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บทคัดย่อภาษาไทย 

57252907 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คำสำคัญ : ผู้สูงวัย, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์: ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตร ีดร. นพดล เจนอักษร 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับเชี ่ยวชาญขึ ้นไป 
ผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้บริหาร 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เครื ่องมือที ่ใช้เก็บข้อมูล รอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน สำหรับรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ มัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล ์

ผลการวิจัยพบว่า 

ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 8 ด้าน 
45 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จำนวน 7 ข้อ 
2) ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย  จำนวน 12 ข้อ 3) ด้านการสนับสนุน 
และส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย  จำนวน 5 ข้อ 4) ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา จำนวน 4 ข้อ 
5) ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย จำนวน 3 ข้อ 
6) ด ้านการส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุนจ ัดส ิ ่ งอำนวยความสะดวกสำหร ับผ ู ้ ส ู งว ัย  จำนวน  4 ข้อ 
7) ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ข้อ และ 8) ด้านโครงสร้าง 
หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย จำนวน 3 ข้อ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252907 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE ELDERLY, OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION 

ACTING.SUB-LT. TITA DUANGSAWAT : THE ELDERLY MISSION OF THE OFFICE 
OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 

The purpose of this research was to know the elderly mission of the Office 
of Vocational Education Commission an analysis of the elderly mission of the Office of 
the Commission Vocational Education By using future research techniques, EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research), the jury of experts consisted of 21 person, 
there were executive from the Office Vocational Education Commission, former 
executive of the Office of Vocational Education Commission, School administrator 
under the Office of Vocational Education Commission and administrators under the 
Ministry of Education, Ministry of Public Health Ministry of Interior, and Ministry of Social 
Development and Human Security. The data collection tools for round 1 EDFR was 
semi structured interview from and round 2 EDFR was questionnaire. The statistical 
used to analyze the data were median, mode and inter quartiles rage. 

The results of the research showed that 

Elderly mission of the Vocational Education Commission consists of 
8 aspects 45 items, including 1) Policy on the elderly of the Office of the Vocational 
Education Commission, 7 items 2) The arrangement of vocational education curriculum 
for the elderly, amount 12 items 3) Guidelines for supporting and promoting activities 
for the elderly, 5 items 4) Vocational intellectual property library, 4 items 5) Supporting, 
supporting the development of product invention innovation for the elderly, 3 items 
6) Supporting and promoting facilities for the elderly in 4 items 7) Supporting and 
promoting the integration of cooperation with relevant agencies in 7 items and 
8) Organizational structure of the Office of the Commission Vocational education 
supports the elderly society, amount 3 items 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ว ิทยานิพนธ ์ฉบ ับนี้  สำเร ็จสมบูรณ์ได ้ด ้วยด ีโดยได ้ร ับความเมตตาอย่างส ูงย ิ ่งจาก                                            
ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์  ว ่าท ี ่พ ันตรี  ดร .นพดล  เจนอ ักษร  อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ ์หลัก                                            
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์                                           
อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องของ                    
งานวิจัยเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ                         
รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ                                   
และให้ข้อเสนอแนะ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง  และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมทั ้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์                                            
ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เวลาให้สัมภาษณ์
ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาผู้ล่วงลับไปแล้ว และมารดาที่ได้เลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนให้เป็น                         
ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความอดทน พยายาม ขอขอบคุณพี่น้อง ตระกูลดวงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำลังใจ                             
ที่สำคัญ ขอขอบพระคุณ ดร.นพดล ฤทธิโสม และ ดร.นพมาส เครือสุวรรณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เวลา                                           
ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในงานวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา ที่ได้ให้
ความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ส่งผลให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา                                           
ครู อาจารย์ และผู้มีคุณูปการต่อผู ้วิจัยทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน และเป็นกำลังใจ                       
ตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ในศตวรรษนี้ การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อันเป็นผลมาจาก

อัตราการเกิดของประเทศต่าง ๆ ได้ลดลง โครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง  
เป็นสังคมที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากร  
อายุ 60 ปีขึ ้นไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากร 
ทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้น ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และเมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20 และสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ของประชากร 
ทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์1 ปัจจุบันพบว่านานาประเทศทั่วโลก 
กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกในไม่ช้า นับว่า  
เป็นความท้าทาย ที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
จะมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศแถบทวีปยุโรปส่วนใหญ่  
ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และตามมาด้วยหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย2 ตามโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ มีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ สัดส่วนแรงงานต่อประชากร 
ทั้งหมดจะลดลง และจะบั่นทอนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านงบประมาณ และการคลัง จำนวน
ผู้เสียภาษีจะลดลง ในขณะที่รายงจ่ายด้านสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตาม  

 
1 สภาปฏิรูปแห่งชาติ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , วาระปฏิรูปที ่ 16:  

การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระปฏิรูปที่ 17: การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  
(ด้านอุปสงค์) วาระปฏิรูปที่ 18: การปฏิรูประบบการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 9-10. 

2 สำนักวิชาการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.parliament.go.th/ 
library. 
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จำนวนของผู้สูงอายุ งบประมาณด้านนี้จะโตขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3 เมื่อปี พ.ศ.2534 องค์การ 
สหประชาชาติได้จัดทำหลักการขององค์การสหประชาชาติสำหรับผู ้สูงอายุ (United Nations 
Principles for Older Persons) มีสาระสำคัญในเรื่องการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ การมีส่วนรวม  
ในสังคม การได้รับการดูแล การบรรลุความพึงพอใจของตนเอง ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเกียร ติ 
และมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่และขอความร่วมมือให้ประเทศภาคีสมาชิก  
ร่วมกันดำเนินการด้านผู้สูงอายุในทิศทาง ที่สอดคล้องกับหลักการ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ  
ยังประกาศให้ ปี ค.ศ.1999 เป็นปีผู้สูงอายุสากล (International Year of Older Persons 1999)4  
 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

ผู้สูงอายุในสังคมไทย ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต หรือ “เป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน”   
เป็นผู้ซึ ่งสั ่งสมและสืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ผู ้สูงอายุในสังคมไทยมีบทบาท   
ด้านการอบรมสั ่งสอนบุตรหลาน ให้คำแนะนำ เป็นที ่ปรึกษาช่วยเหลือ และเป็นผู ้แก้ปัญหา  
ในครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก่บุตรหลาน  
อีกทั้งในชุมชน ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในเรื่องของการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดกา ร 
ด้านพิธีกรรม และการปฏิบัติธรรมทางศาสนา ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนา การเสียสละกำลังทรัพย์
เพื่อช่วยเหลือชุมชน การพูดชักจูงเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน บทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคม  
ก็ยังสามารถพบเห็นได้ทั ่วไปจากแหล่งชุมชนต่าง  ๆ ผู ้สูงอายุมีบทบาทที ่ค่อนข้างหลากหลาย  
ทั้งบทบาททางตรงและบทบาททางอ้อมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่ก็ยังมีบทบาทน้อย  

 
3 ลภัสรดา วลัยกมลลาศ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา”  (การประชุม 
หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื ่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยบทความวิจัย เสนอในการประชุม  
หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556), 119. 

4 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรณ์, การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยภายใต้
กรอบพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ:แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) 2557, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 
2562, เ ข้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก  http://www.dop.go.th/download/knowledge/ knowledge_th_ 
20160403161141_1.pdf. 
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ในด้านการเป็นผู้นำทาง การปกครองและการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ5 ผู้สูงอายุถือว่าเป็นทุนทาง
สังคมที่สำคัญต่อการพัฒนา ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี และมีวุฒิภาวะที่เหม าะสม  
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมชุมชน ทั้งนี้  
ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้จาก
กฎหมายไทยที่บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งที่เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 81 รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ให้มีสุขภาพ กำลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถดำรงตนอยู่ได้ตามสมควร และในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ใน มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย และในมาตรา  
80 บัญญัติให้รัฐต้องคุ้มครอง เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็ง
ของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชราให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดีและพึ่งตนเองได้ และรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 40 บัญญัติไว้ให้ผู้สูงอายุมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ได้รับความคุ้มครอง ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และสิทธิได้รับการปฏิบัติที่ 
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และในมาตรา 53 บัญญัติว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็น  
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และในมาตรา 80 บัญญัติไว้ว่า 
รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ส่งเสริม  
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจน 
ในมาตรา 84 บัญญัติว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีการออม  
เพื ่อการดำรงชีพในยามชราให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที ่ร ัฐอย่างทั ่วถึง และรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 
ในมาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและสิทธิเสรีภาพและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ในมาตรา 48 กำหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและ
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพย่อมได้รับสิทธิและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ตลอดจนในมาตรา 71 บัญญัติไว้ว่ารัฐ พึงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิต 
ได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 
5 โสภาพรรณ รัตนัย, “คุณภาพชีวิติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู ้ส ูงอายุ   

ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558), 24. 
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รวมทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าวด้วย 6 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
ที่สำคัญที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 1) มนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของความสำเร็จของทุกองค์กร และทุกหน่วยงาน โดยอาศัยความสำเร็จที่เกิดจากทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการความก้าวหน้าหรือการหาความรู้  
เพิ่มเติม มนุษย์ทุกคนต้องการให้ตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความผูกพันกับองค์กร เกื้อกูลองค์กร
และสังคม ทำให้เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง 2) มนุษย์มีคุณค่า มีสิทธิมนุษยชน (Human Right)  
ที่พึงได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามโอกาส และความเหมาะสม 3) เป็นการลงทุนทางปัญญา 
ให้เกิดความรู้แก่มนุษย์ มีการแบ่งปันความรู้เพื ่อนำไปสู่องค์กรแห่งความรู้ ( Learning Society)  
หรือเศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) 4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 
ตามโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงในภาพของโลกยุค โลกาภิวัตน์ และ 5) การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร หน่วยงาน ชุมชนให้เป็นองค์กรหน่วยงานและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่มีความหมายที่ยกระดับคุณภาพของมนุษย์ที่อยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อด้านมนุษยนิยม (Humanism) โดยเชื่อในความดี ความมีเหตุผลของมนุษย์ 
และเชื ่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้  อย่างต่อเนื ่อง และเจริญงอกงามตลอดชีวิต  
มีความทันสมัย เป็นการเน้นความสำคัญและศักดิ์ศรีของเอกัตตบุคคลในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ชุมชน และประเทศ สู่อนาคตของสังคมที่มีคุณภาพ7 ประชากรผู้สูงอายุนับได้ว่าเป็นทุนทางสังคม 
ที่สำคัญต่อการพัฒนา ในช่วงปี 2544 จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที ่มีอายุตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป)  
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทย กำลังเคลื่อน  
เข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (Population ageing) เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  
และการเข้าสู่สภาวะประชากรสูงอายุจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ และการจ้างงาน  
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว  
การปรับกระบวนทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำเป็น 
จะต้องใช้ความสุขุม ละเอียดอ่อน และวางอยู่บนข้อเท็จจริง ซึ่งมาจากการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ก็เ พื่อให้
เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด ทั้งต่อสังคมโดยรวม และต่อประชากรผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม  
ในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนา จำเป็นจะต้องอาศัยเวลาและความพร้อมของสังคมเป็นอย่างมาก  

 
6 สำนักวิชาการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.parliament.go.th/ 
library. 

7 อมลวรรณ วีระธรรมโม, “แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ,” วารสาร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 8, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าประเทศไทยจะใช้เวลาของการดำเนิ นการ 
เข้าสู่สภาวะประชากรสูงอายุเร็วกว่าประเทศเหล่านั้น ถึง 3 เท่า ทำให้ช่วงเวลาสำหรับโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนามีความจำกัด ยิ่งมีการกำหนดแผนระยะยาวที่มีเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
สำหรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจึงเป็นที่ตระหนักทั้งของรัฐและประชาคมต่าง  ๆ ว่าเรื่องผู้สูงอายุ 
มีความสำคัญในลำดับต้น ยิ ่งไปกว่านั ้นยังมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนมีการติดตาม  
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนและพัฒนาและการปรับปรุงแผนระยะยาวด้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นระยะที่มี
ความจำเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่งความมั่นคงของสั งคม8 ปัจจุบันประชากร
ผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองลงมาจากประเทศสิงคโปร์  
ที่มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 12 ของประชากรทั้งประเทศ9 ปัญหาสำคัญจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  
คือ “ปัญหาการพึ่งพิงทางสังคมผู้สูงอายุ” (social dependency) ซึ่งเกิดจากประชากรวัยแรงงาน
ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่นักวิชาการวิตกว่าจะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน และผลการศึกษาอัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุของประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีอัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 16.1 และ ร้อยละ 16.3  
ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบกับอัตราการเป็นภาระของผู ้สูงอายุของสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศกัมพูชายังคงเท่ากับ ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 10.7 และ 
ร้อยละ 8.9 ตามลำดับเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยยังคงมี  อัตราการเป็นภาระของผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้10 และคาดว่า ใน พ.ศ. 2570 ประเทศไทย 
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ แนวโน้มสัดส่วนประชากรวัยเด็กต่อวัยทำงานต่อผู้สูงอายุจะเพ่ิม 
มากขึ้นเท่ากับ 14.41: 62.86 : 22.73 ซึ่งทำให้ประชากรประมาณ 17 ล้านคน เป็นประชากรผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยใน พ.ศ. 2513  

 
8 คณะกรรมการผู ้ส ูงอายุ , แผนผู ้ส ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 

(กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิส, 2553). 
9 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ , สหภาพแรงงานไทย การประชุมของการให้

สัตยาบันและการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับที่ 87 และ
ฉบับที ่ 98, เข้าถึงเมื ่อ 20 ธันวาคม 2562 , เข้าถึงได้จาก https://www.ilo.org/asia/events/ 
WCMS_187994/lang--en/index.htm. 

