเพียง และประกอบอาชีพ ทํานา เปนหลัก ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัย
นําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํา
กิจกรรม 1 วัน โดยภาคเชา เปนการข้ึนโครงของโคมลานนาและภาคบายติดกระดาษสีและตกแตงโคม 
โดยแบงการทํางานเปนกลุม กลุมละ 10 คน 8 กลุม พบวา นักเรียนมีความสนใจสามารถทําไดแตตอง
ใชเวลาและทํางานเปนกลุมเพราะตองชวยกันตอการทําโคม 1 โคม นายกองคการบริหารสวนตําบลนา
จักรใหความสนใจเพ่ือท่ีจะพัฒนาตอยอดเปนการสรางอาชีพแตจะผลิตเปนโคมขนาดเล็ก ทําเปน
โครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย 
คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไข
ไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ 

2. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน  
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษมีท้ังหมด 14 หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือน ลักษณะของ
ชุมชนเปนพ้ืนท่ีสูงสลับกับท่ีราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยูแบบ
พอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การทําดอกไมจันทน  ไดรับ
ความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํากิจกรรม 1 วัน โดยแบงการทํางานเปนกลุม กลุม
ละ 10 คน 8 กลุม พบวา นักเรียนมีความสนใจการทําดอกไมจันทนสอดคลองกับกิจกรรมของกลุม
แมบานตําบลศรีษะเกษ ท่ีรวมกันทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว และนายกเทศ
เทศมนตรีใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยใหนักเรียนผูสูงอายุและกลุมแมบานทําโครงการการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือขอสนับสนุนทุนสงเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาลศรีษะเกษทุกป ขอจํากัด
ของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของ
กลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดาน
อาชีพและการออมในผูสูงอายุ 
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สรุปองคความรูจากงานวิจัย 

 จากผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
ของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน” 
“Development of savings and career patented of the elderly for sustainable living in 
the Upper North” พบวา เกิดองคความรูในการศึกษาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมรสวนรวม
ของภาครัฐ/ภาคเอกชนและทองถ่ินและผลท่ีไดรับสรุปเปนแผนภาพดังนี้ 

 
                

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพ สรุปองคความรูการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย

เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

การพัฒนาศักยภาพของการ
ออมของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือ 
1. การใหโอภาสการพัฒนา
องคความรูในดานการออม
และการพัฒนาอาชีพ (Giving 
opportunity) 
2. กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
(activities) 

3. พัฒนาทักษะฝมือ (Skills 
Development) 

การพัฒนาดานอาชีพเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือ 
1. สงเสรมิบุคลากรผูสูงวัยใน
การประกอบอาชีพ  (Man) 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ 
(Material) 
3. บริหารจัดการดานอาชีพ 
(Management) 
4. จัดหาแหลงการตลาด 
(Marketing) 
5. สนับสนุนงบประมาณ/
แหลงทุน (Budget / 
funding source)  
 

หนวยงานภาครัฐท่ีใหการ
สนับสนุน 
1. องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน/โครงการวิจัย 
2.ภาคอุตสาหกรรม/
ภาคเอกชน 
2.การทองเท่ียว/การตลาด 
3. ผูใหญบาน/กํานัน/
หมูบาน/ ชุมชนใหการ
สนับสนุน 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่ งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน 
1. มีการรวมกลุมเกิดความสามัคคี
ในสังคมและชุมชน 
2. มีรายไดเพ่ิมข้ึนเกิดความสุขข้ัน
พ้ืนฐานสูการออมอยางมั่งคั่ง 
3. มีความกินดี อยูดีเกิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable 
development) 
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5.3 อภิปรายผล 
ผลของการวิจัย พบวา  
1. สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพรและจังหวัดนาน  พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมาก
และเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพ
สังคม สภาวะเศรษฐกิจและการทํางานการจางงาน รายได และสภาพการออม ไดรับการดูแลจาก
ภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอก
ระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออม
แหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐท่ี
มุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม เพ่ือใหมีบํานาญใชท่ีเกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ัวไปท่ีไมอยูในระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการ
ดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหมีวินัยการเงินสอดคลองกับ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546 ไดบัญญัติใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 
11 4

2 ขอท่ี 3. ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม และขอท่ี 4. ไดรับการ
พัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน  

2.  การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ
ตอนบน พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวน
ตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรcและโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ จังหวัดนาน  ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแก
ชุมชนและสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินให
ดํารงสืบทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน5 ดานคือ ดานรางกาย ดานความม่ันคงดานสังคม ดาน
อารมณ ดานจิตใจ สงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบานและการประกันชีวิต 
ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดมีเพียงเบี้ยยังชีพผูสูงวัยจึงไมเพียงพอตอการออม สอดคลองหลักปจจัย
การออม 4

3 ขอท่ี 1 รายได เปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดขีดความสามารถในการออมทรัพยของผูบริโภค
โดยปกติผูมีรายไดยอมมีเงินเหลือและออมไดมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย มีปจจัยท่ีไมเก้ือหนุน คือ มี
รายไดต่ําทํางานไมได อยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย เจ็บปวย  
 3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัย พบวา การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร 
และจังหวัดนาน พบวา ท้ังสองจังหวัดไดรับการพัฒนาอาชีพจากภาครัฐในทองถ่ินเหมือนกัน คือ

                                                           
  2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.พระราชบัญญตัิ

ผูสูงอายุ.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543),หนา 1-3. 
 3 Source: tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc (สืบคนขอมูล

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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พัฒนาอาชีพพ้ืนฐานท่ีมีอยูในชุมชน ท่ีจังหวัดแพรมีเพียงรายเทานั้นท่ีตอยอดเปนอาชีพไดคือนางบัว
จันทร สุจริต ทําขาวแคบ ขาวแตน ปญหาสําคัญหลังพัฒนาแลวตอยอดไมไดคือขาดเงินทุน สุขภาพ
รางกายไมเอ้ืออํานวย สวนอาชีพท่ีนําไปพัฒนาของงานวิจัย คือ โคมลานนาและดอกไมจันทน ไดรับ
การตอยอดจากองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลสวนตําบล จัดทําเปนโครงการ บรรจุใน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณตอไปสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย 
ตามมาตรา 11 ขอท่ี 3 ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
 
5.4 ขอเสนอแนะ  

5.4.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) สงเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตามวัตถุประสงค 
          2) สงเสริมการออมและพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตาม
วัตถุประสงค 

5.4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1) ควรศึกษาปจจัยพ้ืนฐานดานความพรอมของผูสูงอายุท่ีจะรับการพัฒนาการประกอบ

อาชีพใหละเอียดและควรศึกษากอนวาอาชีพใดเหมาะสมกับชวงวัยและไมใชเงินทุนมาก 
2) ควรสงเสริมอาชีพท่ีตลาดตองการและมีแหลงจําหนายสินคาท่ีผลิตแลว 
3) ควรมีการติดตามงานอาชีพท่ีสงเสริมระยะเวลาการผลิต การขาย รายได ท่ีผลถึงการออม 

ดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บรรณานุกรม 

 

1. ภาษาไทย 
1.2  ขอมูลทุติยภูมิ 
 

  1.2.1 หนังสือ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543.  
ชมพูนุท พรหมภักดิ์.บทความวิชาการ การเขาสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย.สํานัก 

วิชาการ.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.2556. 
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. “บทสังเคราะหภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคน 

จนและคนดอยโอกาสในสังคมไทย”, พิมพครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม 2546,  
กรุงเทพฯ:บ.แอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546. 

ทัศนีย ลักขณาภิชนชัชง “การใชทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม”, สมชายการ 
พิมพ.พิมพครั้งท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2545 . 

นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์.บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุของประเทศไทย.กรุงเทพฯ:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 . 
ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษา 

กรณีตัวอยางการจัดต้ังศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ. วิทยาลัยประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 

สุภาคย อินทองคง คอลัมน บทความจากเพ่ือน  เรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต  
: กรณีการออม เศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชีครัวเรือน.2007. 

อนพัทย หนองคู.ผศ.และคณะ. ประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคารหัวหนาสาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบ
การออมสํา หรับวัยสูงอายุในประเทศไทยและตางประเทศ จากวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจําาเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 

 

1.3 เอกสารงานวิจัย 
 
ชารวี บุตรบํารุง. ผลงานวิจัยเรื่อง”รายไดและรูปแบบการออมเพ่ือการเตรียมพรอมสูวัยสูงอายุของ 

ประชาชนอายุระหวาง 30 – 40 ป ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา2555. 
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ณัฏฐฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผูสูงอายุจากภาระให 
เปนพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต” Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 
1906 - 3431 

ธีระ สินเดชารักษ และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่อง “ผูสูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ตนแบบ 
การดูแล และกิจกรรมทางสังคม”มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปลื้มใจ ไพจิตร.รายงานการวิจัย เรื่อง “คุณภาพในการดํา รงชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี” 
วารสารวิทยาการจัดการ.ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2.2558. 

สุทธิพงศ บุญผดุง.รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปน 
ฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.2554. 

สุพิชชา เอกระ  สมศักดิ์ สามัคคีธรรม.รายงานการวิจัยเรื่อง“การจัดการสวัสดิการผูสูงอายุในกลุม 
ชุมชนคนจนเมือง:กรณีศึกษาชุมชนหมูบานพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร”   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
 

1.4 เอกสารอัดสําเนา 
 
เอกสารอัดสําเนาการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  

จังหวัดนาน 2560. 