10 กุศล สุนทรธาดา อ้างถึงใน สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สวรัย บุณยมานนท์ (บ.ก.), คุณค่า
ด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย (เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
2553), 65-81. 
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ที ่ผ ่านมาสัดส่วนประชากรวัยเด็กต่อวัยแรงงานต่อวัยผู ้ส ูงอายุ เท่ากับ 45.12 : 49.99 : 4.89  
เปลี่ยนเป็น 25.25 : 63.43 : 7.33 ในปี พ.ศ. 2533 และใน พ.ศ.2552 มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กต่อ
วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุเท่ากับ 21.00 : 67.52 : 11.90 จากสัดส่วนดังกล่าว เห็นได้ว่าประชากรวัยเด็ก
ลดลงอย่างรวดเร็ว ประชากรวัยแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น และคาดว่าประชากรวัยเด็กจะเริ่มลดลง ตั้งแต่  
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น11 ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยนำไปสู่ความจำเป็นในการปรับตัวทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต  
ได้อย่างมีคุณภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาวะที่ดีตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ข้อ 3  
ที่กล่าวว่า “ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง  
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต”12 ประเทศไทยมีจุดเด่น  
เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ คือ มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  มีคณะกรรมการ 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ มีแผนผู้สูงอายุ มีกองทุนผู้สูงอายุ มีการจัดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยเสนอต่อ
รัฐบาลเป็นรายปีซึ่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุได้กำหนด “สิทธิของผู้สูงอายุ” ที่จะได้รับการบริการและ
การดูแลจากภาครัฐหลายเรื ่อง รวมทั้งสิทธิที ่จะได้รับ “การศึกษา” ดังนั ้นผู ้สูงอายุมีสิทธิได้รับ  
การศึกษาเช่นเดียวกับคนวัยอื ่น ๆ และเป็นหน้าที ่ของรัฐที่ต้องจัดให้ผู ้สูงอายุได้รับสิทธินั ้น  ๆ  
นอกจากนี้ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ได้ประจักษ์ชัด ในปี พ.ศ.2546 มีประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เร ื ่องการแบ่งหน้าที ่ของหน่วยราชการในการให้บร ิการกับผ ู ้ส ูงอายุ  
โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ เรื่อง การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยช น์ 
ต่อการดำเนินชีวิต ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต โดยจัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งทำฐานข้อมูลทางการศึกษา  
การฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุ จัดบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการสำหรับ  
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สู งอายุ ส่งเสริมและ

 
11 ชาย โพธิสิตา และ สุชาดา ทวีสิทธิ์, ประชากรและสังคม. 2552: ครอบครัวไทยใน

สถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคม (กรุงเทพฯ: ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 1-2. 
12 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, “การทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การจัดการ

สุขภาพ” กฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 1, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558.): 157. 
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สนับสนุนให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู ้ในชุมชนแก่ผู ้ส ูงอายุ คุ ้มครองการผลิตสื ่อความรู ้และ  
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู ้สูงอายุ จัดทำหลักสูตรเกี ่ยวกับผู้สูงอายุในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง  
อุดมศึกษา และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ13 
ประกอบกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มีวิสัยทัศน์ "ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของ
สังคม" โดยประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดี ทั้งกาย และจิตใจ ครอบครัวอบอุ่น มีสังคม  
ที่ดี มีหลักประกันที่มั ่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  
พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและ
ต้องการการเกื้อกูล หากมีการดำเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำรงอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ระบบสวัสดิการ
และบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพ รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ ซึ่งประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียม 
ความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการ
หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
3) มาตรการการปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 14 และเมื่อ 
วันที ่ 30 มีนาคม 2560 ที ่ผ่านมา กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐมี การทำบันทึกความร่วมมือ
การบูณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต จะเห็นได้ว่าภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นไปใน
รูปแบบบูรณาการ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุน การได้รับ การดูแล
ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบ15 ส่วนในการดำเนินการ  

 
13 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการ

คุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 81ง (28 กันยายน 2547): 4. 

14 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิสย,์ 2553), 32-36. 

15 “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ: 151ง (29 
ธันวาคม 2553). 
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เรื ่อง การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที ่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตผู ้ส ูงอายุ  
มีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง16 นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข มีการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยร่วมกันผลักดัน  
ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อ  
การดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน
ทุกหน่วยงานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยร่วมกันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของสังคมตาม
กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในผู้สูงอายุ 3 S ประกอบด้วย 1) Social  
Participation (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม) 2) Social Security (ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย) 
และ 3) Strong Health (ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง) โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
ของแต่ละกระทรวงเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อคงภาวะติดสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดสังคมในชุมชนในหลักสูตร และรูปแบบที่หลากหลาย 2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และเพื่อการมีงานทำของประชากร  
วัยแรงงาน (อาสาสมัครประจำครอบครัว/care giver) 3) ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัว17 บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นที่ตระหนักและยอมรับกันโดยทั่วไป สำหรับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาเป็นปัจจัย
หลักในการโน้มนำประเทศไปในทางที ่พ ึงประสงค์ ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ  
ศิลปวัฒนธรรม อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 

 
16 สำนักนายกรัฐมนตรี, “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการดำเนินการพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546  (2553),” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127,  
ตอนพิเศษ: 151 (29 ธันวาคม 2553): 9. 

17 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “บันทึกข้อตกลงร่วมมือ, เรื่อง การบูรณาการ
ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) ,” กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
(30 มีนาคม 2560). 
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ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่ปฐมวัย  
และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต
และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource) และทรัพยากรมนุษย์นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีการพัฒนา  
ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual Investment) ของประเทศ  
บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งที่คู่กัน และเป็นสิ่งที่ต้อง
มีควบคู่กันเสมอ18 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย ของประเทศ ดังเห็นได้
จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านผู ้สูงอายุ เมื ่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 ที ่ผ่านมา โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา  
นโยบายหลักที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ  
ความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลก  
ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทุกช่วงวัย พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล โดยส่งเสริมการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย และจัดทำระบบปริญญาชุมชน
และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั ้งการศึกษาและการดำรงชีว ิต 19 นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะรับผิดชอบ 
ทางการศึกษาได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้มีการจัดบริการข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการทำฐานข้อมูลทางการศึกษาการฝึกอบรม
สำหรับผู้สูงอายุ20 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 912 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญา  

 
18 อมลวรรณ วีระธรรมโม , “แนวทางการพัฒนาองค์กรสู ่ส ังคมแห่งการเร ียนรู้,” 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 8, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548): 60. 
19 ประย ุทธ ์  จ ั นทร ์ โอชา , “คำแถลงนโยบายของคณะร ั ฐมนตร ีท ี ่ เ ก ี ่ ย วกับ

กระทรวงศึกษาธิการต่อรัฐสภา” (25 กรกฎาคม 2562). 
20 บรรลุ ศิร ิพานิช , รายงานประจำสถานการณ์ผู ้ส ูงอายุไทย  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2553). 
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ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือก
เรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา ทั้งนี้ด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาประจำ
ภาค 5 ภาค ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านวิชาการ มีอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง และอีก  
1 อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และมีอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ทำหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
กลุ่มสถานศึกษาในระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายจัดการศึกษา  
ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้แก่ 1) ด้านการขยาย 
โอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพขยายกลุ ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรม 
ระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอด
และพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษา ในสถานพินิจ เรือนจำ  
ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ และมีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  2) ด้านยกระดับ 
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา คือ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ คนพิการ  
วัยทำงาน สูงวัย สตรี ฯลฯ 21 จากนโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุภายใต้ความรับผิดชอบ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2565) ภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความ
พร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) หลักประกัน
รายได้เพื่อผู้สูงวัย 2) การให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) การปลูกจิตสำนักให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ ์ศรีของผู ้สูงวัยและบันทึกความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ 
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต22  
  

 
21 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ

อาช ีวศ ึกษา ,  เข ้าถ ึงเม ื ่อ 21 พฤศจ ิกายน 2562, เข ้าถ ึงได ้จาก https://www.vec.go.th/ 
Default.aspx?tabid=87 . 

22 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ยุทธศาสตร์ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี ประจำ ปี พ.ศ. 2561 – 2580. พิมพ์ครั้งที่ 1 (สามลดา), 17. 
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ปัญหาของการวิจัย 
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Ageing Society ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  

โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะ
เป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือประชากรสูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในอีก 20 ปี
ต่อจากนี้ไป คือใน พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด อัตราความเร็วการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในประเทศไทย จึงเป็นที่  
จับตามองของธนาคารโลก เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่อยู่ใน
ระดับรายได้ปานกลาง อีกทั้งการออมเงิน และการออมในรูปแบบต่าง ๆ ของคนไทยในภาพรวมยังต่ำ
มาก ( อีกทั้งหลักประกันด้านรายได้รายเดือนของผู้สูงอายุในรูปของ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ที่จ่าย 
ให้ผู้สูงอายุตามเกณฑ์อายุจำนวน 600 – 1,000 บาทต่อเดือน และจากการวิเคราะห์ธนาคารโลก
คาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะเผชิญกับตัวเลขประชากรวัยทำงานที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าจะลดลงจนถึงประมาณ 15% ภายในปี พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) ซึ่งจะประสบกับปัญหาขาด
แคลนคนวัยทำงาน แนวโน้มของการแต่งงานที่ช้าลงของประชากรวัยเจริญพันธุ์ ที่เป็นเหตุผลสำคัญ 
ที่ทำให้อัตราเพิ่มประชากรวัยเด็กไม่สามารถตีตื้นให้ทันกับอัตราความเร็วของการเพิ่มประชากร  
วัยสูงอายุการที่ผู้สูงวัยไทยเพิ่มขึ้นทำให้เป็นเกินกว่าร้อยละ 10 ก่อให้เกิดปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคม
ของผู้สูงอายุ ทำให้ประเทศที่มี Dependency เกิดจากประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ
เพิ ่มขึ ้น นอกจากนี ้สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู ้ส ูงอายุ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ เกิดความทันสมัยต่าง ๆ การเติบโตของชุมชนเมือง ส่งผลให้โครงสร้างทาง 
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผลกระทบ โดยตรงกับสภาพของ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหารายได้ได้ จึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 23 โดยประเทศ
ไทยมีการดำเนินงานด้านผู้สูงวัยมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยการบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี ่ย วข้องอีกหลายหน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อม  

 
23 รัตนา จักกะพาก และ ระวี สัจจโสภณ, “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย 

เรื่อง สื่อเพื่อผู้สูงอายุไทย : สภาพการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวัง แนวโน้มในอนาคตและการกำหนด
ยุทธศาสตร์เชิงรุก” (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 
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ในทุกมิติ และเป็นหน่วยงานรองและหน่วยงานรองด้านการสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ 
และระบบสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระผู้สูงอายุ ในมาตรการ
หลัก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนทุกวัย24 แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีพันธกิจ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) จัดและส่งเสริมและพัฒนา 
การอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
กำลังคนสายอาชีพสู่สากล 3) ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และ 
เป็นธรรม 4) เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ 5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 6) วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื ่อการพัฒนาอาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง 
และก้าวหน้าในวิชาชีพ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีการจัดการเรียนการสอน  
ในหลักสูตรปกติ หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรระยะสั้นที่เอื้อต่อการเข้าถึงกับคนทุกเพศ ทุกวัย และ 
ที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีบทบาทความสำคัญในการร่วมบริหารจัดการ 
ส่งเสริม ผลิตคนเพื ่อเป็นกำลังสู ่การพัฒนาประเทศในระดับช่างฝีมือ อย่างไรก็ตามสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจให้  
การศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้สูงวัยภายใต้กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้น ถึงแม้ในทางปฏิบัติจริงในสภาวะปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยังมีบทบาทด้านผู้สูงวัยน้อย แต่ด้วยบทบัญญัติภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้กฎหมาย กฎกระทรวง  
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  

 
24 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , มาตรการ

ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง ผู้สูงอายุ (ฉบับปรับปรุง), พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร ์
พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด), 30-36. 



 13 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากสภาพและความสำคัญของปัญหา ผู ้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

คือเพ่ือทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ข้อคำถามของการวิจัย 
เพื ่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคำตอบ  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยจึงกำหนดข้อคำถามว่า ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาเป็นอย่างไร 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

ภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ  
ที่หลากหลายภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ตามแผนภูมิดังต่อไปนี ้
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เอกสาร กฎหมาย และระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับสูงวัย 
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552  
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553  
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
- โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)  
- สหภาพแรงงานไทย การประชุมของการให้สัตยาบันและการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน (ILO) ฉบับที่ 87  

และฉบับที่ 98 
- วาระปฏิรูปที่ 16: การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระปฏิรูปที่ 17 : การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  

(ด้านอุปสงค์) วาระปฏิรูปที่ 18 : การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการคุ้มครอง การส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
- สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 

งานวิจัยในประเทศ  งานวิจัยในต่างประเทศ 
- เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม - โรเจอร์ ฮีสเซล (Roger Hessel) 
- ชัยพัฒน์ พุฒซ้อน และกันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน  - อิจินคอนเน่ และ แอนโยโคฮา (Ejinkeonye & Anyakoha) 
- โชติกา สิงหาเทพ และคณะ  - รุพาวิจิตรา ชมพิกุล และคณะ (P. Rupavijetra, J. Chompikul) 
- ธีระ สินเดชารักษ์ - มูดี้ (H.R. Moody) 
- นิภาภัทร จันทบูรณ์ และคณะ  - มอท (V.W. Mott)  
- เบญจพร สุธรรม และคณะ - ธอร์นตัน เจมส์ (James E. Thornton) 
- ปริณดา บุญชัย และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  - โดนอร์ฟิโอ ลัวรา และคณะ (Laura K. M. Donorfio et al.) 
- ปิยากร หวังมหาพร - กฤษณาพันธ์ เพ็งศรี และคณะ (Krisanapan Pengsri) 
- ไปรยา สุพรรณพยัคฆ ์
- ฐิติมา ดวงวันทอง 
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ  
- เอมอร จารุรังษี 

เทคนิค EDFR 
รอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
รอบที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็น 
รอบที่ 3 แบบสอบถามความคดิเห็น 

 

ภารกิจด้านผู้สูงวัย 

ของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
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ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี, “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง  ๆ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127,  
ตอนพิเศษ: 151ง (29 ธันวาคม 2553). 

: คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิสย,์ 2553). 

: “พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120, ตอนที่ 130ก (31 ธันวาคม 2546): 1. 

: “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 
การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122, ตอนที่ 81ง (28 กันยายน 2547): 4. 

: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, โครงการสร้างสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ, 2560), 2. 

: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) ,” กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข   
(30 มีนาคม 2560): 

: คณะกรรมการผู้สูงอายุ, แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) (กรุงเทพฯ:  
เทพเพ็ญวานิส, 2553). 

: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, สหภาพแรงงานไทย การประชุมของการให้สัตยาบันและ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98, เข้าถึง 
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.ilo.org/asia/events/WCMS_187994/lang--
en/index.htm. 

: สำนักนายกรัฐมนตรี, “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ใน
การดำเนินการพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ: 151ง  
(29 ธันวาคม 2553): 9. 

: สภาปฏิรูปแห่งชาติ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, วาระปฏิรูปที่ 16: การปฏิรูป 
ระบบการจัดการศึกษา วาระปฏิรูปที่ 17 : การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์)  
วาระปฏิรูปที่ 18 : การปฏิรูประบบการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558), 9-10. 
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: สำนักวิชาการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย , เข ้าถ ึงเม ื ่อ  17 พฤษภาคม 2562 , เข ้าถ ึงได ้จาก http://www.parliament. 
go.th/library.1 

: เกรียงศักดิ์ ซื ่อเลื ่อม, “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย ,” วารสารควบคุมโรค 37, 3  
(กรกฎาคม-กันยายน, 2554): 222. 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จึงได้นิยามความหมายของ

คำต่าง ๆ ดังนี ้
ภารกิจด้านผู้สูงวัย หมายถึง กิจกรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงวัย 

ตามที่ควรจะเป็นภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง 
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล หรือที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตร ี

 



 
 

19 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 
ดังนี้  

1) สถานการณ์ผู้สงูวัยในประเทศไทย 
2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

- กฎหมายที่เอือ้ต่อภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- กฎหมายที่เกีย่วข้องกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้านผู้สูงวัย 

4) การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สถานการณผ์ู้สูงวัยในประเทศไทย 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2513 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงเป็นอย่างมาก 
ผลสำเร็จจากการคุมกำเนิด ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข ทำให้ 
คนไทยมีอายุยาวมากขึ้น เฉลี่ย 77 ปี เป็นผลทำให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่มีจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ปัจจุบันข้อมูลจำนวนประชากรสูงอายุ ในปีพ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุ 
60 ปี ขึ ้นไปจำนวน 10,783,380 คน ร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ (การคาดประมาณ 
การประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ) อีกประมาณ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ์ (Complete Aged Society) คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงวัยถึงร้อยละ 20 ของประชากร 
ทั้งประเทศ และในอีก 18 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2578) จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged 
Society) คาดว่าจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ และยังพบว่าสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่สูงขึ้นจากร้อยละ 13 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ เพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะ “เด็กเกิดน้อย  
ด้อยคุณภาพ” และประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง จะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้านเศรษฐกิจ  
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สังคม และสุขภาพที่เสื ่อมลงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
มีจำนวนมากขึ้น แต่ศักยภาพในการเกื้อหนุนของครอบครัวและสังคมลดลง ประเทศไทยมีผู้ สูงอายุ  
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคม ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความสามารถดูแลตนเองได้ ไม่พึ่งพาคนอื่น จำนวน
ประมาณร้อยละ 79.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้าน มีภาวะพึ่งพิงผู้อื่นบ้างในการทำ
กิจวัตรประจำวัน หรือมีโรคประจำตัว มีจำนวนประมาณร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และกลุ่มที่ 3  
กลุ่มติดเตียง ต้องพึ่งพิงผู้อื่นทั้งหมดไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง มีจำนวนร้อยละ 1.5 
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 80 ปี25 

สรุปได้ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น ได้แก่ ความเจริญทางการแพทย์  
และในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ  
และสังคม ทั้งนี้สุขภาพที่เสื่อมลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย และประเทศชาติมีผู้สูงวัยอยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงมีจำนวนมากขึ้น แต่ในทางกลับกันศักยภาพในการเกื้อหนุนของครอบครัวและสังคมลดลง 
 

ความหมายของผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้คำนิยาม “ผู้สูงวัย” ไว้ว่า ผู้สูงวัย 

เป็นคำที ่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว ่า มีอายุมาก หรือทั ่วไปเรียกว่า “คนแก่ หรือ คนชรา”  
ซึ่งให้ความหมายของคำว่า “ชรา” คือ แก่ด้วยอายุ ชำรุดทรุดโทรม26 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้หมายความ ผู้สูงอายุว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย27 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person)  
หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ 
ยังได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 
25 โสภณ เมฆธน, คู่มือบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ในช่วงวัยผู้สูงอายุ (เอกสารประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ), 2560), 7-8. 

26 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ:  
นานมีบุ๊คส,์ 2542). 

27 “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนที่ 56 ก  
(15 กันยายน 2553): 3. 
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1. ระดับการก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศ 
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่  
65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี 
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี  
มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศ  
ที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 28 

สำนักอนามัยผู ้สูงอายุ ให้ความหมาย ผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคล คือ คลังสมอง คือ  
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและความต้องการ การดูแล  
เอาใจใส่จากครอบครัวและชุมชน แต่ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีคุณค่า การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นประเด็นสำคัญ 
การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ต้องคำนึงถึงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  
อย่างเป็นระบบและบูรณาการ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการส่งเสริมสุขภาพ  
ช่องปากผู้สูงอาย2ุ9 

นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย ผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ 
บุคคล ดังหลายท่านที่ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

มนันญา ภู่แก้ว ให้ความหมาย ผู้สูงอายุ ไว้ในบทความพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 ว่า  
ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า “ผู้สูงวัย” เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่ามีอายุมาก โดยนิยมนับ
ตามอายุต้ังแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือ คนชรา30 

 
28 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นิยามผู้สูงอายุ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562, 

เข้าถึงได้จาก https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html. 
29 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 

420 ชั่วโมง (กรุงเทพฯ: กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2557), 11. 
30 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ผู้สูงวัย, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562, 

เข ้าถ ึงได ้จาก https://www. parliament.go.th/ ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link. 
php?nid=1536 
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สิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ ให้ความหมาย ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
และมีวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ที่เสื่อมถอย และต้องการให้คนอื่นเห็น
คุณค่า31 

สาวิตรี พลทวี ได้ให้ความหมาย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมี 
การเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงความเสื่อม ความถดถอยของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
และจิตใจ32 

ชนัญญา ปัญจพล ได้ให้ความหมายของ ผู ้สูงอายุ หมายถึง ผู ้ที ่มีอายุ 60 ปีขึ ้นไป  
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยนับอายุตามปฏิทิน ผู้สูงอายุเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต และมีการเสื่อมทาง  
ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับสังคม ในด้านบทบาทและหน้าที่ที่ต้องสูญเสียไปอีกนัย
หนึ่ง คือ การเกิดความเปลี่ยนแปลงของบุคคลหนึ่งที่ครอบคลุมไปในเรื่อง ร่างกาย จิตใจ สังคม และ  
เศรษฐกิจที่รับได้รับผลกระทบตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยสถานภาพ บทบาทและ
หน้าที่ลดลง33 

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ ได้ให้ความหมายของ ผู้สูงอายุ (elderly) หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป เป็นนิยามที่ใช้เป็นอายุที่เริ่มได้รับ สิทธิต่าง  ๆ จากทางราชการด้วย เช่น อายุเกษียณ
ของข้าราชการหรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพ แต่ด้วย สถานการณ์ทางโครงสร้างอายุที่เปลี่ยนแปลงไป  
และความต้องการด้านความเชี่ยวชาญที่สั่งสมในตัวผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน บางอาชีพ เช่น อาจารย์  
มหาวิทยาลัยสามารถต่ออายุราชการได้ถึง 65 ปี แต่ต้องผ่านการประเมิน ประสิทธิภาพในการทำงาน34 
  

 
31 สิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ, “ทัศนะต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขของผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาสาธารณสุข 40 บางแค” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552), 11. 

32 สาวิตรี พลทวี, “ลักษณะและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
จังหวัดสิงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2555), 11. 

33 ชนัญญา ปัญจพล, “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558), 15. 

34 รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยา
สังคม และสุขภาพ (นครปฐม: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556), 8. 
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จากการศึกษาความหมายของผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสรุปความหมายของ ผู้สูงวัย 
หรือผู้สูงอายุได้ว่า ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี 
ขึ้นไป มีบทบาทและหน้าที่ทางสังคมโดยชอบตามกฎหมาย ผ่านการสะสมความรู้และประสบการณ์
การดำรงชีพในสังคมมนุษย์ 
 

ความเป็นมาของผู้สูงอายุ 
ในสมัย จอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง  

ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคม  
ได้อย่างปกติสุข มอบให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์
ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ เด ือดร ้อน ม ีความทุกข ์ยาก ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได ้ด ้วยตนเอง   
กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื ่อให้การสงเคราะห์คนชราที ่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหา  
ความทุกข์ยาก ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ 

2. เพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตนแต่มีความต้องการ บริการสงเคราะห์
คนชราบางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด และนันทนาการ เป็นต้น 

3. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะ  
เลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้ 

4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อน
รำคาญแก่สังคม และให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ 

5. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
6. เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้ว 

ทางรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้อุปการคุณเลี้ยงดูต่อไป 
 

ประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ 
ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ  

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคำว่า "ผู้สูงอายุ" ไว้ดังนี้ 
ผู ้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที ่มีอายุตั ้งแต่ 60 ปี ขึ ้นไป และ 

ได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และ 
ด้านการศึกษาและองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ 



 24 

ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญ
เป็นภาษาไทยว่า "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน" รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์  
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ  
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุและได้เลือก  
"ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่
มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน  
มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ  
ที่คงคุณธรรม ความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ 
ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำริให้  
จัดสวนน้ีขึ้นเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ35 

จะเห็นได้ว่า สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุตั้งแต่ 30 กว่าปีก่อน ในช่วงเวลา 
ดังกล่าวตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มุ ่งเน้น 
การพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้เกิดความปรองดองในชาติ แต่คนมีทุกช่วงวัย และมีใน 
ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้
สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ส่งต่อการคงอยู่ของผืนแผ่นดินไทยและสร้างความเจริญจากรุ่นสู่รุ่น 
 

สภาพทั่วไปผู้สูงวัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย ดังต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอาย ุ

ผู ้สูงอายุจะมีการเปลี ่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์มากกว่าวัยอื ่น  ๆ  
เนื่องจากมีระบบการทำงานต่าง ๆ ในร่างกายมีความเสื่อม โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบหัวใจ  
และหลอดเลือด ระบบการขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในภาวะปกติอวัยวะของระบบต่าง ๆ ยังทำหน้าที่ได้อย่างปกติ แต่ใน 
ภาวะบีบคั้นอาจเกิดจากอารมณ์ เกิดจากทางสังคม หรือเกิดจากทางด้านร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุ  
ไม่สามารถรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายได้ ทำให้เกิดความผิดปกติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้36 
  

 
35 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประวัติความเป็นมาผู้สูงอายุ, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2562, เข้าถึงได้จาก https://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_def_history.html 
36 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ  

(กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยนครีเอช่ัน, 2554). 
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การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ มีปัจจัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การรับความรู้สึกและการรับรู้ เช่น การรับรส การได้กลิ่น การฟัง และการมองเห็น

จะมีประสิทธิภาพลดลงในผู้สูงอายุ แต่การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน 
จะมีเกณฑ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้สูงอายุล้มได้ง่าย 

2) กระบวนการคิด ความจำและความสนใจชองผู้สูงอายุจะลดลงตามอาย ุ
3) การควบคุมการเคลื่อนไหว การตอบสนองผู้สูงอายุจะช้างลง และการเคลื่อนไหว

ของผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีความแม่นยำน้อยลงและมีความแปรปรวนมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์จะเพิ่มประสิทธิภาพตามอายุของคน  

ทุกวัย หรือกล่าวว่า การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์ยกเว้นในวัยผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพจะลดลง หรือกล่าวว่า การถดถอยของสภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ อนัเกิดจากระบบต่าง ๆ ได้ถูกใช้มาเป็นเวลานาน 

2. ปัญหาที่พบในผู้สูงอาย ุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยอายุ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 ปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่าง  ๆ  

มาเบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และโรคทางสมอง 
2.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มีลูกหลานดูแล และอาจจะไม่มี

รายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพ และอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย ทำให้อยู่ด้วยความลำบาก 
2.3 ปัญหาด้านความรู ้ ผู ้ส ูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู ้เพื ่อการพัฒนาตนเอง  

ให้เหมาะสมกับวัย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่ 
2.4 ปัญหาทางด้านสังคม ผู ้สูงอายุอาจไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม  

โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นข้าราชการตำแหน่งสูง ซึ่งเคยมีอำนาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ อาจเสียดายอำนาจและตำแหน่งที่เสียไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติไม่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ เห็นคนรุ่นเก่าล้าสมัย พูดไม่รู้เรื่องและไม่มีประโยชน์ 

2.5 ปัญหาด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับความเอาใจใส่ และความอบอุ่นจากลูกหลาน 
อย่างเพียงพอ ทำให้รู้สึกว้าเหว่ เช่น กังวลว่าลูกหลานและญาติพี่น้องทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย  
ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตัวเอง ผู้สูงอายุบางคนก็ยังมีความ
ต้องการความสุขทางโลกีย์ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของตน ทำให้ได้รับความผิดหวัง 

2.6 ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว ปัญหาผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง คือ การเปลี่ยนแปลงทาง  
สังคมและวัฒนาธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่ ที่เรียกว่า ครอบครัวขยาย ทำให้มีความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวเกิดความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ และลูก ในปัจจุบันครอบครัวคนไทย โดยเฉพาะใน  
เขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะมาทำงานในเขตเมือง ทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้าน  
ทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเด่ียว ไม่ได้รับการดูแล และไม่ได้รับความอบอุ่นดังเช่นในอดีตที่ 
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2.7 ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคม ทำให้เยาวชนไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์น้อยลง ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล 
ต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตเมื ่อเมืองไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมแบบใหม่  
สังคมไทยอาจกลายเป็นสังคมตะวันตก ต่างคนต่างอยู ่ ไม่มีการเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ซึ ่งกันและกัน  
ไม่มีการทดแทนบุญคุณ บุตรหลานที่โตขึ้นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา  

สรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงวัยมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ เกิดจากสภาพ  
ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ค่านิยมในบางพื้นที่ 
รวมถึงนโยบายของรัฐ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอาจต้องมีหลายแนวทาง และหลาย  ๆ หน่วยงาน  
หลาย ๆ องค์องกรทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ไข หรือมีมาตรการ
รองรับสังคมผู้สูงวยั 
 

ความต้องการของผู้สูงอายุ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่ ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกายที่  

แข็งแรงสมบูรณ์ต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี 
ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด
เมื่อยามเจ็บป่วย ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที  
ต้องการได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบได้เปล่าจากรัฐ ความต้องการได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ความ
ต้องการบำรุงรักษาร่างกาย และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

2) ความต้องการด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่พบคือ  
การรับรู้ ผู ้สูงอายุจะยึดติดกับความคิด และเหตุผลของตัวเอง การรับรู้สิ ่งใหม่  ๆ เป็นไปได้ยาก  
ความจำเสื่อมลง การแสดงอารมณ์ของผู้สูงอายุ เกี่ยวข้องกับการสนองความต้องการทางด้านจิตใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ 
น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความสำคัญกับตนเองเหมือนที่เคยเป็นมาทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์  
ไม่มั่นคง การกระทบการะเทือนใจเพียงเล็กน้อยจะทำให้ผู ้สูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธง่าย  
ต้องการการยอมรับ และการเคารพยกย่องนับถือ และการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 
โดยสมาชิกในครอบครัวสังคมของผู ้สูงอายุ โดยสมาชิกในครอบครัวสังคมผู ้สูงอายุ ความสนใจ  
สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้สูงอายุเฉพาะที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ และตรงตามความสนใจของตนเองเท่านั้น 
การสร้างวิถีชีวิตของตนเอง การมีอายุมากขึ้น คือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการสิ้นสุดของชีวิต  
การยอดรับสภาพดังกล่าว ทำให้ผู้อายุบางคนมุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองมากขึ้น 
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3) ความต้องการทางด้านสังคม-เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ได้แก่ ต้องการได้รับความสนใจ 
จากผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการการช่วยเหลือสังคมและ  
มีบทบาทในสังคมตามความถนัด ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือจากครอบครัว และสังคมทั้งทางด้าน  
ความเป็นอยู ่รายได้จาการบริการของรัฐ ต้องการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสังคม ต้องการลดการลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง ไม่ต้องการความเมตตาสงสาร ต้องการ
ประกันรายได้ และประกันความชราภาพ37  
 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดรายละเอียด ในแต่ละด้านของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ดังต่อไปน้ี 
1) ด้านความมีอิสรภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1.1) ผู ้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนจากการได้รายได้ ครอบครัว การช่วยเหลือ  
สนับสนุนทางสังคม และการช่วยเหลือตนเองเพื่อสามารถเข้าถึงปัจจัย 4 (น้ำ อาหาร ที่พักอาศัย  
เครื่องนุ่งห่ม) รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ 