 
1.5 สารนิเทศเวิลดไวดเวบ็  (World Wide Web) 
  
ขอมู:http://www.thailandff.org/upload/reports/10%20year%20gov_officer.pdf  

สถาบันอนาคตศึกษาไทย)(สืบคนขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
https://prezi.com/jzrsc66xbsfw/presentation/ (สืบคนขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม  

2561) 
http://www.chaipat.or.th/site_content/70-3/283-self-reliance.html. (สืบคน 

ขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=376ท่ีมาคอลัมน บทความจากเพ่ือน   

เรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต : กรณีการออม เศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชี
ครัวเรือนโดย : สุภาคย อินทองคง  
https://moneyhub.in.th/.../sufficiency-economy-and-save-money/ (สืบคน 

ขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
Source: tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc  

(สืบคนขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
https://www.sites.google.com/site/boonrung02/.../hnwy-thi-3-kar-x.. (สืบคน 

ขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
https://money.kapook.com/view124571.html (สืบคนขอมูลเม่ือวันท่ี  14 สิงหาคม 2561) 

https://prezi.com/jzrsc66xbsfw/presentation/%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.chaipat.or.th/site_content/70-3/283-self-reliance.html
https://moneyhub.in.th/.../sufficiency-economy-and-save-money/
https://www.sites.google.com/site/boonrung02/.../hnwy-thi-3-kar-x
https://money.kapook.com/view124571.html
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1.6 บทสัมภาษณ 
 
นางเกสิณี  คงประจักษนักวิชาการ กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนาจักร อ.เมือง  

จังหวัดแพร 
นางคํานอย  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  

จังหวัดนาน. 
 นางคําหลา  เสนนะนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  

จังหวัดนาน. 
นางจันทร  แกวภิรมย นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  

จังหวัดนาน. 
นางชัญญภัทร แสงโรจนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจักตําบลนาจักร อําเภอเมือง 

จังหวัดแพร 
นางนอย นาจักรนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง  

จังหวัดแพร 
นางบัวจันทร สุตริต นักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง จ.แพร  

ผูประกอบอาชีพทําขาวแตนและขาวแคบ 
นางประมวล เตียนจักรนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง  

จังหวัดแพร 
นางสาวทัศสมร  พริ้งเพลิดนักเรียนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนากัจร อ.เมือง  

จังหวัดแพร 
นางอวยพร เทพเสนานายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
นายจิระพัฒน  อะทะโนนักพัฒนาการชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  

จังหวัดนาน. 
นายชวลิต บทกลอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอเมือง   

จังหวัดแพร 
นายวิชา  พริ้งเพลิดครูใหญโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลบานาจักร  ตําบลนาจักร อําเภอ 

เมือง  จังหวัดแพร 
นายสนั่น  จันทรผงรองนายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

 



ภาคผนวก ก. บทความวิจัย 
 

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน 
ในภาคเหนือตอนบน 

 “Development of savings and career patented of the elderly for sustainable living  
in the Upper North” 

 

รองศาสตราจารยพูนทรัพย  เกตุวีระพงศ01 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค  1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการ
ออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  3.เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลท่ีมีสวน
เก่ียวของ กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ  ไดแกผู ท่ี มีสวนเก่ียวของของในทองถ่ิน
ประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ รวมท้ังหมด 14 รูป/คนและกลุมตัวอยางในการทํา
กิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรและ
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมท้ังหมด 100 คน 
 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล 
รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออม คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ 
กองทุนการออมแหงชาติ 2558 ประชาชนท่ัวไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยัง
ไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติจํานวนมาก ภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธ  สวนการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมากและเคลื่อนเขาสู
ระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” มีผูสูงวัยจํานวนมากตองการ
ประกอบอาชีพเปนบางเวลา (Part time) และเต็มเวลา (Full time)ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนอาชีพ
และเงินทุนประกอบการ 

2. ผลการศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรและจังหวัดนาน โรงเรียนผูสูงอายุ
มีบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัยโดยสงเสริมอาชีพท่ีไมตอง
ใชแรงงานมากสามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน  ขาวแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง 
                                                           

 1 อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร. 
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การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุงกระดาษ จังหวัดนานอาชีพท่ีสงเสริม ไดแก
การจักสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพ้ืนบาน เปนอาชีพพ้ืนฐาน ของ
ชุมชน ยังไมสามารถนําไปตอยอดทําเปนอาชีพอยางยั่งยืนได มีโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวน
ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพไดเพียง 1 รายเทานั้น 
คือนางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป  การทําขนมพ้ืนบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือ
เรียกขาวปน) พ้ืนท่ีจังหวัดนานไมสามารถตอยอดอาชีพได มีการสงเสริมการออมเปนกลุมและ
รายบุคคลผานธนาคารหมูบาน สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงท่ีไมเพียงพอตอการ
ออม  นักเรียนผูสูงอายุไปโรงเรียน เพราะมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆไดพัฒนาการ กาย  ใจ 
อารมณและสังคมรวมถึงการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

 3. ผลการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูอายุ  จังหวัดแพร
และจังหวัดนาน พบวา ชุมชนมีอาชีพดั่งเดิมคือทําการเกษตรกรรมทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยู
แบบพอเพียง   อาชีพท่ีนําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนาและทําดอกไมจันทน  ท้ังสองพ้ืนท่ีไดรับ
การตอยอดเพ่ือเปนอาชีพตอไปจากผูบริหารทองถ่ิน ทําเปนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไม
แข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนา
ศักยภาพ เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, การออม, การประกอบอาชีพ, ผูสูงวัย, ภาคเหนือตอนบน 

Abstract 

 The objectives of this research were to 1) to study the general condition of 
saving and occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand, 2) to 
study the saving potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North 
of Thailand and 3) to develop the saving potentials and occupation of elderly for 
sustainable life in the North of Thailand. It was a qualitative research by emphasizing 
action research. It collected from key informant by using the interview the elderly, 
carer and concern totals 14 persons and the sample in actions group activities 
namely; the elderly in the Elderly School of Nacak Sub-District Administrative 
Organization and the Elderly School of Naniose Municipality each 50 persons total 
100 persons. 
 The results were as follows; 

1. The result of the study the general condition of saving and occupation of  
Elderly for sustainable life in the North of Thailand the saving condition had taken 
care from the government that had prospect in saving supporting as National Saving 
Found for retirement age, National Saving Found 2015. However, most of people and 
retirement age had not yet this issue and also had not applied for member of the 
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National Saving Found. The public sector must do public relation. Occupation aspects 
of elderly found that they need earn a living in part time and need the government 
encourage the occupation and money in full time. 

2. The result of the saving potentials and occupation of elderly for  
sustainable life in the North of Thailand found that the Elderly School of Phrae and 
Nan Province had played important role in saving supporting and occupation 
development for elderly which had not had more labor namely training for local 
sweets, Khowtan, Khowcap, Basket Making, Paper Fag Making, Dry Flower Making, 
Cloth Flower and paper Making. For Nan Province had supported Basket Making, Cloth 
Weave, creative flower making, food and basic sweets. The basic occupation of 
community was not developed to become sustainable occupation. It had only one 
school which could have developed sustainably such as the Elderly School of Nacak 
Sub-District Administrative Organization, Muang District, and Phrae Province. It had a 
person as Mrs.Boajan Sujarit, age 72 years. She made local sweets, Khowtan, Khowcap 
and   Khawpan. Nan Province area could not develop. There were saving supporting 
both group and person by passing village bank. Most of elderly had not income and 
had low income that was not sufficient to saving. Moreover, the elderly student liked 
to school, because they had happiness with the various activities which could 
develop body, mental, emotion and society, and not felt lonely. 

3. The result of the saving potentials and occupation of elderly for  
Sustainable life in the North of Thailand found that the community had the old 
occupation as cultivation. The developing occupations were the Lanna Lam 
production and Paper Flower production which were developed for permanent 
occupation from the local administrator. It had put in the action plan in budget 2019. 
The limitations of elderly potential development were the old age, not strong, sick. 
These limitations were important obstacles for saving and occupation of elderly. 
 
Keywords: Development, saving, career patented, the elderly, the Upper North 

1. บทนํา 
ปจจุบันสถานการณของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากผลของปจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนา ปญหาวิกฤตของประเทศไทยท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลายๆ สาเหตุมาจากความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระแสโลกาภิวัฒน ตามลักษณะของโลกยุคการสื่อสาร
อยางไรพรมแดนและในหลายปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงความเปนอยูในสังคมยุคใหมตอ
ประชากรในทุกชวงวัย จากการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
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(พ.ศ. 2560 - 2564) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 กลุมผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนสะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนขณะท่ี
ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ลานคน 
(รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป    พ.ศ. 2583 การเพ่ิมข้ึนของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายได
หลัก รอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

สังคมไทยในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยใหสิทธิและการคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 54 (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2540)  มีสาระสําคัญคือ “บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแก
การยังชีพมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ” และในหมวดท่ี 5 มาตรา 80 ระบุวา รัฐตองสงเคราะห
คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได 
“นอกจากนี้องคกรตางๆยังไดสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย โดยให
ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และใหความรัก ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว สังคม
ชุมชน รวมท้ังใหโอกาสเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง หากมองยอนถึงอดีต จะ
เห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) ไดนํานโยบายดานผูสูงอายุมา
ไวรวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) ไดนําการบริการท้ังดานสวัสดิการและการบริการสุขภาพ เพ่ือความ
อยูดีมีสุขลงสูผูสูงอายุมากข้ึนโดยสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตเนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลง การ
ใหบริการไมท่ัวถึง หนวยงานไดบริการซํ้าซอนลาชาและท่ีสําคัญไมตอบสนองตอความตองการของ
ผูสูงอายุอยางแทจริง4