1.2) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ หรือเบ้ียเลี้ยงต่าง ๆ 
1.3) ผู้สูงอายุควรสามารถตัดสินใจในการเลือกที่จะเกษียณอายุงานได้ด้วยตนเอง 
1.4) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการให้การศึกษาเพิ่มเติม และการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาตนเอง 
1.5) ผู้สูงอายุครัวอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย และเหมาะสมต่อสภาวะทางร่างกายของ 

ตนเอง 
1.6) ผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิเสรีภาพในการเลือกพำนักอาศัยในที่อยู่อาศัยได้ตามความ

ต้องการของตนเอง 
2) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

2.1) ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดำเนินการทาง
นโยบายซึ่งมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการแบ่งปันและ
ถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์กับเยาวชนรุ่นใหม่ 

2.2) ผู ้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการให้บริการแก่สังคมส่วนรวมหรือ  
การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

 
37 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ความต้องการของผู ้สูงอายุ , เข้าถึงเมื ่อ 17 

ส ิ งหาคม  2562. เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ าก http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/health/ 
prepared/topic002.php. 
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2.3) ผู้สูงอายุควรมีโอกาสในการสร้างเครือข่าย หรือสมาคมสำหรับผู้สูงอายุด้วยกัน 
2.4) ผู้สูงอายุควรได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว และชุมชนของตนเองตามคุณค่า

ทางวัฒนธรรมในสังคม 
2.5) ผู้สูงอายุควรได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมทางด้านการดูและรักษาสุขภาพทั้งทาง

ร่างกาย และจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู ่ที ่ดีทางอารมณ์ ตลอดจน การช่วยเหลือเพื ่อหลีกเลี ่ยง 
การเจ็บป่วย ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและครบถ้วน 

2.6) ผู้สูงอายุควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านการบริการทางสังคม และกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับความมีอิสรภาพ การคุ้มครอง และการดูแลเอาใจใส่ 

2.7) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการได้รับประโยชน์จากสถาบันที่ให้การดูแลและ 
คุ้มครองทางทรัพย์สิน และทางสังคม รวมถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 

2.8) ผู้สูงอายุควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิเบื้องต้นในการ
พำนักอาศัย การเข้าร่วมการดูแลรักษาต่าง ๆ รวมถึงผู้สูงอายุควรได้รับการเคารพที่สมเกียรติ และ
ได้รับการยอมรับในเรื่องความเชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว และผู้สูงอายุควรมีสิทธิ
เสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ และคุณภาพชีวิตของตนเอง 

3) ด้านการบรรลุในสิ่งที่ต้องการ ประกอบด้วย 
3.1) สูงอายุควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
3.2) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทางการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา  

และการพักผ่อนหย่อนใจ 
3.3) ผู ้ส ูงอายุควรที ่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมเกียรติ และปลอดภัยจาก  

การคุกคามต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3.4) ผู้สูงอายุควรได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมทางด้านเพศ เชื้อชาติ  

ชนชาติ สภาพทางร่างกาย38 
จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยองค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

ด้านความมีอิสรภาพของผู้สูงอายุ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบรรลุในสิ่งที่ต้องการ สรุปว่า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ การได้รับโอกาส สิทธิ เสรีภาพ การยอมรับจากสังคม และการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในสังคม  

 
38 K. Dupuis, S. Kousaie, W. Wittich, and P. Spadafora, Aging Research Across 

Disciplines: A Student-Mentor Partnership Using the United Nation Principles for 
Older Person (London: Taylor & Francis Group, 2007), 273-292. 
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ธุรกิจในสังคมผู้สูงวัย 
ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยเร็วกว่าหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน ประเทศไทยจึงมีโอกาสที่

จะพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ก่อน โครงสร้างทาง 
ประชากรที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดความต้องการบริการใหม่  ๆ ในสังคมอายุยืน ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับ
รูปแบบทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจ 
ประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ธุรกิจ 
ที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare service)  
เป็นธุรกิจที่ไทยสามารถแข่งขันได้ เนื ่องจากมีจุดแข็งด้านความสามารถบุคลากรทางการแพทย์  
การมีน้ำใจรักบริการ และค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล และธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต คือ  
ธุรกิจด้านการศึกษา เพราะกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุต่างสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นโอกาสสำหรับ
ธุรกิจด้านการศึกษาที่จะออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนหลากหลายกลุ่ม เนื่องจากเทคโนโลยี และ 
ทักษะต่าง ๆ มีการพัฒนาตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้ (Unlearn) และการเรียนรู้ใหม่  
(Relearn) กลายเป็นสิ่งสำคัญของคนทุกช่วงวัย39 ซึ่งธุรกิจดาวรุ่งในสังคมอายุยืน ประเทศไทยควร
สนใจตลาดผู้สูงอายุทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอาเซียนและจีน เนื่องจากตลาด
ผู้สูงอายุของประเทศอาเซียนและจีนมีโอกาสเติบโตและมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย ในอีก 10 ปี  
ข้างหน้า ตลาดผู้สูงอายุในอาเซียนจะมีขนาดใหญ่ถึง 69 ล้านคน เท่ากับขนาดประชากรในประเทศ
ไทยปัจจุบัน ขณะเดียวกันตลาดผู้สูงอายุของจีนมากถึง 239 ล้านคน ในขณะที่ตลาดผู้สูงอายุของไทย 
แค่ 13 ล้าน40 ธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 สินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เช่น บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
(medical tourism) บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ (เช่น การเต้นลีลาศ เล่นโยคะ)  
บริการการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ บริการการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ บริการการท่องเที่ยวสำหรับ
ผู้สูงอายุ บริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ บริการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับ 
ผู้สูงอายุ (เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ) บ้านอัจริยะ (เช่น บ้านที่มีการติดอุปกรณ์เพื่อเชื่อม  
ข้อมูลของผู้สูงอายุในบ้านกับโรงพยาบาล) หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar) 
และเฟอร์นเิจอร์และอุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัย  

 
39 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “ไทยแข่งขันและอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในสังคม

อายุยืน,” รายงานทีดีอาร์ไอ 157, เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://tdri.or.th/ 
40 United Nations, The Word Population Prospects 2017  (New York: The 

2017 Revision). 
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กลุ่มที่ 2 สินค้าและบริการสำหรับคนหลายช่วงวัย เช่น บริการเวชศาสตร์ชะลอวัย บริการ
ดูแลสุขภาพ บริการสำหรับผู้มีบุตรยาก (เช่น เด็กหลอดแก้ว )บริการศึกษาเรียนรู้ขิงเด็ก ผลิตภัณฑ์
ชะลอวัย อุปกรณ์อัจริยะสำหรับสุขภาพ อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ41  

สรุปว่า ธุรกิจในสังคมผู้สูงวัย เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัยซึ่ง ผู้สูงวัยมีความจำเป็นต้องใช้  
และต้องรับบริการในการดำรงชีวิต และเป็นสินค้าและบริการสำหรับคนหลายช่วงวัยที่จะต้องเข้าสู่วัย 
สูงอายุ  
 

ผลกระทบจาการที่ประเทศไทยก้าวเช้าสูส่ังคมผู้สงูอายุ 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยแบ่งแยก

ผลกระทบจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนี ้
1. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ด้านการผลิต การเป็นสังคมผู้สูงอายุทำให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไป  
มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่มีวัยทำงานเท่าเดิม หรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต  
ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลง ภาพการผลิตน้อยลงหรืออุปทานแรงงานลดลง ซึ่ งอาจจะ 
ส่งผลทำให้ค่าแรงสูงขึ้นได้ หรือเกิดการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้อาจแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน  
โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าว  
ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 

1.2 ด้านการลงทุนและการออม เมื ่อผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ ้นทำให้การลงทุนน้อยลง  
วัยสูงอายุหรือวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณอายุขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทำให้การออมลดลง ในขณะที่ 
วัยทำงานต้องรับภาระมากขึ้น ทำให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีเงินออมน้อยลงและการลงทุนน้อยลง  
สำหรับภาครัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้นเพื่อบริการสังคมทางด้านสุขภาพ 
แก่ผู้สูงอายุ 

1.3 ด ้านผลผลิตและรายได้ของประชาชาติ ส ัดส ่วนผู ้ส ูงอายุมากขึ ้น ทำให้  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติลดลง (GNP) หรือรายได้ของประชาชาติน้อยลง และรายได้เฉลี่ยต่อ
บุคคลน้อยลง ภาพการผลิตลดลง 

1.4 ด้านการคลัง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ภาครัฐจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อ  
สังเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง การเก็บภาษี
ได้น้อยลงเนื่องจากมีผู้สูงอายุซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

 
41 เสาวรัจ รัตนคำฟู, “แข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรในสังคมอายุยืน ,” 

รายงานทีดีอาร์ไอ 156 (กันยายน 2562) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา, 2562). 
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2. ผลกระทบด้านสังคม เกิดจากปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ  
เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะต้องทำงานเพิ่มขึ้น และต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้น บางครั้งอาจทำให้ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่นหรือถูกทอดทิ้งได้ 

2.1 ปัญหาด้านสภาพจิตใจ เมื ่อวัยเกษียณอายุไม่ได้ทำงาน ทำให้ผู ้สูงอายุร ู ้สึก  
เหงา ไม่เกิดความภาคภูมิใจเหมือนเป็นภาระแก่ลูกหลาน อาจรู้สึกน้อยใจ ซึมเศร้า รวมทั้งปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกาย ตามปกติผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นต้องดูแลเอาใจ 
ใส่ และจะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีรายได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุ  
มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับการเข้าสังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการวาง
แผนการออม การลงทุนและการบริโภค เพื่อจะเตรียมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอาย4ุ2  

ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน  
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนละประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การนร่วมมือกันใน 
ชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การปรับตัวทางด้านสังคม  
และจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการออมเพื่อเตรียมพร้อม
เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ สำหรับบางประเทศได้มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงาน
ทำมากขึ้น เพื ่อไม่ให้ตังเองรู้สึกเป็นผู้ที ่ไร้คุณค่า และยังเป็นภาระกับสังคม และเพื่อสร้างเสริม  
ความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ43  
 

เทคนิคและวิธีการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย 
เทคนิคและวิธ ีการให้ความรู ้แก่ผ ู ้ส ูงอายุ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ท ี ่นำมาสู่  

การเปลี่ยนแปลงความรู้ ความคิด ทักษะและทัศนคติ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เทคนิคการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท และแต่ละประเภทใช้เทคนิคต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1. เทคนิคการเรียนรู้ โดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนี ้
1.1. การบรรยาย (Lecture) วิทยากรบรรยายอาจใช้สื่อประกอบการบรรยาย และ 

ให้ผู้ฟังซักถาม ข้อดี คือ ได้เนื้อหาวิชาการตามหัวข้อที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน การเสนอเนื้อหาเป็น

 
42 ชัยพัฒน์ พุฒซ้อน และกันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน, “แนวทางแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของ

ประเทศไทย,” เครือข่ายเสริมสร้างการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1, 1 (มกราคม-
เมษายน 2561). 

43 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , สังคมผู ้สูงอายุ: นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ,  
เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก www.stou.ac.th/stounline/lom/data/. 
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ตามลำดับ ผู้เข้ารับการเรียนรู้มีโอกาสซักถาม ได้แนวความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ข้อจำกัดเป็นการ
สื่อสารทางเดียว ผู้ฟังอาจเบื่อหน่าย วิทยากรต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาและความสามารถในการ
บรรยายเป็นอย่างดี 

1.2 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
3-5 คน ให้ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นการอภิปรายในลักษณะ  
ที่สนับสนุนหรือให้เหตุผลโต้แย้งผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยกัน มีพิธีกร (Moderator) ประสานเชื่อมโยง  
และสรุปการอภิปรายของวิทยากรแต่ละคน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหลังอภิปราย คือ ผู้ฟังได้รับ  
ความคิดเห็นที่หลากหลายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกล การอภิปรายทำให้กิจกรรมดึงดูดความสนใจ  
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ผู้ฟังมีโอกาสซักถามได้บ้าง เหมาะกับการเรียนรู้ที่มี ผู้เข้ารับการเรียนรู้เป็น 
จำนวนมาก ข้อจำกัด คือ ระยะเวลาน้อยให้ผู ้อภิปรายเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่ ถ้าผู้อภิปราย  
มีความรู้และประสบการณ์น้อยจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การควบคุมการอภิปรายและการรักษา
เวลาทำได้ยาก ผู้ฟังมีส่วนร่วมน้อย 

1.3 การชุมชนปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) เป็นการบรรยาย
แบบมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ ประมาณ 2-6 คน ร่วมเป็นองค์ปาฐกถาร่วมให้ 
ความรู้ในเรื่องที่สนใจ มีพิธีกรดำเนินการอภิปรายและสรุปผลการบรรยาย เน้นหัวข้อวิชาเป็นสำคัญ 
เปิดโอกาสให้ซักถามหลังการบรรยาย ข้อดี ผู้ฟังได้รับความรู้จากวิทยากรหายคน หลายด้าน ใช้เวลา 
สั้น ๆ สามารถใช้กับการเรียนรู้ที่มีผู้เข้ารับการเรียนรู้เป็นจำนวนมากได้ ข้อจำกัด คือ วิทยากรอาจให้
ทัศนะที่แตกต่างกันทำให้ยากแก่การสรุปให้ตรงตามหัวข้อวิชา เป็นการสื่อสารทางเดียว ถ้าบรรยาย  
ไม่ดีอาจทำให้ผู้ฟังเบ่ือหน่าย วิทยากรมีเวลาจำกัดอาจให้ข้อมูลสำคัญไม่ชัดเจนพอ 

1.4 การสาธิต (Demonstration) เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่แสดงให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ 
ได้เห็นจริง เกิดความเข้าใจกรรมวิธี วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้หลังจาก
ดูการสาธิต เหมาะสมสำหรับการฝึกทักษะที่เป็นขั้นตอน และใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติ 
โดยมีผู้บรรยายประกอบการสาธิต เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ข้อดี  
คือ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจง่ายและรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถเพิ่มพูนทักษะของผู้เข้ารบั
การเรียนรู้ได้ดี ไม่น่าเบื่อ นำเสนอความรู้ที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้ใช้ประสาทสัมผัสหลาย
ทาง ได้ทดลองปฏิบัติทำให้เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและ  
วิธีปฏิบัติงาน ข้อ จำกัด คือ ต้องใช้เวลาการเตรียมการมาก วิทยากรต้องเชี่ ยวชาญจริง ๆ เหมาะกับ 
การเรียนรู้กลุ่มเล็ก ๆ มักใช้ร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น การยาย การทดลองปฏิบัติการอภิปราย  

1.5 การสอน (Coaching) เป็นการแนะนำให้รู ้จักวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
โดยปกติเป็นการสอนหรืออบรมระหว่างการปฏิบัติงาน อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ผู้สอน 
ต้องมีประสบการณ์และทักษะเรื่องที่สอนจริง ๆ การสอนงานไม่ควรมุ่งเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การทำงานเท่านั้น ควรให้ผู้รับการสอนงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย โดยถ่ายทอดความรู้  
ทักษะ และเทคนิคการทำงานจนสามารถเติบโตขึ้นมาทำงานแทนผู้สอบได้ ข้อดี คือ เป็นเทคนิคที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถสอนงานได้ตรงกับบุคลิกภาพและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนและประสบการณ์ การปฏิบัติงานได้จริง 
แล้วยังได้เทคนิคจากผู้สอน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ก่อให้เกิด
ความผูกพันและความร่วมมือในองค์กร ข้อจำกัด คือ ต้องใช้เวลา ไม่สามารถใช้กับผู้เข้ารับการเรียนรู้
จำนวนมาก ๆ ได้ ประสิทธิภาพของการสอนงานขึ ้นอยู ่ก ับความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ  
ประสบการณ์ของผู้สอน และเทคนิคที่ใช้สอน 

2. เทคนิคการเรียนรู้โดยผู้เข้ารับการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) คือ การให้สมาชิกทุกตนในกลุ่มแสดงความคิดเหน็

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างอิสระโดยไม่อภิปรายวาความคิดที่ถูกเสนอถูกหรือผิด จนกว่าสมาชิก  
เสนอความคิดหมดแล้วจึงมาวิเคราะห์หรือประเมินค่าของความคิดเห็นเพื่อไปสู่ข้อสรุปในเรื่องนั้น  ๆ  
จำนวนผู้เข้าร่วมสรุปไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง ข้อดี คือ ผู้เข้ารับการ เรียนรู้มีส่วนร่วมโดยตรงช่วยกัน
คิด ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ ทำให้ได้ความคิด
หลากหลายในเวลาที่จำกัด ข้อจำกัด คือ ได้ความคิดเห็นมากแต่อาจมีคุณค่าน้อย ต้องจำกัดจำนวน  
ผู้เข้ารับการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หากผู้เข้ารับการเรียนรู้ขาดความรู้  
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องหรือปัญหาที่นำมาระดมสมอง อาจได้ความคิดเห็น ไม่ตรงจุดหรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้ปัญหาที่นำมาระดมสมองควรเป็นปัญหาเดียว 

2.2 การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการเรียนรู้จากกลุ่ม 
ใหญ่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-6 คน เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน
ก็ได้ มีวิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มเพื่อดำเนินการ  
แล้วนำความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ ช่วงแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง  
หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มและข้อปัญหา ข้อดี คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน บรรยากาศเป็นกันเอง ข้อจำกัด คือ การประชุมกลุ่มย่อยในห้องเดียวกันอาจทำให้เกิด
เสียงรบกวนกัน ประธานอาจไม่มีภาวะผู้นำ ดำเนินการประชุมได้ไม่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นได้ไม่เต็มที่ ควบคุมเวลาได้ยาก 

2.3 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการนำเอากรณีที่เป็นปัญหาจริงมาเสนอในกลุ่ม 
เข้ารับการเรียนรู้ ให้สมาชิกของกลุ่มใช้หลักวิชาและประสบการณ์ที่ด้านการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์  
กรณีที ่ยกมา มีที ่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและให้แนวทาง การบริหารงาน และเรื ่องเกี ่ยวกับ  
ความสำคัญของมนุษย์ ผู้เข้ารับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเทคนิคนี้ คือ ผู้บริหารผู้จัดการ และผู้ที่จะ  
เข้าระดับมืออาชีพ ใช้ได้กับการเรียนรู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสร้างเสริมทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง ข้อดี คือ ช่วยให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้วิเคราะห์ตัดสินปัญหา 
เรื่องเสมือนจริง นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ที่หลากหลาย นำไปสู่ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหลายแนวทาง การได้ศึกษา
เรื่องราวจากรณีศึกษามาก ๆ จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการเรียนรู้  
ข้อจำกัด คือ ผู ้เข้ารับการเรียนรู ้บางคนอาจถูกครอบงำความคิดโดยผู้เข้ารับการเรียนรู ้อื ่นที ่มี  
บุคลิกภาพ วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิที ่เหนือกว่า กรณีศึกษาเป็นเรื ่องจริงที ่หาได้ยากหรือต้องใช้
ความสามารถสร้างกรณีศึกษาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการเรียนรู้ 

2.4 การประชุมใหญ่ (Convention) เป็นรูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่เป็นผู้แทน
ของส่วนงานต่าง ๆ ได้มาร่วมพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางดำเนินการ เพื่อให้เกิด  
ความก้าวหน้าและมั่นคงขององค์การ ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ข้อดี เป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
และพัฒนาความรู้ ผู ้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  
ก่อให้เกิดการร่วมมือกันของส่วนย่อยในองค์กร ข้อจำกัด คือ การประชุมใหญ่มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนมาก ถ้าผู้จัดขาดระสบการณ์อาจส่งผลต่อการจัดการประชุมได้ ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่มี  
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และเสียค่าใช้จ่ายมาก 

2.5 เกมการบริหาร (Management Game) เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่  
2 กลุ่มขึ้นไป เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง เช่น การวางแผนการตัดสินใจ  
การเป็นผู้นำ ฯลฯ เป็นการปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์จริง ขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับเกมที่นำมาใช้ ใช้เวลา 
30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง ข้อดี คือ เป็นการย่อยสถานการณ์จริงให้ฝึกในช่วงสั้น  ๆ ผู้เข้ารับการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำ ข้อจำกัด คือ การเลือกเกมที่ไม่เหมาะจะไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์  
การแบ่งกลุ่มมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน บางเกมต้องใช้อุปกรณ์และเวลามาก 

2.6 การแสงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นการนำเอาเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่าง 
มาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ ให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับปัญหา  
ที่เป็นกรณีตัวอย่าง ข้อดี คือ การใช้บทบาทสมมติจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้เกิดความสนใจ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้แสดงออกด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจและหาข้อสรุปได้ 
ข้อจำกัด ความยุ่งยากในการเตรียมการล่วงหน้าใช้เวลามาก บางคนไม่กล้าแสดงออกทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการหาอาสาสมัครแสดงบทบาท ต้องสามารถเชื่อมโยงความคิดของสมาชิกไปสู่ข้อสรุปได้ 

2.7 การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผู้ที ่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน หรือ 
คล้ายกันแล้วพบปัญหาเหมือน ๆ กัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาโดยมีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อย จากนั้นนำผลการอภิปราย
ของของกลุ่มย่อยมานำเสนอที่ประชุมใหญ่ ผลสรุปของการสัมมนานำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ดี  
ข้อจำกัด คือ ที ่ปรึกษากลุ ่มหรือสมาชิกที ่เข้ารับการเรียนรู ้อาจครอบครำความคิดของผู ้อื่น  
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อันเนื่องจากวัยวุฒิ คุณวุฒิหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน หากผู้เข้ารับการเรียนรู ้มีประสบการณ์  
การทำงานและความรู้ที่ต่างระดับกันมาก อาจทำให้ได้แนวทางที่จะนำไปพัฒนางานที่มีลักษณะแคบ 

2.8 ทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการนำผู้เข้ารับการเรียนรู้ไปศึกษายังสถานที่อื่น 
นอกสถานที่อื่นนอกสถานที่อบรม เพื่อให้พอเห็นของจริง ข้อดี คือ เป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ  
ได้เห็นการปฏิบัติจริง ข้อจำกัด คือ ต้องเตรียมการล่วงหน้า และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
ใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง 

2.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ 
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ การให้ความรู้ของวิทยากร และ 
การปฏิบัติของผู้เข้ารับการเรียนรู้โดยอาศัยหลักการที่วิทยากรได้ให้ความรู้เป็นแนวทาง ข้อดี คือ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการเรียนรู้ สามารถนำผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ข้อจำกัด คือ ต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมาก เพื่ออำนวยการความสะดวกแก่ผู้เข้ารับ 
การเรียนรู้ การจัดการ และวิทยากรประจำกลุ่ม ใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง 

2.10 การฝึกประสาทสัมผัส (Sensitivity Training) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
มากกว่าเนื้อหา เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สร้างความคับข้องใจให้กลุ่ม เพื่อให้หาทาง 
วิเคราะห์และแสวงหาแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะเรียนรู้พฤติกรรมของ
กลุ่มผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ประสบการณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความผิดหวัง  
หรือความคับข้องใจของกลุ่มจะถูกจัดการภายในกลุ่ม การแสดงความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่มจะมี
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคน ข้อดี คือ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้  
ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก และรู้จักควบคุมความรู้สึกที่อาจมีผลกระทบต่อผู้อื่น ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ  
การเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นที่พึงปรารถนาขององค์กร ข้อจำกัด ไม่สามารถใช้ได้กับ  
บุคลากรทุกระดับในองค์กร จำกัดจำนวนผู้เข้ารับกาเรียนรู้เพียงกลุ่มเล็ก  ๆ ประมาณ 6- 8 คน  
ใช้เวลามาก ค่าใช้จ่ายสูง และประเมินยาก  

2.11 การใช้กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป็นการให้ผู้เข้ารบัการเรียนรู ้
ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร้องเพลง เล่มเกม ปรบมือเป็นจังหวะ ฯลฯ  
โดยเน้นกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความสนุกสนาน
ระหว่างการเรียนรู้ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 20-40 นาที ข้อดี คือ ผู้เข้ารับการเรียนรู้มีส่วนร่วมทุกคน 
บรรยากาศสนุกสนาน ข้อจำกัด คือ ใช้ได้กับบางหัวข้อเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้สลับกับการบรรยาย  
วิทยากรต้องมีทักษะในการนำกลุ่ม  

2.12 การเรียนรู้ในงาน (On-the-Job Training) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง วิธีการนี้มีสัมฤทธิ์ผลสูง เพราะผู้ข้ารับการเรียนรู้  
แต่ละคนต้องการแสวงหาความรู้เพื่อการปฏิบัติงานของตน เหมาะสำหรับการฝึกพนักงานในระดับ  



 36 

ปฏิบัติการหรือพนักงานทั่วไป ข้อดี คือ ช่วยส่งเสริมทักษะและความชำนาญเฉพาะทางสามารถ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่วยให้ผู้เขารับ
รับการเรียนรู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ข้อ จำกัด คือ อาจทำให้ผลผลิตชะงักบ้าง เพราะต้องใช้  
ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้ผ่านการเรียนรู้ขาดทักษะอาจทำให้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

2.13 การฝึกหัดงาน (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้
จากการเรียนรู้กับการฝึกปฏิบัติ เหมาะกับงานช่างฝีมือ เช่น ช่างทำผม ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ฯลฯ  
ระยะเวลาฝึกหัดงานขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพและความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการเรียนรู้ ข้อดี  
คือ สามารถสร้างบุคลากรระดับฝีมือเพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อจำกัด คือ ค่าใช้จ่ายสูงมาก และใช้เวลานาน 

2.14 การโยกย้ายสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป็นการโยกย้ายบุคลากรจากงาน 
ส่วนหนึ่งไปสู ่งานอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรได้ประสบการณ์ที ่ต่างไปจากงานใน  
หน่วยงานเดิม ข้อดี คือ ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในส่วนงานต่าง  ๆ เป็นการ 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้น ข้อจำกัด คือ  
การโยกย้ายสับเปลี่ยนในระดับพนักงานอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ โดยเฉพาะช่วงที่เข้าสู่งานใหม่  
ซึ่งจะต้องใช้เวลาศึกษาและฝึกปฏิบัติ การโยกย้ายสับเปลี่ยนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู ่ตำแหน่ง
ผู้บริหารต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

2.15 สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique or Simulators) เป็นการฝึก 
การทำงานโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเหมือนจริง ในสถานการณ์ที่จำลองใกล้กับความ 
เป็นจริงมากที่สุด ข้อดี ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะสูง 
ได้ในระยะเวลาสั้น ช่วยลดอันตรายละความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณลงทุน  
ด้วยเครื่องที่มีราคาแพง ข้อจำกัด คือ การสร้างสถานการณ์จำลองใช้เงินลงทุนสูงมาก วิทยากรต้องมี
ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการเรียนรู้ต้องผ่านการเรียนภาคทฤษฎีมาเป็นอย่างดี  
การฝึกรูปแบบนี้แต่ละครั้งรับผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้จำนวนจำกัด44  

จากเทคนิคและวิธีการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย จะประกอบด้วย เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้  
วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้โดยผู้เข้ารับการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับผู้สูงวัย โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้สูงวัยทฤษฎี  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย 

 
44 นนทวัฒน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,  

2543), 68. 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย 
1. ทฤษฎีลำดับขั ้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  

Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์ติดตัวมาแต่กำเนิด และความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงลำดับ 
ขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ ขั้นความต้องการของ  
มนุษย์ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 2) ความต้องการความ
ปลอดภัย (Safety needs) 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and  
love needs) 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs ) และ 5) ความต้องการที่
จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs)45 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รองลงมา คือ 
ต้องการให้มีการประกันสุขภาพ จัดบริการปฐมพยาบาล และการประกันภัย สอดคล้อ งกับความ 
ต้องการขั้นที่สองของ Maslow ตามความต้องการของมนุษย4์6 

2. ทฤษฎีความต่อเนื ่อง (Continuity Theory) เป็นทฤษฎีที ่พัฒนาขึ ้นโดย Bernice  
Neugarten และคณะ ราว 1960 นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื ่อว่า การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่จะประสบ
ความสำเร็จขึ ้นอยู่กับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละช่วยวัยที่ผ่านมาและมีปัจจัยอื ่น  ๆ  
ที่เข้ามาร่วมอธิบาย ได้แก่ แรงจูงใจ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพความยืดหยุ่น ซึ่งเป็น  
ปัจจัยความสำเร็จ และความล้มเหลวในชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจะมีความสุขได้  
ก็ต่อเมื่อได้กระทำกิจกรรมหรือปฏิบัติตัวเช่นเคยกระทำมาแก่เก่าก่อน และต้องปรับตัวให้มีพฤติกรรม
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม เช่น การเกษียณอายุราชการ47 

3. ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ได้อธิบายว่า บุคคลมีการปรับตัวต่อความสูงอายุและ
การเป็นผู้สูงอายุ กล่าว คือ ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลจะผ่านบทบาททางสังคมหลายบทบาท เช่น  
การเป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า เป็นต้น บทบาทเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่แยกสถานภาพทางสังคม และทัศนะที่มีต่อ 
ตนเอง ผู้สูงอายุเป็นผู้ที ่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  

 
45 A. H. Maslow, Motivation and Personality (New York: Harper and Row 

Publishers, 1970). 
46 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาอาชีพและ

โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุ  (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553). 