2 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยแทจริง จึงข้ึนอยูกับความสามารถ
ของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสูความผาสุกของชีวิตได โดยมีองคกร/หนวยงานๆเปนปจจัย
สนับสนุน หรืออาจกลาวไดวาภาครัฐไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรครั้งสําคัญคือ4

3การเขาสู
สังคมผูสูงวัยโดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเกอดและ
อัตราการตายของประชากรลดลงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึนซ่ึง
สถานการณของประเทศไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ กลาวคือ การดําเนินนโยบายดาน
ประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จตลอดจนความกาวหนาในการพัฒนา
ประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหคนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมีโอกาสไดรับ
การศึกษาสูงข้ึนมีความรูและทักษะในการปองกันและดูแลสุขภาพตลอดจนวางแผนครอบครัวท่ีมี
                                                           

2 ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการจัดตั้ง
ศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 

3 นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์.บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย.
(กรุงเทพฯ:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556),หนา ก-ข. 
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําใหสถานการณการเจริญพันธุและอัตราการเกิดมี
แนวโนมท่ีลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร กลาวคือประชากรท่ีอยูในวัย
ผูสูงอายุมีแนวเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมท่ีลดลง 
 องคการสหประชาชาติ(UN)ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวนเกิน 
10%หรือ 65 ข้ึนไปเกิน 7%ของประชากรท้ังประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
(Aging Society)และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society เม่ือสัดสวนของประชากรอายุ 
60 ปข้ึนไปเพ่ิมเปนข้ึนไปเพ่ิมเปน 20% และอายุ 65 ข้ึนไปเพ่ิมเปน 14% โดยประเทศไทยไดนิยามคํา
วา “ผูสูงอายุ” ไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546วาหมายถึงผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นท่ีไดรับ
ความสนใจกันเปนอยางมากท้ังในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอยางกวางขวางใน
ระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออม
และการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจางและผลิตภาพของแรงภาพและระดับจุลภาค ไดแก ผล
ตอผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและสุขภาพ การเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนเรื่องเรงดวนสําคัญท่ีตองการวางแผนอยางเปนระบบและเริ่ม
ดําเนินการลวงหนา เนื่องจากมาตรการตางๆหลายประการลวนแลวแตตองใชเวลาในการดําเนินการ
กวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
วา ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการออมสวนบุคคลไดแก 

1. สงเสริมการทํางานอยางตอเนื่องของแรงงานท่ีมีอายุมากใหสามารถพ่ึงตนเองได 
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนสรางโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมผูมีรายไดนอยและ 

ลดรายจายแกประชาชน 
3. สงเสริมจิตสํานึกในการออม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทางการเงินในการจัดทํามาตรการสงเสริมการออมแตกตางกันตาม 

กลุมเปาหมาย 
5. พัฒนาระบบบํานาญภาครัฐ เชน นโยบายลดหนอยภาษีดานการสะสมเงิน สนับสนุนเพ่ิม 

บทบาทสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนตน 
6. การสรางความเขมแข็งของโครงขายคุมครองทางสังคมเพ่ือชวยเหลือกลุมท่ีไมสามารถ 

ออมไดหรือมีการออมต่ําโดยสงเสริมใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการใหครอบคลุมประชากรกลุมดังกลาว
แทนสงเสริมการออม 

ประเทศไทยเม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมการรองรับ โดยเม่ือคนแกหรือคนชรามี
มากข้ึน สัดสวนคนทํางานลดลงผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลง เกิดปญหา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศได ผูสูงอายุตองเกษียณจากแรงงานไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากเงิน
ท่ีเก็บออมไว ถาหากไมมีเงินออมไวมากพอก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการดํารงชีพเปนภาระแกสังคมท่ี
ตองชวยเหลือเก้ือกูลจัดสวัสดิการตางๆใหเหมาะและเพียงพอ เม่ือถึงวัยสูงอายุสภาพรางกายและจิตใจ
มีการเปลี่ยนแปลงตองมีการปรับตัวและท่ีสําคัญเม่ืออายุมากข้ึนสภาพรางกายเริ่มเสื่อมถอยปญหาดาน
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สุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงท้ังหมดเปนปญหาท่ีทุกภาคสวนมีการเตนรียมการเพ่ือรองรับจํานวนผูสูงอายุท่ี
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนทําใหคณะผูวิจัย มีความสนใจท่ีทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอน เพ่ือเปนการสรางความสุขและสรางความม่ันใจในสังคมผูสูงวัยและเสริมสรางสภาพ
ความพรอมของรางกายและจิตใจใหเกิดความเขมแข็งในการดํารงชีพในชวงวัยสูงอายุอยางม่ันคง  
เก่ียวกับการออมและงานอาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย เปนการแบงเบาเพ่ือลดปญหาดานเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูท่ียั่งยืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 
 
3. การออกแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย 

ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการ (Action Research))  มีการกําหนดขอบเขตการวิจัย คือ 

     3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี คณะผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาใน จังหวัดแพรและจังหวดั 
นาน 
 3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุม
ตัวอยางจังหวัดละ   2 กลุม คือ 

1. กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
ของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมท้ังหมด 14 รูป/คน 

2. กลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออม 
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน ไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการ
บริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมท้ังหมด 100 คน ท่ี
เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรมการผลิตโคมลานนาและดอกไมจัน 

3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพ 
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน 
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3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2561 
3.5 วิธีการวิจัย ลักษณะของการวิจัย เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) และเปนการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) การศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ(primary Source) และขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Source) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การจัดสนทนากลุมยอย 
(Focus Group Discussion) และเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3.5เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน การลงพ้ืนท่ีเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในกลุมผูท่ีเก่ียวของ โดยมีประเด็น
ท่ีสําคัญ คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และ ใชวิธีการจดบันทึก (Field Note) 
และบันทึกเสียงโดยใชแทบบันทึกเสียง  

 
4.การเก็บรวบรวมขอมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการทางดาน
อาหารพ้ืนบานภาคกลาง วิเคราะหองคความรูและคุณคาของอาหารพ้ืนบานภาคกลางจากการลงพ้ืนท่ี
เชิงปฏิบัติการ(Action Research) การสังเคราะหจากการสัมภาษณ และสังเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interviews)   

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอท่ี 1 พบวา   สภาพท่ัวไปของการออมและ
การประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพท่ัวไป
ของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ี
ประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจาย
สมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 
เปนนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม เพ่ือใหมีบํานาญใชท่ีเกษียณอายุ
การทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุ ท่ัวไปท่ีไมอยู ในระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติ
เปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหเมีวินัยการเงินอีกทางหนึ่งสําหรับ
คนไทยและผูสูงอายุ แตในภาคปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ พบวา ประชาชนท่ัวไปและผู
เกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติ จํานวนมาก 
ดังนั้นภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของการทํางานและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศดวย และตองกระจายการประชาสัมพันธลงสูทองถ่ินโดยผานองคการ
บริหารตําบล เทศบาล กํานันและผูใหญบานสวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทยมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมากและเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 
(Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางและเปนประชากรผูสูงวัยท่ีอยูนอกระบบ
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ราชการท่ียังมีความตองการทํางานอาชีพในระดับท่ีมากการสํารวจโดยสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีความประสงคท่ีจะทํางานเม่ือ
เขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปดโอกาสใหเขาทํางาน สวนใหญ ตองการทํางานบางเวลา (Part time) 
และตองการทํางานเต็มเวลา (Full time)c]tตองการใหรัฐใหทุนแกผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและ
มีความตองการใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพ
ผู สู งวัย  องคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  (อปท .)  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณ สุ ข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน
ภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

5.2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา 1. ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ตําบลนานาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาท
การสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัย ไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน และจาก
การสังเกตการณและสัมภาษณ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ พบวา วา โรงเรียนผูสูงอายุองคการ
บริหารสวนตําบลนาจักร ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพท่ีดี
ของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม 
เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอด
ตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน5 ดานคือ ดานรางกาย ทําใหรางกายมีความกระฉับกระเฉงชวยชะลอ
ความเสื่อมถอยของรางกาย ดานจิตใจ การทํางานชวยทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไม
เปนภาระของลูกหลานและดานความม่ันคงชวยทําใหผูสูงอายุมีรายไดในการดูแลตนเองท้ังยามปกติ
และยามเจ็บปวยและดานสังคม มีความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับ
ในฐานะสมาชิกของกลุม โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชนและโรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ให
ผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอชุมชนและสังคม ผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน 
จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มีนักเรียนผูสูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมขาราชการบํานาญ 
10 คน  นอกนั้นกลุมผูสูงวัยท่ัวไปไมมีรายไดประจําเปนกลุมสําคัญท่ียังตองการมีงานทําและสราง
รายไดใหกับครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดสงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนหลักการดํารงชีพแบบประหยัดนักเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรมาจาก
พ้ืนท่ีในตําบลนาจักรจํานวน 9 หมูบานมีความตองการทํางานเพ่ือสรางรายได อบต.นาจักรไดสงเสริม
อาชีพท่ีไมตองใชแรงงานมากสามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนมพ้ืนบาน  ขางแตน ขาวแคบ การจัก
สาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุงกระดาษ มีผูสูงอายุ
สามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ การขนมพ้ืนบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือ
เรียกขาวปน) คือ (นางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป มีรายได 6400 บาทตอเดือน) โรงเรียนผูสูงวัย
สงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบาน และพบวา สวนใหญ
ผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงท่ีไมคอยเพียงพอสูการออม  ผูสูงอายุท่ีเปนนักเรียนใน
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โรงเรียนกลาวในทํานองเดียวกัน คือ มีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดพัฒนาการ กาย  
ใจ อารมณและสังคมไปพรอมๆกับการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

2. ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  
จังหวัดนาน  สังเกตการณและสัมภาษณ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 44 ตั้งข้ึน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัย
เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงวัยท้ังดานรางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแก
ชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงวัย สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 5 ก และพบวา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนักเรียนผูสูงอายุจํานวน 76 
คน 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีมีรายไดประจําขาราชการบํานาญ กลุมท่ีไมมีรายประจํา
นอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 700 บาทรายไดเฉลี่ยตอเดือนท้ังกลุมผูสูงอายุ 4400 บาท ไม
เพียงพอตอการออม เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดแนะนําการออมดวยการทําประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิตโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมท่ีพัฒนาใจและกาย คือ กิจกรรม
ดานนันทนาการพัฒนากาย เนนหลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับระเบียบการจัดต้ัง
โรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” อาชีพท่ีสงเสริม ไดแกการจัก
สาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพ้ืนบาน เปนลักษณะของการมาเรียนรู
เทานั้นไมสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมท่ีรวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจาก
เศษวัสดุท่ีเหลือใช คือ ดอกไมจันทน ท่ีใชในชุมชนแตไมมีการซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิต
อาสาเทานั้นและกิจกรรมตางๆไดรับความรวมมือจาก ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอนานอย สาธารณสุข  ห ลั ง จ า ก
ฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาดแคลนงบประมาณ และดวยวัยท่ีถดถอยผลิตไดไม
มากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน เทศบาลตําบลศรีษะเกษมีแหลงการออมของชุมชน
ทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการประกันชีวิต อุปสรรคและปญหาในการ
สงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ กําลังท่ีถดถอยของผูสูงวัย การ
เจ็บปวย ขาดงบประมาณจึงสงผลตอการออมมากในภาพรวมนักเรียนมีความสุขท่ีไดทํากิจกรรม
รวมกัน สรุป  จากการลงพ้ืนท่ี พบวา กิจกรรมท้ังสองแหงของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีแพรและนานมี
ลักษณะไมแตกตาง รายไดต่ําไมคงท่ีสงผลตอการออมจะมีสภาวการณออมท่ีต่ํา มีปจจัยท่ีไมเก้ือหนุน 
คือ อยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 
            5.3 ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3, 1.  การพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนา
จักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา ชุมชนตําบลนาจักรมีท้ังหมด 9 หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 
                                                           

4 เอกสารอัดสําเนาการจดัตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุ โรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 2560. 
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คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรม อาชีพทํา
การเกษตร ทํานา มีความเปนอยูแบบพอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไป
พัฒนา คือ การผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคน พบวา นักเรียนมีความ
สนใจสามารถทําไดแตตองใชเวลา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาจักรไดพัฒนาตอยอดเปนการ
พัฒนาอาชีพ ทําเปนโครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ 

2. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน  
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษมีท้ังหมด 14 หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือน มีรายรายไดโดยเฉ
ลี่ตอเดือน 4400 บาท   ลักษณะของชุมชนเปนพ้ืนท่ีสูงสลับกับท่ีราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทํา
ไร มีความเปนอยูแบบพอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การ
ทําดอกไมจันทน  พบวา นักเรียนผูสูงอายุมีความสนใจการทําดอกไมจันทนสอดคลองกับกิจกรรมของ
กลุมแมบานตําบลศรีษะเกษ ท่ีรวมกันทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว และเทศเบาล
ตําบลศรีษะเกษนําโครงการการพัฒนาอาชีพเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาลศรีษะเกษทุกป 
ขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางาน
ของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 

องคความรูจากการวิจัย 
1. การพัฒนาศักยภาพของการออมของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ คือ 

1.1 การใหโอภาสการพัฒนาองคความรูในดานการออมและการพัฒนาอาชีพ (Giving  
Opportunity ของผูสูงอายุ โดยไดรับโอกาสจากภาครัฐตั้งแตภาครัฐบาลและภาคทองถ่ินทําให
ผูสูงอายุไดรับโอกาสในการเรียนรูดานการออมและการพัฒนาอาชีพ 

1.2 กิจกรรมสงเสริมอาชีพ (activities) จัดใหมีการฝก 
เฉพาะกลุมใหกับผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความรูความสามารถ ในชุมชนและ
ทองถ่ินจากการพัฒนาอาชีพขององคการปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการไปในเบื้องตนตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกิจกรรมพัฒนาอาชีพท่ีโครงการวิจัยไดนําไปพัฒนาและฝกอาชีพระยะสั้นแกผูสูงอายุ 

1.3 พัฒนาทักษะฝมือ (Skills Development) กลุมผูสูงอายุไดพัฒนา 
ทักษะงานฝมือดานอาชีพตามศักยภาพและระดับความยากงายของงานทําใหเกิดการเรียนรูพัฒนาไปสู
อาชีพท่ียั่งยืนและหลักประกันคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

2.การพัฒนาดานอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ 
2.1 สงเสริมบุคลากรผูสูงวัยในการประกอบอาชีพ (Man) ท่ีหลากหลายสามารถ 

นําไปตอยอดอาชีพสรางงานสรางเงินสรางรายไดตามสรรพกําลัง 
2.2จัดหาวัสดุอุปกรณ (Material) มีการจัดวัสดุอุปกรณท่ีสอดคลองกับงานชนิด 

อาชีพในทองถ่ินและสามารถนําวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
2.3 บริหารจัดการดานอาชีพ (Management) โดยทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมใน 
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การจัดการดานอาชีพอยางครบวงจร จากตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา คือ วัตถุ การผลิตและตลาด
กลางรองรับสินคาจากงานอาชีพของผูสูงอายุ 

2.4 จัดหาแหลงการตลาด (Marketing) มีตลาดกลางในชุมชนเพ่ือรองรับสินคาและ 
การจัดจําหนาย 

2.5 สนับสนุนงบประมาณ/แหลงทุน (Budget / funding source)ใหพ้ืนท่ีและ 
โอกาสดานงบประมาณจากภาครัฐและภาคทองถ่ินและจาดโครงการวิจัย 

3. หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุนไดแก 
3.1 องคการปกครองสวนทองถ่ิน/โครงการวิจัย 
3.2 ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน 
3.3การทองเท่ียว/การตลาด 
3.4 ผูใหญบาน/กํานัน/หมูบาน/ ชุมชนใหการสนับสนุน 

4. ผลการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

4.1  มีการรวมกลุมเกิดความสามัคคีในสังคมและชุมชน 
4.2 มีรายไดเพ่ิมข้ึนเกิดความสุขข้ันพ้ืนฐานสูการออมอยางม่ังค่ัง 
4.3.มีความกินดี อยูดีอยูได เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) 

 

6. อภิปรายผล  

จากผลของการวิจัย พบวา  
1. สภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพรและจังหวัดนาน  พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมาก
และเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพ
สังคม สภาวะเศรษฐกิจและการทํางานการจางงาน รายได และสภาพการออม ไดรับการดูแลจาก
ภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอก
ระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออม
แหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐท่ี
มุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม เพ่ือใหมีบํานาญใชท่ีเกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ัวไปท่ีไมอยูในระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการ
ดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหมีวินัยการเงินสอดคลองกับ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 4

5 ขอท่ี 3-4 ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 4. ไดรับ
การพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน  

2.  การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือ
ตอนบน พบวา ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวน

                                                           
 5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.พระราชบัญญตัิ

ผูสูงอายุ.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543),หนา 1-3. 
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ตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ จังหวัดนาน  ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอด
ชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสราง
สุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและ
สังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบ
ทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน5 ดานคือ ดานรางกาย ดานความม่ันคงดานสังคม ดานอารมณ 
ดานจิตใจ สงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการ
ออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบานและการประกันชีวิต ผูสูงอายุสวน
ใหญไมมีรายไดมีเพียงเบี้ยยังชีพผูสูงวัยจึงไมเพียงพอตอการออม สอดคลองหลักปจจัยการออม4

6ขอท่ี 1 
รายได เปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดขีดความสามารถในการออมทรัพยของผูบริโภคโดยปกติผูมีรายได
ยอมมีเงินเหลือและออมไดมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย มีปจจัยท่ีไมเก้ือหนุน คือ มีรายไดต่ําทํางานไมได 
อยูในภาวะท่ีรางกายถดถอย เจ็บปวย  
 3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัย พบวา การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร 
และจังหวัดนาน พบวา ท้ังสองจังหวัดไดรับการพัฒนาอาชีพจากภาครัฐในทองถ่ินเหมือนกัน คือพัฒนา
อาชีพพ้ืนฐานท่ีมีอยูในชุมชน ท่ีจังหวัดแพรมีเพียงรายเทานั้นท่ีตอยอดเปนอาชีพไดคือนางบัวจันทร 
สุจริต ทําขาวแคบ ขาวแตน ปญหาสําคัญหลังพัฒนาแลวตอยอดไมไดคือขาดเงินทุน สุขภาพรางกาย
ไมเอ้ืออํานวย สวนอาชีพท่ีนําไปพัฒนาของงานวิจัย คือ โคมลานนาและดอกไมจันทน ไดรับการตอ
ยอดจากองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลสวนตําบล จัดทําเปนโครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ 2562  เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณตอไปสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546 ไดบัญญัติใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 
11 ขอท่ี 3 ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
7. ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

                                                           
6Source: tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc (สบืคนขอมูล

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) สงเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตามวัตถุประสงค 
          2) สงเสริมการออมและพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตาม
วัตถุประสงค 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1) ควรศึกษาปจจัยพ้ืนฐานดานความพรอมของผูสูงอายุท่ีจะรับการพัฒนาการประกอบอาชีพ

ใหละเอียดและควรศึกษากอนวาอาชีพใดเหมาะสมกับชวงวัยและไมใชเงินทุนมาก 
2) ควรสงเสริมอาชีพท่ีตลาดตองการและมีแหลงจําหนายสินคาท่ีผลิตแลว 
3) ควรมีการติดตามงานอาชีพท่ีสงเสริมระยะเวลาการผลิต การขาย รายได ท่ีผลถึงการออม 

ดวย 
 
8.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
9. เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ.พระราชบัญญัติผู 
 สูงอายกรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543. 

ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการ 
 จัดตั้งศูนยการทางสังคม ของผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย.2543. 

นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์.บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศ 
 ไทย.กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556. 

เอกสารอัดสําเนาการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  
 จังหวัดนาน 2560. 

Source: tulip.bu.ac.th/~sumanee.p/download/ec314/EC314_Chapter6-1.doc (สืบคน 
 ขอมูลเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561) 



ผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคและกิจกรรมท่ีวางแผนงานท่ีวางแผนไว 
และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 
ช่ือเรื่อง    

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย 
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

“Development of savings and career patented of the elderly for sustainable 
living in the Upper North” 

 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 

สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal Research ในรอบ 12 เดือน 
 

ตามแผนงาน 
 

ปฏิบัติจริง 
 

สนับสนุน
วัตถุประสงค 

รอยละ
ความพึง
พอใจตอ
ผลสําเร็จ 

กิจกรรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผลท่ีไดจริง   
1.ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ 

-เอกสารปฐมภูมิการพัฒนา
ศักยภาพของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัย  
- สั มภาษณ เชิ งลึ ก  (In -dep th 

in te rv iew )ผู บ ริห ารโรงเรียน
ผู สู งอายุองคการบริหารส วน
ตําบลนาจักร อ.เมือง จ.แพรและ
ผู บ ริ ห า ร โร ง เรี ย น ผู สู ง อ า ยุ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอ
นานอย จังหวัดนาน 
- สัมภาษณ เชิ งลึ ก  (In -depth 

in te rv iew )นั ก เรียนผู สู งอายุ

ขอมูลเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของ
การออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 
ในพื้นที่และกลุม
ตัวอยางที่กําหนดใน
โครงการวิจัย 
 

ไดทราบขอมูลเก่ียวกับ

การพัฒนาศักยภาพ
ของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน
และสภาพท่ัวไปของ
การออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 

ขอที่ 1  100 % 



 
 

105 
 

โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหาร
สวนตําบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร
และผูบริหารโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอ
นานอย จังหวัดนานเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพ 

2.เอกสารทุติยภูมิเก่ียวกับ
ศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน 
  

ขอมูลเก่ียวกับ

ศักยภาพการออม
และการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัยเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนในภาคเหนือ
ตอนบน 
ใน พื้ น ที่ แ ล ะ ก ลุ ม
ตัวอยางที่ กําหนดใน
โครงการวิจัย 

ไดทราบขอมูลเก่ียวกับ

การพัฒนาศักยภาพ
ของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 
และศักยภาพการ
ออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน 

ขอที่ 2 100 % 

3.วิเคราะหการพัฒนาศักยภาพ
การออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน 
 

ข อมู ล เก่ี ย ว กั บ ก าร
พัฒนาศักยภาพของ
ก ารอ อ ม แ ล ะก าร
ประกอบอาชีพของผู
สู ง วั ย เ พ่ื อ ก า ร
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 

ได ท ราบ ข อมู ล ก าร

พัฒนาศักยภาพการ
อ อ ม แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาชีพของผู
สู งวัย ในภาคเหนื อ
ตอนบน 

ขอ 3 100 % 

4. การเขียนรายงานการวิจัย รายงานเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของ
ก ารอ อ ม แ ล ะก าร
ประกอบอาชีพของผู
สู ง วั ย เ พ่ื อ ก า ร
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ 

1.ไดทราบองคความรู
สภาพท่ัวไปของการ
ออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 
2.ไดทราบสภาพท่ัวไป
ของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผู

ที่ 1-3 100 % 
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สูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
ในภาคเหนือตอนบน 
จากกลุมตัวอยางท่ี
กําหนด  
 3.ไดองคความรูจาก

การวิเคราะหการ
พัฒนาศักยภาพการ
ออมและการ
ประกอบอาชีพของผู
สูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆตอ มจร. 

ลงชื่อ ……………………………………………… 
(รศ.พูนทรัพย เกตุวีระพงศ) 
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน 

วันที่        เดือนพฤศจิกายน พทุธศักราช 2561  
 

 



ภาคผนวก ค ตัวอยางแบบสัมภาษณโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 

แนวคําถาม สําหรับการสัมภาษณ 
การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต

อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
…………………………………………………. 

 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหขอมูล......................................................................................................... ………………………………. 
นายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษ/รองนายเทศบาลตําบลศรีษะเกษ........................................................... 
ผูอํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ…………………………………………………………………. 
นักวิชาการท่ีเก่ียวของในการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ............................................................................... 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ....................................................................... 
วัน เดือน ปท่ีเขาสัมภาษณ / สนทนากลุม ............................................................................................. 
 
1.คําช้ีแจง  

1.  แบบสัมภาษณ/สนทนานี้เปนสวนหนึ่งการวิจัย เรื่อง   การพัฒนาศักยภาพของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  

2. ขอมูลของทานจะเปนประโยชนตอการนําไปสงเสริม การพัฒนา ศักยภาพของการออม 
และการประกอบอาชีพผูสูงอายุ 

3. ขอมูลของทานจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมไมแยกเปนรายบุคคลจะไมมีผลใด ๆ ตอตัว 
ทานท้ังสิ้น    
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 
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สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

คําช้ีแจง จากการท่ีทานไดมีสวนรวมเก่ียวของกับ การพัฒนาศักยภาพของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน    ขอใหทานแสดงความ
คิดเห็นตรงกับขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นของทานในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุมีวัตถุประสงคใดบางและอยูในกลุมงาน
ใดผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุประกอบดวยใครบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุท่ีผานมามีผลของการดําเนินการเปน
อยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดมีการสงเสริมดานออมของนักเรียน 
ผูสูงอายุอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เทศบาลตําบลศรีษะเกษมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการออมของนักเรียนผูสูงอายุ
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. อาชีพท่ีเทศบาลตําบลศรีษะเกษจัดอบรมและสงเสริมเพ่ือสรางงานสูการออมมีก่ีประเภท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในดานกลุมอาชีพของนักเรียน
ผูสูงอายุจากภาครัฐเปนอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.ท่ีผานมานักเรียนผูสูงอายุท่ีไดรับการฝกอบรมดานอาชีพและสามารถนําไปสรางงานสราง
รายไดกับตนเองและครอบครัวเปนอยางไรบางและเปนกลุมอาชีพใดและนักเรียนผูสูงอายุไดมีการ
รวมกลุมอาชีพหรือไมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. ในอนาคตเทศบาลตําบลศรีษะเกษมีแผนท่ีจะพัฒนาศักยภาพการออมและการสงเสริม
อาชีพแกนักเรียนผูสูงอายุอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. เทศบาลตําบลศรีษะเกษมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องอาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
มากนอยเพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 10. มีองคกรและหนวยงานใดบางท่ีรวมสนับสนุนในการสรางเสริมประสบการณอาชพีและ
กิจกรรมอ่ืนๆแกนักเรียนผูสูงอายุของโรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 11. เทศบาลตําบลศรีษะเกษมีความพรอมในการสรางเสริมอาชีพและกิจกรรมดาน
นันทนาการแกนักเรียนผูสูงอายุอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 12. กิจกรรมใดบางท่ีเทศบาลตําบลศรีษะเกษไดจัดและบงชี้ถึงการสงเสริมสุขภาวะ ดานกาย
และพัฒนาสูดานใจใหกับนักเรียนผูอายุดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมตามอัตภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เกีย่วกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพ
ของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนในดานปญหา/อุปสรรค/
นโยบาย/ยุทธศาสตร 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                              
 ขอขอบคุณในการใหขอมูลจากกิจกรรมสัมภาษณครั้งนี้เปนอยางสูง 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเส่งเสริมอาชีพ 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการท าโคมล้านนา โรงเรียนผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ โรงเรียนผู้สูงอาเทศบาลต าบลศรีษะเกษ 

อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
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ประวัติผูวิจัย 

สวน ก : ประวัติผูวิจัย 
สวน ก : ประวัติหัวหนาโครงการผูวิจัย 

1. ช่ือ-สกุล รองศาสตราจารยพูนทรัพย เกตุวีระพงศ  
Name Associate Professor Phoonsrap   Ketveerapong 
2. รหัสประจําตัวนักวิจัย - 00015255
3. เลขประจําตัวบัตรประชาชน     -
4. ตําแหนงปจจุบัน

- รองศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร
- หัวหนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร

5. หนวยงานที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
111 ต.แมคํามี อ. เมือง   จ. แพร 54000  
โทร. 054- 522275, โทรสาร 054 -621250, 
E-Mail pk2498@hotmail.com. มือถือ 081- 8826918.