47 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ และ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว, “ผู้สูงอายุในโลกแห่งการ
ทำงาน:มุมมองเชิงทฤษฎีทางกายจิตสังคม,” วารสารปัญญาภิวัฒน์ 7, 1 (มกราคม-เมษายน, 2558):  
249. 
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ประสบการณ์ บทบาท ความสัมพันธ์กับบุคลอื่น และผู้อื ่นให้ความสำคัญ บทบาทของผู้สูงอายุ  
ทางสังคมที่แสดงออกทางด้านสถานภาพ ได้แก่ การเป็นนำด้านวิทยาการต่าง  ๆ เช่น มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางสังคมในการให้คำปรึกษา แนะนำต่าง ๆ 48 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ประวัตคิวามเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
วิวัฒนาการระยะแรก 
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรม 

มากขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรมการ อาชีวศึกษา เริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุ  
ในโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะ เพื ่อให้เกิด  
ความชำนาญ โดยในปี พ.ศ.2452 การจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนสามัญศึกษา  
สอนวิชาสามัญ และโรงเรียนวิสามัญศึกษาสอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่นแพทย์ผดุงครรภ์ 
ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู เป็นต้น ในปี พ.ศ.2453 ได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ  
โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่าง  
ปีพ.ศ.2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีผลต่อการกำหนด
การศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้กำหนดว่าวิสามัญศกึษา  
ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรมและพาณิชยการ  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานความรู้สำหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2479 ได้ปรากฏคำว่า "อาชีวศึกษา"เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญ
ศึกษาของทุกระดับประโยค ปี พ.ศ.2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวง 
ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งกรมใหม่ขึ้น 2 กรม คือ 1) กรมสามัญศึ กษา  
มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ และ 2) กรมวิชาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสายอาชีพ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองตำรา กองสอบไล่ และกองอาชีวศึกษา 
  

 
48 ลัดดา สุทนต์, “การใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรม

ผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสภาผู้สูงอายุแห่ งประเทศไทยฯ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2551). 
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กองอาชีวศึกษา มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการจัดโรงเรียนอาชีวศึกษาปี พ.ศ.2484 ได้มี  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484  
กระทรวงธรรมการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ  
ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ หนึ ่ง ในกรมอาชีวศึกษา ดังนั ้น กรมอาชีวศึกษา จึงได้ตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง คือ  

1) สำนักงานเลขานุการกรม 
2) กองโรงเรียน ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 
3) กองวิชาการ ทำหน้าที่เกี ่ยวกับหลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และ  

การออกประกาศนียบัตร 
ช่วงระหว่างมหาสงครามเอเชียบูรพา การอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม  

ก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ การสอน นักเรียนต้องหลบภัย จำนวนครูและนักเรียนน้อยลง  
จนกระทั่งภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยในแต่ละระดับกำหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี 

ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา  
แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 7 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองโรงเรียนการช่าง กองโรงเรียน  
พาณิชย์และอุสาหกรรม กองโรงเรียนเกษตรกรรม กองวิทยาลัยเทคนิค กองส่งเสริมอาชีพ และ 
สุดท้ายคือ กองออกแบบและก่อสร้าง และได้ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศ คือ 

1) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (พ.ศ.2495) 
2) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ - สงขลา (พ.ศ.2497) 
3) วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (พ.ศ.2499) 
4) วิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ- เชียงใหม่ (พ.ศ.2500) 
ปี พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยโรงเรียนที่เปิดสอน  

ในระดับมัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลายหลายแห่งได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่ง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สายสามัญเข้าศึกษา 

ปี พ.ศ.2501 กรมอาชีวศึกษาได้ร ับความช่วยเหลือจากองค์การ SEATO โดย 
มหาวิทยาลัยฮาวาย ในการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการฝึกช่างฝีมือ และฝึกกอบรมครูวิชา 
ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และช่างเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียน การช่าง 18 แห่ง  
เข้าร่วมโครงการในระยะแรกแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 มีจำนวน ลดลง แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จำนวนนักเรียน 
ในประเภทช่างอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งต้องเปิด การเรียนการสอนใน 2 ผลัด 

ปี พ.ศ.2508 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ  
เยอรมัน ในการก่อต้ังวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น 

ปี พ.ศ. 2509 ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟในการปรับปรุงโรงเรียน 
การช่างสตรี จำนวน 35 แห่ง ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ โดยเฉพาะ 

ปี พ.ศ.2510 กรมอาชีวศึกษาได้มีหน่วยงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนา  
อาชีวศึกษา มีหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและ  
เกษตรกรรม รวม 25 แห่ง กับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ.2512 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนาและเปิดสอนจนถึงระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

ปี พ.ศ.2512 ได้รับการยกฐานะจาก โรงเรียนเป็น วิทยาลัย ซึ่งแห่งแรก คือ วิทยาลัย  
พณิชยการพระนคร จนถึงปี พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัด จำนวน 90 แห่ง  
ในจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 159 แห่ง 

ปี พ.ศ.2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่าง 4 จังหวัด คือ อ่างทอง  
ราชบุรี บุรีรัมย์ และพัทลุง ปี พ.ศ.2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัย  
ช่างก่อสร้างในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบัน และเปิดสอน ถึงระดับ ปริญญาตรี ประกาศ  
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 

ปี พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไป  
กรมสามัญการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 172 และได้แบ่ งส่วนราชการ 
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ออกเป็น 9 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองวิทยาลัย กองโรงเรียน  
กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองออกแบบและก่อสร้าง กองบริการเครื่องจักรกล และ
หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ปี พ.ศ. 2516-2520 มีโครงการเงินกู ้ ADB เพื ่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 4 แห่ง  
(กรุงเทพ สงขลา เชียงใหม่ และ นครราชสีมา) ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ พัฒนาครู และอาคาร  
สถานที่ใน 6 สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคโลหะ และช่างยนต์ 

ปี พ.ศ.2518 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นโดยแยก 
วิทยาลัย 28 แห่ง ออกจากกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี และได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือ
หนองคาย ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน  
อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย 
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ปี พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65  
วิทยาเขต และยกฐานะโรงเรียน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวิทยาลัย 

ปี พ.ศ.2520 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง ปี พ.ศ.2521-2527 มีโครงการเงินกู้ 
ธนาคารโลก จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ 12 แห่งในแต่ละเขตการศึกษา 

ปี พ.ศ.2522-2523 พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการดำเนินการแยกวิทยา 
เขตต่าง ๆ ออกเป็นอิสระ 

ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการโอนวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหารไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้า ประกาศใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม  
และพัฒนาอาชีวศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญเข้าเรียนวิชาชีพ เป็นเวลา  
2 ปี 

ป ี  พ.ศ.2523 ได ้ม ี  "พระราชกฤษ ฎีกาแบ ่งส ่วนราชการกรม อาช ีวศ ึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2523 " กำหนดให้มี 10 หน่วยงาน ให้เกิดหน่วยงานใหม่จากเดิม  
คือ กองวิทยาลัย และกองโรงเรียนเป็นกองใหม่ คือ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กองวิทยาลัยเทคนิค  
และกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ปี พ.ศ.2524 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2524 
ปี พ.ศ.2527 ได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2527 และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ.2527 
ปี พ.ศ.2528 ส่งเสริมแนวคิด "การอาชีวศึกษา ครบวงจร" และได้มีการจัดตั้ง  

"สำนักงานโครงการพิเศษ" เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานโครงการพิเศษและ 
รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานพัฒนาชนบท 

ปี พ.ศ.2530 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพ" ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร และ
แม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา 

ปี พ.ศ.2531 รับความช่วยเหลือจากเยอรมันเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาค ี
ปี 2532-2533 UNDP ให้ความช่วยเหลือจัดต้ัง สถาบันพัฒนา ครูอาชีวศึกษา 
ปี พ.ศ.2533 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา  

เกษตร ตลอดจนประเทศอื่น ในแถบทวีปยุโรป เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษ  
และอิตาลี ในการช่วยเหลือสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ต่างประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น The United Nation Development Programme (UNDP) 
International Labour Organization (ILO), UNESCO เป็นต้น รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจาก 
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ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น คานาดา องค์กร CIDA และการได้รับอาสาสมัครจากออสเตรเลีย เยอรมนี  
ญี่ปุ่น และอังกฤษ ในการให้ความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อการ พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบ
การด้านอาชีวศึกษา และในปี 2533 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) 

ปี พ.ศ.2533-2535 นี้มีผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษามาก จึงจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง  
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ได้ถูกประกาศ
และกำหนดใช้จนถึงปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่ มสถาบันพัฒนาครู
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระระดับกอง 

ปี พ.ศ.2535-2539 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 แห่ง เฉพาะ  
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับ อำเภอ 60 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง  
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาชนบทเพื่อผลิต
กำลังคนด้านวิชาชีพในระดับช่างกึ่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงาน  
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปี พ.ศ.2536-2543 ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ ่น พัฒนาการผลิตกำลังคน 
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ.2537 มีโครงการเงินกู้กองทุนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี ่ปุ ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN)  
โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และ
บุคลากร ในสถานศึกษา 20 แห่ง 

ปี พ.ศ.2538 กรมอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ  
กรมอาชีวศึกษาและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกล 

ปี พ.ศ. 2537-2539 ได้รับความ ช่วยเหลือ จากรัฐบาลเบลเยี่ยม พัฒนาการผลิต 
กำลังคน สาขาวิชาเทคนิค การผลิตและพัฒนาสื่อการสอน 

ปี พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา ได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน 
จัดตั ้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ   
การท่องเท ี ่ยว 2 แห่ง  ในปัจจ ุบ ันได ้ม ีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส ่วนราชการกรมอาชีวศ ึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่ 2) กำหนดให้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วนราชการของ  
กรมอาชีวศึกษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริม การศึกษาวิชาชีพ  
ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะสั ้นและหลักสูตรพิเศษรวมถึง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

ปี พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอำนาจจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือ
เทียบเท่า ได้แก่หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปิดสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ปี พ.ศ.2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อพัฒนาอาชีวเกษตร  
ตามโครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ อเพิ่ม
ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลให้แก่  
เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษา
ได้พัฒนาเป็นลำดับ โดยพิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน การเทียบโอนหน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและ  
การพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์อาชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงต่างประเทศ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา  

สายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และภูมิภาค 

ภารกิจ จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพ 
และความเป็นเลิศทางวิชาชพี 

พันธกิจ 
1) จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและ  

ได้มาตรฐาน 
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4) เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ 

เทคโนโลยีของประเทศ 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6) วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน 
7) ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้า 

ในวิชาชีพ  
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3. อำนาจหนา้ที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1) จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา  

ทุกระดับ 
2) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกำหนด  

หลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหนว่ยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8) ดำเนินการเกี ่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ดำเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

4. การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แบ่งส่วนราชการใน 3 ลักษณะ ดังนี ้
1) ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แบ่งออกเป็น 7 สำนัก ได้แก่ สำนักอำนวยการ  
สำนักความร่วมมือ สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักนโยบายและแผน  การ
อาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

2) ส่วนราชการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2521 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายเฉพาะในการจัดการ 

อาชีวศึกษาของประเทศ โดยมีบทบัญญัติให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น
การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน 
การศึกษาชาติ เพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ  
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา  
ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะ  
ผู ้ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (มาตรา 6) และกำหนดให้จัดการอาชีวศึกษาได้ใน  
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สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรา 7) การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด คือ (1) ประกาศนียบัตร  
วิชาชีพ (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติการ  
มีทั้งหมด 23 สถาบัน 

3) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
จำนวน 11 หน่วยงาน คือ  

3.1) หน่วยศึกษานิเทศก ์
3.2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 
3.3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา 
3.4) ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต ้
3.5) ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
3.6) ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
3.7) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาค ี
3.8) ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออาชีพศึกษาต่างประเทศ 
3.9) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3.10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.11) ศูนยส์่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน 
3.12) อาชีวศึกษาจังหวัด 
3.14) อาชีวศึกษาภาค49 

 

5. นโยบายและทิศทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 ดังนี ้
1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย 

1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและการเพิ่มผู้เรียน  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการ  
ป้องกันปัญหาการออกกลางคัน การดูแลผู้เรียนรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายสถานศึกษา  
รายสาขาวิชา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมาย 50 สถานศึกษา ที่มีปัญหา   
การออกกลางคัน 

 
49 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , โครงการสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 2560. เข้าถึงได้จาก http://psdg.vec.go.th 
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1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการของแต่ละสาขา 
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก 

คือ กลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครอง 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2) จัดตั ้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ ่มจังหวัด 18 จังหวัด และ  

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งหมด  
จำนวน 23 สถาบัน 

2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง 
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู ่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะ   

สองระบบและการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  

สาขา ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการจัด 
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง เช่น ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวใหญ่สู่ครัวโลกพลังงานทดแทน  
โลจิสติกส์/ รถไฟฟ้าความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อ
คนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมหลักสูตรระยะสั้น ตลาดนัดอาชีพ  
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื ่อชุมชน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เพื ่อต่อยอดและพัฒนาทักษะ  
ทั้ง Upgrade Skill และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 

2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์  
อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วยอาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุ   
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network) 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความ 

เข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดยแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
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- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based  
Leaning Authentic Assessment การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/ 
สถานการณ์จริง เช่น Fix It Center และกรณีภัยพิบัต ิ

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครู  
รุ่นพี ่สู่ครูรุ่นน้อง (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษา  
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการตั้ง  
ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น คนพิการ วัยทำงาน ผู้สูงวัย 
และสตรี ฯลฯ 

- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนสนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware  
สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งสถานศึกษาต้นแบบการใช้ ICT  
เพื่อการเรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ 
ครู ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื ่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและ 
เพียงพอ 

3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้สำเร็จอาชีวศึกษา  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงาน 
ตามตำแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based  
Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั ้งการแก้ปัญหาด้าน 
พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การทะเลาะวิวาท 

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจำนวนสถานศึกษา 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้สูตร/สื่อต่างประเทศสนับสนุน
การฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในงาน
อาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 
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4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  

ได้แก่ Web Portal E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance Based Budgeting :  

SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค  
และตามนโยบายการกระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครู 
ให้เพียงพอ 

4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง  
พนักงานราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือภาคมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา ดังนี้ 

- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCECH CPSC/APACC SEARCA และ  

UNIVOC ฯลฯ 
- ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล  

ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ50 
 
หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา แบ่งได้ดังนี ้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2546 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
3) หลักสูตรปริญญาตรี 
4) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ในการศึกษานอกระบบ พระราชบัญญัติอาชีวะ มาตรา 8  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลทั่วไป 
5) หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) กลุ ่มเป้าหมาย นักเรียน  

มัธยมศึกษาตอนต้น 
6) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 

 
50 นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569,  

เข้าถึงเมื่อเ 27 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.lampangpoly.ac.th/ 
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รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา มี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดการศึกษาปกติ  และ  
2) รูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคี 

นโยบายการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับวิทยาลัยสารพัดช่างได้มีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ ดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง 
2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  

สารพัดช่างเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย เพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

3) เพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ  
วิทยาลัยสารพัดช่าง และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรองรับ
ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางของวิทยาลัยสารพัดช่าง 10 กลุ่มอาชีพ ดังนี ้
1) กลุ่มอาชีพ อาหารและโภชนาการ (7 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่ าง 

สมุทรสงคราม โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร  
เ ฉ พ า ะ โ ร ค  ( Short-term Specialized Couse Development Project of Healthy Foods,  
Disease Specific Foods Couse Set) ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางกลุ่มขนมอบ  
โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประกอบอาหารนานาชาติรองร ับการท่องเที ่ยวสู ่อนาคต  
โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต “Food Healthy 4.0” โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นเฉพาะทางอาหารและโภชนาการ โครงการอาหารไทยแห่งอนาคตรองรับเมืองศูนย์กลาง
การค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และโครงการศูนย์อาหารอิสลามสำหรับผู้สูงอาย ุ

2) กลุ่มอาชีพ ช่างเสริมสวย ครบวงจร (4 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  
โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางกลุ่มอาชีพเสริมสวยครบวงจร ได้แก่ โครงการประกอบ  
ธุรกิจการตัดผมแฟชั่น สมัยนิยม ครบวงจร โครงการศูนย์ฝึกอบรม และบริการออกแบบ ทรงผม และ
เสริมความงาม โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางงานเสริมสวย 

3) กลุ่มอาชีพ ช่างยนต์ (5 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี โครงการ  
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพช่างตรวจสอบเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดยานยนต์ไฟฟ้า
โครงการบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า โครงการผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางช่างยนต์ และโครงการเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ 
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4) กลุ่มอาชีพ ช่างจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big bike (3 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัย 
สารพัดช่างบุรีร ัมย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั ้นเฉพาะทาง กลุ ่มอาชีพช่างบริการ  
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big bike โครงการงานซ่อมรถจักรยายนต์ขนาดใหญ่ (Big bike basic) 
และโครงการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) 

5) กลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (4 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  
ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงอายุ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่และโครงการบริบาลดูแล 
ผู้สูงอาย ุ

6) กลุ่มอาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ (6 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัย  
สารพัดช่างระยอง ได้แก่ โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม โครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์/สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงาน 
ควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานอุตสาหกรรม โครงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โครงการฝึกช่าง
ประกอบวงจรอิเล ็กทรอนิกส ์บนพื ้นผ ิว (Mechanic assembles electronic circuits on the  
surface และโครงการเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต ์

7) กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น พลังงานทางเลือก (8 วิทยาลัย) นำร่องโดย 
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า/
งานเครื ่องทำความเย็น โครงการศูนย์การเรียนรู ้บริการล้างเครื ่องปรับอากาศด้วยน้ำเคมีภัณฑ์
สมัยใหม่โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางไฟฟ้า โครงการศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการผลิต
ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางไฟฟ้า
กำลังโครงการช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและอาคารพาณิชย์ โครงการช่างติดตั้งโซล่าเซลล์  
สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน และโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางงานไฟฟ้ากำลัง 

8) กลุ่มอาชีพ นักดนตรี บันเทิง อีเว้นออแกไนเซอร์มืออาชีพ (3 วิทยาลัย) นำร่องโดย  
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางกลุ่มอาชีพ นักดนตรี
ลูกทุ่งและช่างอุตสาหกรรมบันเทิง โครงการธุรกิจดนตรี และโครงการงานอีเว้นออแกไนเซอร์มืออาชีพ 

9) กลุ ่มอาชีพ ช่างพัฒนาโปรแกรม Internet of Things (2 วิทยาลัย) นำร่องโดย  
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพเกษตรกร
อัจฉริยะ (smart farmer) กลุ่มวิชา/สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ การบัญชี  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกษตรศาสตร์ ได้แก่ โครงการการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things 
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10) กลุ่มอาชีพ ท่องเที่ยว นวด สปา (10 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่าง  
เพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางกลุ่มอาชีพ ท่องเที่ยว และนักธุรกิจ จำหน่าย
สินค้าออนไลน์ ได้แก่ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการติดต่อสื ่อสารขั ้นพื ้นฐาน โครงการ  
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในภาคใต้  
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางนวดแผนไทย โครงการนวดแผนไทยและสปา โครงการ
งานนวดแผนไทย การนวด และประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โครงการการนวดแผนไทยแบบสปาเพื่อ
สุขภาพ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทยและสปา และโครงการจัดตั้งศูนย์สปา  
เพื่อสุขภาพฝั่งอันดามันในศตวรรษที่ 2151 

จากข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านนโยบายและ  
ทิศทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายการขับเคลื่อน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้านกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับกับ
สังคมผู้สูงวัย มีหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางของวิทยาลัยสารพัดช่าง 2 กลุ่ม อาชีพ คือ กลุ่มอาชีพ  
อาหารและโภชนาการ ใน 7 วิทยาลัย นำร่องโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสาคร และกลุ่มอาชีพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใน 4วิทยาลัย นำร่องโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
 
กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัิ 

1. กฎหมายที่เอื้อต่อภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ

ที่เอื้อต่อภารกิจด้านผู้สูงวัย อยู่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ภายใต้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง  
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย  
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ 
และในหมวด 5 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ  
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง  

 
51 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนวิทยาสารพัดช่างเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ, 2562). 
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ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และ  
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และในหมวด 6  
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบ  
พื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง  
ให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการดังกล่าว ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความ
จำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล เพื่อความเป็นธรรม 

2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ในบทบัญญัติที่เอื้อต่อภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาในมาตรา มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ การสนับสนุน
ในเรื ่องการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที ่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ส่งเสริม  
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

3) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มีวิสัยทัศน์ "ผู้สูงอายุเป็นหลัก
ชัยของสังคม" โดยประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพ ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่น  
มีสังคมที่ดีมีหลักประกันที่มั่นคงได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี 
พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของ  
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการหลักประกัน  
ด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) มาตรการ  
การปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  

4) บันทึกความร่วมมือการบูณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเมื่อวันที่  
30 มีนาคม 2560 มีกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐมีการทำบันทึกความร่วมมือการบูณาการ  
ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตจะเห็นได้ว่าภารกิจเกี ่ยวกับผู้สูงอายุเป็นไปในรูปแบบ  
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บูรณาการ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุน การได้รับการดูแลระยะยาว 
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร่วมรับผิดชอบ ส่วนในการดำเนินการ เรื ่อง  
การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ มีกระทรวง  
ศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุข มีการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และ 
ผู้สูงอายุ) มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยร่วมกัน ผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับ
พื้นที่ ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน
แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืนทุกหน่วยงานในกลุ่ ม 
ผู้สูงอายุ โดยร่วมกันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของสังคมตามกรอบการบูรณาการ 
ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในผู้สูงอายุ 3  S ประกอบด้วย 1) Social Participation 
(ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม) 2) Social Security (ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย) และ 3) Strong 
Health (ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง) โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที ่ในการดำเนินงานของแต่ละ  
กระทรวง เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่  
1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อคงภาวะติดสั งคมให้แก่ผู ้สูงอายุ 
กลุ่มติดสังคม ในชุมชนในหลักสูตร และรูปแบบที่หลากหลาย 2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และเพื่อการมีงานทำของประชากร  
วัยแรงงาน (อาสาสมัครประจำครอบครัว/care giver) 3) ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัว บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นที่ตระหนักและยอมรับกันโดยทั่วไป สำหรับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาเป็นปัจจัย 
หลักในการโน้มนำประเทศไปในทางที ่พ ึงประสงค์ ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
ศิลปวัฒนธรรม อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 
ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่ปฐมวัย 
และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต  
และสังคม   
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5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง  
การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ ณ วันที่ 28 กันยายน 2547 เนื้อความตามประกาศได้แก่ จัดบริการข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการทำฐานข้อมูล 
การศึกษา การฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุ จัดบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษา ในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการ  
สำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดศูนย์การเรียนรู ้ในชุมชนแก่ผู ้ส ูงอายุ คุ ้มครองการผลิตสื ่อความรู ้และสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สูงอายุ จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ52  

6) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 -2579 เชื่อมโยง 
ทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษา สร้างจุดเน้นผลิตคนตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคต ที่ห้องแกรนด์
บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเรื่อง  
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา 
พิเศษแผนการศึกษาชาติกับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่าแผนดังกล่าวต้องการขับเคลื่อนป ฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแผนการศึกษาชาติถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะ 
ช่วยทุกภาคส่วนสร้างคน สร้างเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของ  
ประเทศ โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความสำคัญมาก และแผนดังกล่าวจะเชื่อมโยงในเรื่องนี้เพื่อ
สร้างคนรองรับ แม้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ทุกคนจะช่วยกัน
ขับเคลื่อน ซึ่งขอให้ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมี ครู และหลักสูตรเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้อย่าง  
ถูกทิศทาง ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นด้วย เพราะถือ
เป็นระดับหัวเลี ้ยวหัวต่อว่าผู ้เรียนจะเลือกเรียนเส้นทางไหน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า  
แผนการศึกษาชาติที่ได้จัดทำครั้งนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยจัดการศึกษาและสร้างคน
ร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง  
แรงงาน เป็นต้น ซึ่งขอให้ทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันทำงานกับทุกหน่วยงานที่เข้า
มาช่วยสนับสนุน เพราะหากเราสร้างคนตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างผู้นำ  

 
52 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122, ตอนที่ 81ง  
(28 กันยายน 2547): 4. 
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ด้านอุตสาหกรรมและหลุดพ้นกับดักความยากจนอย่างแน่นอนด้านนายแพทย์ธ ีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติที ่จัดทำขึ้น 
ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย  
เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด การจัดการศึกษาชายขอบและการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ซึ่งแผนดังกล่าวไม่ได้มีแต่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
การบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างจุดเน้นสำคัญของการผลิตคนให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศ53  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยยึดหลักการ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับ
คนไทย พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เนื่องจาก 
โครงสร้างประชาการไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ขณะที่คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาพรวมของคุณภาพผู้สูงอายุและ คนไทยในอีก  
20 ปีข้างหน้า 

 
มาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 
หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ยึดหลักความต้องการของผู้สูงอายุ  

ทั้งความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านจิตใจ รวมถึงความต้องการทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลัง
จะเข้าสู่วัยสูงอายุ และเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้สูงอายุ อาทิ จิตสังคม สิทธิสุขภาพ การจัดการ  
การเงิน ธรรมะสร้างสุข และปกิณกะ สาระบันเทิง เพื่อฝึกฝนตนองให้มีทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การเตรียมตัวเพื่อยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ภายใต้วิสัยทัศน์แผนบูรณาการ 4 กระทรวงหลัก 
อันได้แก่ “ผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของสังคม” และเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง  
ดำรงชีวิตประจำวันได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักการจัดการศึกษาผู้สูงอายุมักจัดเป็นกิจกรรมมี  
3 ประเภท คือ 

 
53 เดลินิวส์, เปิดตัวแผนการศึกษา 20 ปี, เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.dailynews.co.th/education/569221. 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการ  
ดำรงชีพ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สร้างรายได้  
ก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ มี 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้สูงอาย ุ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอาย ุ
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอาย5ุ4 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานด้านผู้สูงวัย มีดังต่อไปน้ี 
1) กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาร่วมกับคณะกรรมการจัดการนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมผู้สูงอายุ 
ดำเนินการต้ังแต่ พ.ศ.2556- ปัจจุบัน รวมจำนวน 227 ชิ้น 

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพขยาย  
กลุ่มเป้าหมายอาชีวะสูงวัย มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะ  
ทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills โดยเฉพาะในวิทยาลัยสารพัดช่าง 

3) เปิดหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา   
คหกรรม สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้อายุ โดยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะต้องศึกษารายวิชา
จากหมวดต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร นำร่องโดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 

4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน และบริษัท  
เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่น รูปแบบ  
การศึกษาระบบทวิภาคี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ถือเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ที ่ประเทศไทยมีฐานเดิมที ่แข็งแรง โดยเพิ ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทยฺจากพื ้นฐานด้าน  
อิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม และอุสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.2 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 
54 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการจัดการศึกษา

ผู้สูงอายุ (นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่, 2562), 5-6. 
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- การให้บริการสมัยใหม่ คือ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเตอร์เน็ตและ  
สมาร์ทโฟน (eHealth amnd mHealth) โดยใช้เทคโนโลยีการเชื ่อมต่อและระบบเวชระเบียน 
อิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records: EMRs) เพื ่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์และ
ให้บริการทางไกลกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการเสียค่ารักษา หรือเพื่อ
ให้บริการผู้ป่วยในพื้นห่างไกล 

- การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล  
(Remote Health Monitoring Devices) ซึ่งมีรากฐานมาจาการพัฒนาของเครื่องรับรู้ (Sensors) 
และอุปกรณ์การวัดสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์วินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล สามารถสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง เช่น วัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

- การวินิจฉัยยาและผลิตเวชภัณฑ์ การวินิจฉัยและการผลิตยาที่ทันสมัย เพื่อลด 
กระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยาสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง  
(Biosimilar) คือยาสามัญของยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ที่มีการวิจัยและจดสิทธิบัตรแต่สิทธิบัตร
หมดอายุลงแล้ว ซึ่งปัจจุบันยาชีววัตถุมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญทั่วไป55 

5) พัฒนาหลักสูตรระยะสั ้นในวิทยาลัยการอาชีพ กลุ ่มอาชีพผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ  (4 
วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะ
ทางกลุ่มอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่และโครงการบริบาลดูแลผู้สูงอาย ุ

6) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับหอการค้าไทยและภาคเอกชนที่มี
ก ิจการดูแลผู ้ส ูงอายุ ร ่วมกันผลิตหลักสูตรการจัดการดูแลผู ้ส ูงอายุ ในระบบทวิภาคี ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง โดยนักศึกษาใช้เวลาเรียนในสถาบันเป็นเวลา 1 ปี และออกฝึก
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ จำนวน 1 ปี  ผู ้ที ่จบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได5้6 
  

 
55 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, อาชีวศึกษากับผู้สูงวัย , เข้าถึงเมื ่อ 30 

กุมภาพันธ์ 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.eeco.or.th/pr/news/Elderly-Care-Bilateral-
Course-Japanese-System 

56 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , อาชีวศึกษากับผู้สูงวัย , เข้าถึงเมื ่อ 17 
ตุลาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://northernnewsthailand.com/news/19180 
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2. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านผูสู้งวัย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานอื่น ๆ ด้านผู้สูงวัย มีดังต่อไปนี ้
รัฐธรรมนูญกับผู ้ส ูงอายุ บทบัญญัติคุ ้มครองสิทธิผ ู ้ส ูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มีดังนี ้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี 

บทบัญญัติกล่าวถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบทบัญญัติภายใต้หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 81  
รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสุขภาพ กำลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อ  
สามารถดำรงตนอยู่ได้ตามสมควร 

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ภายใต้หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 80  
รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา  
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ 

3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
ภายใต้หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ดังนี้ (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง  
ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม  
และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ทางเพศ หมวด 5 มาตรา 53  
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ  
สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
ภายใต้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  
มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วย  
เหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ 
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ 

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
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บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง  
ขององค์กร ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนที่ เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับ 
ความคุ้มครอง และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้  
เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และ  
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั ้งปวงต้องมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ 
เชี ่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ  
ประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาค  
ทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา 55 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม  
และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอด
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเปน็เลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป ็นพลเมืองที ่ด ี ม ีค ุณภาพและ  
ความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ  
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการ
ดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรม 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไข  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

เหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1) นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 
2) ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (มาตรา 4) เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อกำหนด  

นโยบาย และแผนหลัก แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับ  
การคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

3) สิทธิผู้สูงอายุ (มาตรา 11) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ  
การสนับสนุน 

3.1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและ 
รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

3.2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
3.3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
3.4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม 

ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 
3.5) การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร  

สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 
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3.6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
3.7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
3.8) การช่วยเหลือผู ้ส ูงอายุซ ึ ่งได้ร ับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ 

ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
3.9) การให้คำแนะนำ ปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี ่ยวข้องในทางคดีหรือในทาง  