6. ประวัติการศึกษา
- ธรรมศึกษาเอก
- ปก.ศ.สูง วิชาเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยครูสวนดุสิต
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ประสบการณทางวิชาการ/งานเอกสารตํารา

- เอกสารประกอบการสอน “พ้ืนฐานการศึกษา”
- เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาการเรียนการสอน”
- เอกสารประกอบการสอน “ภูมิศาสตรสําหรับครู”
- เอกสารประกอบการสอน “การเรียนรูหนาท่ีพลเมือง”
- เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาสําหรับครู”
- เอกสารประกอบการสอน “พุทธวิธีการสอน”
- เอกสารประกอบคําสอน “จิตวิทยาการเรียนการสอน”
- เอกสารประกอบคําสอน “จิตวิทยาสําหรับครู”
- ตํารา “สารัตถะครู” พิมพครั้งท่ี 1
- ตํารา “สารัตถะครู” ฉบับปรับปรุงพิมพครั้งท่ี 2
- งานเรียบเรยีง “จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุน”พิมพครั้งท่ี 1
- งานเรียบเรยีง “จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุน”ฉบับปรับปรุงพิมพครั้งท่ี 2

mailto:pk2498@hotmail.com.%20%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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 8. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
8. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

  8.1 ผลงานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: ชื่อเรื่องปท่ีพิมพและสถานภาพใน การทําวิจัย 
8.1.1 เรื่อง“ศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ 

ธรรม แผนกบาลีตามทรรศนะของครูผูสอนและนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดจองคําจังหวัด
ลําปาง” พ.ศ. 2547    สถานภาพในการทําวิจัยภาพ: ผูรวมวิจัย 

8.1.2 ชื่อเรื่อง  “ประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยามหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ “พ.ศ. 2548 สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนา
โครงการ 

8.1.3 ชื่อเรื่อง   “การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมช้ันตรี  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร” พ.ศ. 2548 สถานในการทําวิจัยภาพ: ผูรวมวิจัย 

8.1.4 ชื่อเรื่อง  “การใชหลักพุทธธรรมในการงานของสถานศึกษาท่ีเขา 
รวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต1” พ.ศ.2549.สถานภาพ
ในทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 

8.1.5 ชื่อเรื่อง “การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต 1”พ.ศ.2549  
สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ  
   8.1.6 ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ
โครงการของเทศบาลตําบลหนองมวงไข จังหวัดแพร” พ.ศ.2549  สถานภาพในการทําวิจัย: 
หัวหนาโครงการ 

8.1.7   ชื่อเรื่อง  “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 11 แหง ” โครงการตอเนื่อง ระหวางป 
พ.ศ.2549 - 2551  สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

8.1.8   ชื่อเรื่อง  “ทัศนคติท่ีมีตอครอบครัวและการไดรับการสนับสนุน 
จากครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” พ.ศ.2550.       
สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

8.1.9 ชื่อเรื่อง  “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน”พ.ศ.2550 สถานภาพในการทําวิจัย: 
หัวหนาโครงการ (จํานวน 11 โครงการ)  
   8.1.10 ชื่อเรื่อง “การศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร” พ.ศ.2551 สถานภาพในการทําวิจัย: ผู
รวมวิจัย  
   8.1.11 เรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการใหบริการของฝายกิจการ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร”พ.ศ 2552  สถานภาพในการทํา
วิจัย: หัวหนาโครงการ 
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   8.1.12 เรื่อง “ปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร” พ.ศ 2552  สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย  
   8.1.13 เรื่อง “การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” พ.ศ 2554  สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
   8.1.14 เรื่อง “ศึกษาสภาพการเรียนวิชาการวิจัยทางสังคมศึกษาสําหรับ
ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร(วิจัยสถาบัน)” พ.ศ 2554สถานภาพใน
การทําวิจัย:  หัวหนาโครงการ (วิจัยในชั้นเรียน) 
   8.1.15 เรื่อง “การใหบริการหอฉันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร (วิจัยสถาบัน) พ.ศ 2555 สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ. 
           8.1.16 เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการสรางองคความรูและเครือขายการ
เรียนรูขององคกรการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ผูรวมโครงการวิจัยของสํานัก
สนับสนุนสุภาวะองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), พ.ศ 2555.
สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 
                    8.1.17 เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร (วิจัยช้ันเรียน).พ.ศ 
2556. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ           

8.1.18 เรื่อง “ศึกษาอัตชีวประวัติหลวงปูพระมหาโพธิวงศาจารย 2554”  
สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมโครงการ 

8.1.19 เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดแพร” พ.ศ 
2551 สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 
      8.1.20 เรื่อง “การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนว 
พระพุทธศาสนาโดยการมีสวนรวมของพระสงฆในเขตภาคเหนือ” ผูรวมโครงการ วิจัยของสํานัก
สนับสนุนสุภาวะองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ 2556.
สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 
      8.1.21 เรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” (วิจัยช้ันเรียน).พ.ศ2557.สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนา
โครงการ 

    8.1.22 เรื่อง “สืบชะตาลานนา: แนวคิดและการเสริมสรางความสัมพันธ 
ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในลานนา” สนับสนุนโดย สํานกับริหารโครงการวิจัยอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ 2557. สถานภาพใน
การทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

    8.1.23 เรื่อง “โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูภาคเหนือท่ี 1” 
สนับสนุนโดย สํานักสนับสนุนสุภาวะองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 
พ.ศ 2558. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
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8.1.24 เรื่อง “แนวคิดและรูปแบบการเรียนรูความเปนพลเมืองตามแนว 
พระพุทธศาสนา“A Study of Concept and Learning Form to CitizenShip Based on 
Buddhism”สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยแหงชาติ พ.ศ 2559. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนา
โครงการ 

8.1.25 เรื่อง “อาหารพ้ืนบาน : กระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและ 
จริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคกลาง“Local Food: The Management Process for the 
Quality of Life and Social Ethics In Central communities”   สนับสนุน โดย สถาบันวิจัย
แหงชาติ พ.ศ 2560. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
  8.1.26  เรื่อง “อาหารพ้ืนบาน : กระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและจริยธรรม
ทางสังคม”“Local Food : The Management Process for the Quality of Life and Social 
Ethics”สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยแหงชาติ พ.ศ 2560. สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมาโครงการ 

8.1.27 เรื่อง “นโยบายและการจดัการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐใน 
ลานนา”“Policy and Cultural Tourism Management of Civil State in Lanns”สนับสนุน
โดย สถาบันวิจัยแหงชาติ พ.ศ 2560. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
  8.1.28  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางย่ังยืนในภาคเหนือตอนบน“Development of savings and career 
patented of the elderly for sustainable living in the Upper North” ส นั บ ส นุ น โ ด ย 
สถาบันวิจัยแหงชาติ พ.ศ 2561. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
    
9.บทความวิจัย 
  9.1 “การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพรเขต 1 ” เผยแพรในเอกสารประกอบการสัมมนา
ผลงานวิจัยนานาชาติ พระพุทธศาสนา: ความรูจริงและคุณภาพชีวิต. 2552. 
  9.2 “ทัศนคติท่ีมีตอครอบครัวและการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวของพระ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” เผยแพรในหนังสอืสารนิพนธพุทธ
ศาสตรบัณฑิตรุนท่ี 54 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2552. 

      9.3 “The Study of the Conditions and Problems in Developing the  
Quality Management In Buddhist Way Schools under Phrae Education Service Area 1 
Office “เผยแพรในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ.มจร.ครั้งท่ี 1 เลมท่ี 2. ฯลฯ. 
 
10. บทความวิชาการ 
  10.1 “พุทธจริยศาสตรกับการศึกษา” เผยแพรในหนังสอืพระพุทธศาสนากับจริย
ศาสตร การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  10.2 “ครูและคุณธรรมแหงความเปนครู” เผยแพรใน วารสารมหาจุฬาฯวิทยาเขต
แพร  
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10.3 “สิบสองเปง: มิติในพระพุทธศาสนา” เผยแพรใน วารสารมหาจุฬาฯวิทยาเข 
แพร  

10.4 “คัมภีรท่ีปรากฏในพิธีสืบชะตาของลานนา”เผยแพรในหนังสือสารนิพนธพุทธ 
ศาสตรบัณฑิตรุนท่ี 54 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

10.5 “การพัฒนาบุคลิกภาพตอวิชาชีพครู”หนังสือสารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิตรุน 
ท่ี 53 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ฯลฯ. 
                                

  
ประวัติผูรวมวิจัยท่ี 1   พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ  ภูริธตฺโต) นามสกุล    วงศยศ 

    Name   Phrarajkhemakorn (prayuddha Phuritatto)  
    Surname     Wongyot   
2. รหัสประจําตัว  - 
3. ตําแหนงปจจุบัน  : รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
4. หนวยงานท่ีสังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

111 หมู 5 ต.แมคํามี อ. เมือง จ.แพร 54000 โทร.054 – 646585 
   

5. ประวัติการศึกษา  
1) ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค) 
2) พุทธศาสตรบัณฑิต ( พธ.บ.) จิตวิทยา (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
3) M.A. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัย 

ไมซอร ประเทศอินเดีย 
  4) PhD. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา  
1. บริหารการศึกษา 
2. อบรมและเผยแผ และ 
3. คอมพิวเตอร 

7.  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ:   
1) ชื่อเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  จังหวัดแพร” พ.ศ. 2543. สถานภาพในการ
ทําวิจัย: ผูวิจัยหลัก 

2) ชื่อเรื่อง  “ศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดแพร” พ.ศ. 2543. 
      สถานภาพในการทําวิจัย :  ผูรวมวิจัย 
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3) ชื่อเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆในการใหการศึกษาแกชุมชนในจังหวัด  
แพร”พ.ศ. 2544 สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

4) ชื่อเรื่อง “ศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม                         
 แผนกบาลีตามทรรศนะของครูผูสอนและนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดจองคํา   
 จังหวัดลําปาง” พ.ศ. 2547 สถานภาพ: หัวหนาโครงการ 

5) ชื่อเรื่อง  “การศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” พ.ศ.2548 

                                      สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
  6) ชื่อเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนของหนวยอบรม 

     ประชาชนประจาํตําบล (อ.ป.ต.) ในจังหวัดแพร” พ.ศ. 2548 
สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

7) ชื่อเรื่อง  “การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
     โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต 1”  
     พ.ศ.2549 สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 

       8) ชื่อเรื่อง “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร 
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แพร  เขต 1” พ.ศ.2549. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

9) ชื่อเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆจังหวัดแพร” พ.ศ. 2551. 
                    สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

 10. ชื่อเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ตามความตองการของ
พระสังฆาธิการ” พ.ศ. 2553.สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

  11. ชื่อเรื่อง “ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” พ.ศ. 2553.สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนา 
โครงการ 

  12. ชื่อเรื่อง “การศึกษาเจตคติตอกระบวนการเรียนการสอนรายวิขาตรรกศาสตร 
      ของนิสิตชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร”  
       พ.ศ. 2554. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 
13) ชื่อเรื่อง “การศึกษาชีวประวัติและบทบาทดานศาสนศึกษาของพระมหา 
      โพธิวงศาจารย (สุจี กตสาโร)” 2553. สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนา   
     โครงการสถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

  14)  ชื่อเรื่อง “ศึกษารูปแบบการจัดงานนมัสการพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี  
     วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร” พ.ศ. 2557. สถานภาพในการทําวิจัย:  
     หัวหนาโครงการ 
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ประวัติผูรวมวิจัยท่ี 2  
1. ช่ือ  พระมหาสิมรัตน สิริธฒฺโฒ 
   Name    Pramaha Simarat  Siritammo 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  -  
3. ตําแหนงปจจุบัน 

-  อาจารยประจํา สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
 

4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
111 บานหนองหา ถ. ยันตรกิจโกศล ต.แมคํามี อ.เมือง จ.แพร 54000    
 โทร. 0-54-646-273,  

   
5.ประวัติการศึกษา 

   - ป.ธ. 4 
   - พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
   - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - P.hD.(จิตวิทยาการสอน) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชาการ 

1. ภาษาอังกฤษ 
2. คอมพิวเตอร 

7.ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
  1. งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: ช่ือเรื่องและสถานภาพในการทําวิจัย 

1.1ชื่อเรื่อง “การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรีโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร” พ.ศ. 2548 สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมวิจัย 

1.2 ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในจังหวัดแพร” พ.ศ. 2551 
สถานภาพในการทําวิจัย: หัวหนาโครงการ 

1.3 ชื่อเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผู ใชหองสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” พ.ศ. 2555 สถานภาพในการทําวิจัย: 
ผูรวมวิจัย 
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ประวัติผูรวมวิจัยท่ี 3 
1. ช่ือ  นายธีรวัฒน  จันทรจํารัส 

   Name    Mr. Theerawat Chanruam 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  … 
3. ตําแหนงปจจุบัน 

-  เจาหนาท่ีวเคราะหนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย  วิทยาเขตแพร 

4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
111 บานหนองหา ถ. ยันตรกิจโกศล ต.แมคํามี อ.เมือง จ.แพร 54000    
 โทร. 0-54-646-273, Mobile-0931375148,  

  E-mail : phdbsn11@gmail.com 
5.ประวัติการศึกษา 

- พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย   
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

     - รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
ระบุสาขาวิชาการ 

1. ภาษาอังกฤษ 
2. คอมพิวเตอร 

7.ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
7.1.1   เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยางย่ังยืนในภาคเหนือตอนบน“Development of savings and career patented of 
the elderly for sustainable living in the Upper North”สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยแหงชาติ พ.ศ 
2561. สถานภาพในการทําวิจัย: ผูรวมโครงการ 

 
………………………………………………. 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สัญญาเลขท่ี     

                              MCURS  610761149 
ช่ือโครงการ             การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 “Development of savings and career patented of the elderly for sustainable living 

in the Upper North” 
หัวหนาโครงการ       รองศาสตราจารยพูนทรัพย  เกตุวีระพงศ 
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร 
                             โทรศัพท 08-1882-6918. Email.:pk2498@hotmail.com 
ความเปนมาและสําคัญของปญหา 

              ปจจุบันสถานการณของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากผลของ
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนา ปญหาวิกฤตของ
ประเทศไทยท่ีกําลังเกิดข้ึนในดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลายๆ สาเหตุ
มาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระแสโลกาภิวัฒน ตามลักษณะของโลก
ยุคการสื่อสารอยางไรพรมแดนและในหลายปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงความเปนอยูใน
สังคมยุคใหมตอประชากรในทุกชวงวัย จากการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -
2583 กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนสะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนขณะท่ีผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป    
พ.ศ. 2583 การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลัก รอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุน
ของบุตร 

สังคมไทยในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยใหสิทธิและการคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 54 (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540)  มีสาระสําคัญคือ “บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมี
รายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ” และในหมวดท่ี 5 มาตรา 80 ระบุวา 
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพ่ึงตนเองได “นอกจากนี้องคกรตางๆยังไดสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย 
โดยใหปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และใหความรัก ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว สังคมชุมชน รวมท้ังใหโอกาสเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง หาก
มองยอนถึงอดีต จะเห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) ไดนํา
นโยบายดานผูสูงอายุมาไวรวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตอมาแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) ไดนําการบริการท้ังดานสวัสดิการและการ
บริการสุขภาพ เพ่ือความอยูดีมีสุขลงสูผูสูงอายุมากข้ึนโดยสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแต
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลง การใหบริการไมท่ัวถึง หนวยงานไดบริการซํ้าซอนลาชาและท่ีสําคัญไม
ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง 5

2 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
โดยแทจริง จึงข้ึนอยูกับความสามารถของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสูความผาสุกของชีวิต
ได โดยมีองคกร/หนวยงานๆเปนปจจัยสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวาภาครัฐไดเห็นความสําคัญของ
ผูสูงอายุนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรครั้งสําคัญคือ 5

3การ
เขาสูสังคมผูสูงวัยโดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเก
อดและอัตราการตายของประชากรลดลงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาว
ข้ึนซ่ึงสถานการณของประเทศไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ กลาวคือ การดําเนิน
นโยบายดานประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จตลอดจนความกาวหนาใน
การพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหคนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมี
โอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนมีความรูและทักษะในการปองกันและดูแลสุขภาพตลอดจนวางแผน
ครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําใหสถานการณการเจริญพันธุและอัตรา
การเกิดมีแนวโนมท่ีลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร กลาวคือ
ประชากรท่ีอยูในวัยผูสูงอายุมีแนวเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมท่ี
ลดลง 
 องคการสหประชาชาติ(UN)ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวน
เกิน 10%หรือ 65 ข้ึนไปเกิน 7%ของประชากรท้ังประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ (Aging Society)และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society เม่ือสัดสวนของ
ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเพ่ิมเปนข้ึนไปเพ่ิมเปน 20% และอายุ 65 ข้ึนไปเพ่ิมเปน 14% โดย
ประเทศไทยไดนิยามคําวา “ผูสูงอายุ” ไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546วาหมายถึงผูมี
อายุ 60 ปข้ึนไป 
 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นท่ี
ไดรับความสนใจกันเปนอยางมากท้ังในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอยาง
กวางขวางในระดับมหภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของ
ประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจางและผลิตภาพของแรงภาพและ
ระดับจุลภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและสุขภาพ การ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนเรื่องเรงดวนสําคัญท่ีตองการวางแผน

                                                           
2 ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการจัดตั้ง

ศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 
3 นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์.บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย.

(กรุงเทพฯ:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556),หนา ก-ข. 
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อยางเปนระบบและเริ่มดําเนินการลวงหนา เนื่องจากมาตรการตางๆหลายประการลวนแลวแตตอง
ใชเวลาในการดําเนินการกวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบายวา ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการออมสวนบุคคลไดแก 

1. สงเสริมการทํางานอยางตอเนื่องของแรงงานท่ีมีอายุมากใหสามารถพ่ึงตนเองได 
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนสรางโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมผูมีรายไดนอย

และลดรายจายแกประชาชน 
3. สงเสริมจิตสํานึกในการออม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทางการเงินในการจัดทํามาตรการสงเสริมการออมแตกตางกัน

ตามกลุมเปาหมาย 
5. พัฒนาระบบบํานาญภาครัฐ เชน นโยบายลดหนอยภาษีดานการสะสมเงิน สนับสนุน

เพ่ิมบทบาทสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนตน 
6. การสรางความเขมแข็งของโครงขายคุมครองทางสังคมเพ่ือชวยเหลือกลุมท่ีไมสามารถ

ออมไดหรือมีการออมต่ําโดยสงเสริมใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการใหครอบคลุม
ประชากรกลุมดังกลาวแทนสงเสริมการออม 

ประเทศไทยเม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมการรองรับ โดยเม่ือคนแกหรือ
คนชรามีมากข้ึน สัดสวนคนทํางานลดลงผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศ
ลดลง เกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศได ผูสูงอายุตองเกษียณจากแรงงานไมมีรายได ตอง
อาศัยรายไดจากเงินท่ีเก็บออมไว ถาหากไมมีเงินออมไวมากพอก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการดํารง
ชีพเปนภาระแกสังคมท่ีตองชวยเหลือเก้ือกูลจัดสวัสดิการตางๆใหเหมาะและเพียงพอ เม่ือถึงวัย
สูงอายุสภาพรางกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตองมีการปรับตัวและท่ีสําคัญเม่ืออายุมากข้ึน
สภาพรางกายเริ่มเสื่อมถอยปญหาดานสุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงท้ังหมดเปนปญหาท่ีทุกภาคสวนมี
การเตนรียมการเพ่ือรองรับจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนทําใหคณะผูวิจัย มีความสนใจท่ีทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอน เพ่ือเปนการสรางความสุขและสรางความม่ันใจในสังคมผูสูงวัยและเสริมสรางสภาพ
ความพรอมของรางกายและจิตใจใหเกิดความเขมแข็งในการดํารงชีพในชวงวัยสูงอายุอยางม่ันคง  
เก่ียวกับการออมและงานอาชีพท่ีเหมาะสมกับชวงวัย เปนการแบงเบาเพ่ือลดปญหาดานเศรษฐกิจ
และความเปนอยูท่ียั่งยืนตอไป  
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการ 

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
 2.เพ่ือศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
  3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือ
ตอนบน 
   

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอท่ี 1 พบวา   สภาพท่ัวไปของการออมและการ

ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพท่ัวไปของ
การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผู
ท่ีประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนท่ีมีนายจางจาย
สมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพ่ือคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 
2558 เปนนโยบายของภาครัฐท่ีมุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรักการออม เพ่ือใหมีบํานาญใชท่ี
เกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุท่ัวไปท่ีไมอยูในระบบราชการ  กองทุนการออม
แหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหเมีวินัยการเงินอีกทาง
หนึ่งสําหรับคนไทยและผูสูงอายุ แตในภาคปฏิบัติในการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ พบวา ประชาชน
ท่ัวไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออมแหงชาติ 
จํานวนมาก ดังนั้นภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของ
การทํางานและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศดวย และตองกระจายการประชาสัมพันธลงสูทองถ่ินโดย
ผานองคการบริหารตําบล เทศบาล กํานันและผูใหญบานสวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท่ีมากและเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวา “ภาวะ
ประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจาง
งาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางและเปนประชากรผูสูง
วัยท่ีอยูนอกระบบราชการท่ียังมีความตองการทํางานอาชีพในระดับท่ีมากการสํารวจโดยสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีความ
ประสงคท่ีจะทํางานเม่ือเขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปดโอกาสใหเขาทํางาน สวนใหญ ตองการ
ทํางานบางเวลา (Part time) และตองการทํางานเต็มเวลา (Full time)c]tตองการใหรัฐใหทุนแก
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและมีความตองการใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงวัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธกิาร หนวยงานภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา   
1. ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวน
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ตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร พบวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
บานนาจักร ตําบลนานาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาทการสงเสริมผูสงูวัยในการออมและ
การพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัย ไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน และจากการสังเกตการณและสัมภาษณ 
ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ พบวา วา โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ได
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดาน
รางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม เสริมสรางศักยภาพ 
คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับ
ประโยชน5 ดานคือ ดานรางกาย ทําใหรางกายมีความกระฉับกระเฉงชวยชะลอความเสื่อมถอยของ
รางกาย ดานจิตใจ การทํางานชวยทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไมเปนภาระของ
ลูกหลานและดานความม่ันคงชวยทําใหผูสูงอายุมีรายไดในการดูแลตนเองท้ังยามปกติและยาม
เจ็บปวยและดานสังคม มีความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของกลุม โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชนและโรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ให
ผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอชุมชนและสังคม ผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครใน
ชุมชน จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มีนักเรียนผูสูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุม
ขาราชการบํานาญ 10 คน  นอกนั้นกลุมผูสูงวัยท่ัวไปไมมีรายไดประจําเปนกลุมสําคัญท่ียังตองการ
มีงานทําและสรางรายไดใหกับครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดสงเสริมการออมในกลุม
นักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนหลักการดํารงชีพแบบประหยัดนักเรียนผู
สูงวัยตําบลนาจักรมาจากพ้ืนท่ีในตําบลนาจักรจํานวน 9 หมูบานมีความตองการทํางานเพ่ือสราง
รายได อบต.นาจักรไดสงเสริมอาชีพท่ีไมตองใชแรงงานมากสามารถทําท่ีบานได เชน ฝกทําขนม
พ้ืนบาน  ขางแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและ
กระดาษ การทําตุงกระดาษ มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ การขนมพ้ืนบาน ขาว
แตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือเรียกขาวปน) คือ นางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป  โรงเรียนผู
สูงวัยสงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบาน และพบวา 
สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ําไมคอยเพียงพอสูการออม  ผูสูงอายุท่ีเปนนักเรียนใน
โรงเรียนกลาวในทํานองเดียวกัน คือ มีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดพัฒนาการ 
กาย  ใจ อารมณและสังคมไปพรอมๆกับการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

2. ในพ้ืนท่ีจังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย  
จังหวัดนาน  สังเกตการณและสัมภาษณ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยตั้งข้ึน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัย
เสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงวัยท้ังดานรางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแก
ชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงวัย สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 5 ก และพบวา โรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 ปจจุบันมีนักเรียน



 
 

126 
 

ผูสูงอายุจํานวน 76 คน 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีมีรายไดประจําขาราชการบํานาญ 
กลุมท่ีไมมีรายประจํานอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 600 บาท กลุมท่ีไมมีรายไดประจําจึง
เปนกลุมสําคัญท่ียังตองการการมีงานทําอยูมาก เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดแนะนําการออมแก
นักเรียนผูสูงอายุดวยการทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมท่ีพัฒนาใจและกาย คือ กิจกรรมดานนันทนาการพัฒนากาย เนน
หลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการ
โรงเรียนผูสูงอายุเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” อาชีพท่ีสงเสริม ไดแกการจักสาน การ
ทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพ้ืนบาน เปนลักษณะของการมาเรียนรูเทานั้น
ไมสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมท่ีรวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจากเศษ
วัสดุท่ีเหลือใช คือ ดอกไมจันทน ท่ีใชในชุมชนแตไมมีการซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิต
อาสาเทานั้นและกิจกรรมตางๆไดรับความรวมมือจาก ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอนานอย สาธารณสุข  ห ลั ง จ า ก
ฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาดแคลนงบประมาณ และดวยวัยท่ีถดถอยผลิตได
ไมมากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน เทศบาลตําบลศรีษะเกษมีแหลงการออมของ
ชุมชนทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการประกันชีวิต อุปสรรคและปญหา
ในการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ กําลังท่ีถดถอยของผูสูงวัย 
การเจ็บปวย ขาดงบประมาณจึงสงผลตอการออมมากในภาพรวมนักเรียนมีความสุขท่ีไดทํากิจกรรม
รวมกัน สรุป   จากการลงพ้ืนท่ี พบวา กิจกรรมท้ังสองแหงของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีแพรและนานมี
ลักษณะเหมือนกันไมแตกตาง การออมจะมีสภาวการณออมท่ีตํ่า มีปจจัยท่ีไมเก้ือหนุน คือ อยูใน
ภาวะท่ีรางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 
            ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 

1.  การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร โรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา ชุมชนตําบล
นาจักรมีท้ังหมด 9 หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน 
ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนท่ีมีไรนาอุดมสมบูรณ ทําการเกษตรไดดีมีความเปนอยู
แบบพอเพียง และประกอบอาชีพ ทํานา เปนหลัก ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัย
นําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํา
กิจกรรม 1 วัน โดยภาคเชา เปนการข้ึนโครงของโคมลานนาและภาคบายติดกระดาษสีและตกแตง
โคม โดยแบงการทํางานเปนกลุม กลุมละ 10 คน 8 กลุม พบวา นักเรียนมีความสนใจสามารถทําได
แตตองใชเวลาและทํางานเปนกลุมเพราะตองชวยกันตอการทําโคม 1 โคม นายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาจักรใหความสนใจเพ่ือท่ีจะพัฒนาตอยอดเปนการสรางอาชีพแตจะผลิตเปนโคมขนาด
เล็ก ทําเปนโครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ 
          2. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน  
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบล
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ศรีษะเกษมีท้ังหมด 14 หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือน ลักษณะของ
ชุมชนเปนพ้ืนท่ีสูงสลับกับท่ีราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยูแบบ
พอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพท่ีทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การทําดอกไมจันทน  
ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคนโดยใชเวลาทํากิจกรรม 1 วัน โดยแบงการทํางานเปน
กลุม กลุมละ 10 คน 8 กลุม พบวา นักเรียนมีความสนใจการทําดอกไมจันทนสอดคลองกับ
กิจกรรมของกลุมแมบานตําบลศรีษะเกษ ท่ีรวมกันทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว 
และนายกเทศเทศมนตรีใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยใหนักเรียนผูสูงอายุและกลุมแมบาน
ทําโครงการการพัฒนาอาชีพเพ่ือขอสนับสนุนทุนสงเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาล
ศรีษะเกษทุกป ขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยูในชวงวัยท่ีถดถอย รางกายไม
แข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอาย ุ  
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร วิทยาลัยสงฆนานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนา
จักร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน สามารถนําความรูเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน เพ่ือบริหารจัดการในการสรางอาชีพและ
สงเสริมการออมของผูสูงอายุในโรงเรียนและชุมชนตอไป 
การประชาสัมพันธ  
          การประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพอยูระหวางดําเนินการ 
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