การแก้ไขปัญหาครอบครัว 
3.10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง 
3.11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
3.13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด57 

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 มีกลไกการดำเนินงานในระดับชาติ โดยมีสระสำคัญด้านการคุ้มครอง 
การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ มีระบบการติดตามและประเมินผลการได้รับการคุ้มครอง 
ส่งเสริม สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย 
จุดเน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อพัฒนาคน 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

- เสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาต ิ

- ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดี 
- ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเห็น

ประโยชน์ของประเทศชาติ 
- พัฒนาคนให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 

  

 
57 “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553,” ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 120, ตอนที่ 130 ก (31 ธันวาคม 2546): 1. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของแรงงาน 
- เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบ พัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการผลิตทางการเกษตร  

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ตั้งครรภ์-วัยสูงอาย ุ
- สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

สำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ  

ในการหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ

บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
สภาวะ และทุกกลุ่ม 

- สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต 
- สนับสนุนการรวมตัวโดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุให้มาเป็นกำลังของพัฒนาเพื่อส่วนรวม 
- การออม และการลงทุนระยะยาวของคนตั่งแต่ก่อนเกษียณอายุ 
- การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัยวุฒิประสบการณ์ และสมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาศักยภาพคน และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ที่ดีของคนไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 
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- มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่  ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา58 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติถือเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
ในช่วงพ.ศ.2545–2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553  

โดยแผนดังกล่าวได้ให้ความสำคัญต่อ“วงจรชีวิต”โดยมีวิสัยทัศน์“ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี  
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 2) การให้การศึกษา
และการเรียนรูต้ลอดชีวิต และ 3) การปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศร ี

ของผู้สูงอาย ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ  

คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น 2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู ้ส ูงอายุ 3) ส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้ของผู ้สูงอายุ   
4) สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ และ 6 ) ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
4 มาตรการ คือ 1) คุ้มครองด้านรายได้ 2) หลักประกันด้านสุขภาพ 3) ด้านครอบครัว ผู้ดูแลและ  
การคุ้มครอง และ4) ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ   
อย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ  
1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ  
และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ  
1) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุสำหรับการกำหนดนโยบายและ 
การพัฒนาการบริการ หรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 2) ดำเนินการให้มีการติดตาม

 
58 จินางค์กูร โรจนนันต์, กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย (นนทบุรี: สำนักงาน  

ก.พ., 2562). 
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ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ 3) พัฒนาระบบ 
ข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สำคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อ
การเข้าถึงและสืบค้น59 

เห็นได้ว่า แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) เริ่มให้ผู้สูงวัย ช่วยเหลือ 
ตนเอง และครอบครัวให้การเกื้อหนุน ชุมชนให้ความช่วยเหลือ และสุดท้าย คือ สังคมภาครัฐให้  
การเกื้อกูล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ซึ่งสมควรดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพ  
ในยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 

 
แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ 
ผู้เขียนได้สรุปแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุประกอบด้วย  

แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการ
เรียนรู้ และแนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุสรุปได้ดังนี ้

1) แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) แนวคิดนี ้ได้ร ับการพิจารณา 
อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในการประชุม The Third International Committee for Facilitating  
Education ซึ่งจัดโดย UNESCO เมื ่อ พ.ศ. 2507 หลังจากนั้นการศึกษาตลอดชีวิตได้กลายเป็น 
แนวคิดและแนวทางที่มี ความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ได้มีการศึกษา
สำรวจข้อมูลทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมแนวคิดจากนักการศึกษา จำนวนมากเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง  
ปัจจุบันนี้ คำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการจัดการศึกษาของ 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนพึ่งตนเอง
และไม่แยกห่างจากวิถีชีวิตเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุจึงควร  
นำแนวคิดทฤษฏีหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตไปปรับใช้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทุกด้าน
อย่างมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของตน ในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เช่น  
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศฟินแลนด ์
มีรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุประกอบด้วยการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยพบว่ารูปแบบการศึกษาในระบบเป็น  
รูปแบบที่ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เรียนที่เป็น ผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพทาง  
กายภาพ และสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนมาก ต้องการรับการศึกษาในลักษณะกิจกรรม

 
59 กรมกิจการผู ้ส ูงอาย ุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ,  

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สามลดา.). 



 65 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีเป้าหมาย การจัดเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกาย  
ที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพดีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีกับ ครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้ากับ
ชุมชน สังคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้กิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม อัธยาศัย ควรจัดแบบบูรณาการในลักษณะสาระบันเทิงมีการสร้างและส่งเสริมแกนนำ
ผู้สูงอายุเพื่อ เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่พึ ่งตนเองได้ และกลุ่มที่พึ ่งตนเองไม่ได้  
เนื ้อหาการเรียนรู ้ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุตามความสามารถในการเรียนรู ้ของ  
แต่ละบุคคล และควรนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นจริงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการออม ด้านการเรียนรู้  
และด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ได้แก่การจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษาควรเน้นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโดยเสริมแรงจูงใจเรื่อง
ประโยชน์ผู้สูงอายุจะได้รับหลังจากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน ควรเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบูรณาการอย่างหลากหลายรูปแบบใน  
ลักษณะพหุวัยเน้นการ อภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่ เป็นทางการสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ควรมีบทบาท สำคัญและใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุ
เป็นรายบุคคลการประเมินผล ควรประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการ  
ในลักษณะที่ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ร่วมกันบริหารจัดการให้งบประมาณสนับสนุนและจัดสรร 
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกัน60  2) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา (Educational  
gerontology) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา เป็นแนวคิดที่บูรณาการหลักการและวิธีวิทยาการ
สอนผู้สูงอายุตามแนวคิดการศึกษาตลอด ชีวิตเข้ากับแนวคิดพฤฒาวิทยา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 5 ประการ ตามแนวคิดของ McClusky (1975) คือ ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตใน
สังคม ทักษะเพื่อการแสดงออกในสังคม ความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สังคม ความรู้เพื่อความเข้าใจ
สภาพแวดล้อม และความรู้เพื ่อการพัฒนาตน โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู ้สูงอายุ 
ได้พัฒนา ศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเสริมสร้าง พลังอำนาจแก่ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ  
เกิดความเข้าใจใน กระบวนการชราภาพตามธรรมชาติอันนำไปสู่การ เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง 
อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมในสังคม และการมีหลักประกันที่มั่นคงหลักการ 
จัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุของ McClusky (1975) Knowles (1980) และ Moody (1990) สรุปได้ 
ว่า หลักการจัดการศึกษาตามแนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ การจัดการศึกษา

 
60 อาชัญญา วีระเทพ วรรัตน์ และปานระวี, การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของ

ผู้สูงอายุไทย (กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554). 
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เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุการจัดการ ศึกษาทั้งสอง 
ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องจัดต่อเนื่องกัน หรือต่อยอดกันโดยยึดความต้องการทางด้านการ ศึกษาของ
ผู้สูงอายุเป็นหลักโดยจัดให้ผู ้สูงอายุเกิด ความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และการพัฒนา  
ศักยภาพโดยใช้หลักการ Andragogy ของ Knowles (1980) 4 ประการ คือ มโนภาพต่อตนเอง 
ประสบการณ์ความพร้อมและแนวโน้มต่อการเรียนรู้ โดยต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมในวัยของตนได้เป็นอย่างดี ในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุ  
มีส่วนร่วมในทุกขั ้นตอน ตั ้งแต่การวินิจฉัยความต้องการจำเป็น (need assessment) การระบุ 
วัตถุประสงค์การกำหนดแผนการเรียนรู ้รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน  
มีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการหรือผู ้เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู ้ ( facilitator) คอยให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่1 การสร้างความเชื ่อมั ่นและทัศนคติเชิงบวก ด้วยการสร้างความสนใจ  
ความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุในการเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ทำให้ผู้สูงอายุเรียนรู้  
ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 2 การนำประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนรู้เมื ่อเกิดทัศนคติเชิงบวก  
ผู้สูงอายุจะสามารถนำประสบการณ์เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ โดยเน้นให้การเรี ยนรู้สอดคล้อง
กับความสนใจ และความต้องการของผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้ไปใช้ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเร ียนร ู ้  ( learning city) สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (2547) กล่าวว่า เมืองแห่งการเรียนรู ้มาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า learning city  
ซึ่งในภาษาไทยให้ความหมายไว้ว่า เมืองแห่งการเรียนรู ้นครแห่งการเรียนรู ้เมืองแห่งการศึกษา  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งคำทั้งหมดล้วนมีความหมาย เดียวกันแต่บัญญัติศัพท์
แตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องครอบคลุมกับบริบทของประเทศไทยที่ยังมีหลายส่วนที่เป็นชนบท
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการพัฒนาเมืองหรือชุมชนด้วยการวางแผน กลยุทธ์ในการส่งเสริม  
สนับสนุนพัฒนา และกระตุ้นให้แก่ประชาชนในเมืองได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากองค์ความรู้ต่าง  ๆ  
มีการผสานเครือข่ายการเรียนรู้ในลักษณะความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ซึ่งทำให้ประชาชนในเมือง  
สามารถสร้างความรู้สร้างทักษะ และมีการจัดการความรู้ที่ดีรวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ตามความเหมาะสมกับสภาพของตนเองและชุมชนหลักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนา
เมืองแห่งการเรียนรู้คือ การจัดสภาพแวดล้อมของเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิตของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนทั้งที่  
เป็นทางการและไม่เป็นทางการลักษณะการมีส่วนร่วม ในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนส่งผลให้การจัด  



 67 

การศึกษาของเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นพลวัตและเครือข่ายทาง สังคมภายในพื้นที่ที่ร่วมมือกันใน
ลักษณะหุ้นส่วน โดยพิจารณาจากทัศนคติการปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่การวางแผนพัฒนาในพื้นที่
และการลงทุนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วม ที่ทุกภาคส่วน
ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และตระหนักถึงความสามารถที่สะท้อนผลการดำเนินงาน 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ 

4) แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ (aging city) แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับ
ผู้สูงอายุเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการมี ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโดย Lawton  
(1975) เสนอว่าชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ความสามารถเชิง  
พฤติกรรม ความสุข ทางจิตใจ คุณภาพชีวิตที่สัมผัสได้ และสภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์ ซึ่งนำมาเป็น
หลักการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุโดยต้องคำนึงถึงความสามารถ เชิงพฤติกรรมความสุขทางจิตใจ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สัมผัสได้และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุซึ่งแบ่งเป็นด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อมด้านสังคม ซึ่งแนวคิดนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ แนวคิดการให้ผู้สูงอายุอาศัยในที่เดิม  
(aging in place) ของ Lawlor and Thomas (2008) ที่เน้นการพัฒนาชุมชนหรือเครือข่ายในชุมชน
อาทิ ครอบครัว เพื่อน บริการสาธารณสุข บริการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นระบบสวัสดิการสังคมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุ
อยู่ในชุมชนที่เป็นภูมิลำเนาเดิม บ้านเดิม ถิ่นฐานเดิมของผู้สูงอายุ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ
ออกไปดูแลในสถาบันรวมถึงแนวคิดเมืองน่าอยู่ผู้สูงอายุ (age-friendly cities) ของ WHO (2007)  
ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดกรอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ผู ้สูงอายุไว้ 8 ประเด็น ประกอบด้วย  
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้านการมีส่วนร่วม 
ในท้องถิ่นและการจ้างงาน ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ด้านการสนับสนุนของชุมชน
และการบริการด้านสุขภาพ ด้านสภาพพื้นที่ภายนอกและตัวอาคาร และด้านระบบขนส่งมวลชน  
ซึ่งกรอบการพัฒนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยตรง ความสำคัญ  
ในการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุคือ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในที่เดิมและสภาพแวดล้อมเดิมที่ ผู้สูงอายุเคยอยู่
และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดทำให้ผู้สูงอายุปราศจากความวิตกกังวล ส่งผลให้เกิดการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ กับสมาชิกในชุมชนทำให้ชุมชนมีการยังประโยชน์จากผู้สูงอายุมีการดำเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะพหุวัย 
 

แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุไทย 
จากแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุข้างต้น ผู้เขียนได้นำมา  

วิเคราะห์และนำเสนอเป็น “แนวคิดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู ้สูงอายุไทย”  
เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับนโยบายและบริบทไทยเพื่อสะท้อนบทบาท
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และศึกษาวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็นประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ 

1) รูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถ
พึ ่งพิงตนเองได้ด้วยการให้การศึกษาตลอดชีวิตทั ้ง ก่อนเกษียณและหลังเกษียณด้วยเนื ้อหาที่  
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนสอดแทรกทักษะของ คนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคน
ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ 3Rx7C ประกอบด้วย 3R คือ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้)  
และ Arithmetic (คิด เลขเป็น) และ 7C คือ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้าน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้าน 
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม) Cross cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้นำ) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกกระแสหลัก 

2) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้  
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วม และแบ่งเบาภาระในการจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับ
ผู้สูงอายุในลักษณะการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ (community-based  
approach) ในลักษณะการเรียนรู ้ร ่วมกันแบบพหุวัยด้วยสภาพสังคมไทยวันนี ้ ความสามัคคี  
ความสงบสุขขาดหายไปเกิดความสับสนวุ ่นวายเข้ามาแทนที ่ส ่งผลให้ผู ้คนใน สังคมแตกแยก  
ไม่สมัครสมานสามัคคีผลพวงที่ เกิดขึ้นกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว ความรัก ความสุข ความผูกพัน และความอบอุ่นเริ่มจางหายไปการเรียนรู้ร่วมกันแบบ 
พหุวัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลวัยต่าง  ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ 
ระหวา่งกัน ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าระหว่างกัน ดังนั้น
เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องการเรียนรู้จึงควรเป็นในลักษณะครอบครัว ทำให้  
ได้รับรู้ปัญหาสุขภาพจิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมรับฟังวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ส่งผลให้เกิดการดูแลเอื้ออาทรใส่ใจในความเป็นอยู่ ซึ ่งกันและกันรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ระหว่างกัน โดยไม่ต้องปรับตัวมากแต่อย่างใด 

รูปแบบกิจกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุไทยดำเนินการผ่าน  
5 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) มีหน่วยงานที่สังกัดจัดและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย (สำนักงาน  
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กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักกิจการพิเศษ (สกพ.) สำนั ก 
การลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.) พร้อมทั ้งหน่วยงานในกำกับของสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรการศึกษา (สกสค.) 

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
4) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
โดยได ้ดำเน ินการการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับผ ู ้ส ู งอาย ุตามภารก ิจของประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ได้แก่ การจัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
การศึกษาใน ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งการทำฐานข้อมูลทาง
การศึกษา การฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุการจัดบริการการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุการสนับสนุนสื่อทุกประเภท ให้มี 
รายการสำหรับผู้สูงอายุการส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ศูนย์การเรียนรู้ในทุกชุมชนแก่ผู้สูงอายุการคุ้มครองการผลิตสื่อความรู้
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ผู้สูงอายุการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน การศึกษาขั้นพื้นฐานถึง
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 

ผู้เขียนได้ศึกษางานวิจัยของ สุทธิชัย และคณะ (2545) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2550) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2552) วิพรรณ และคณะ (2555) และ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2561) ผลโดยสรุปพบว่าผู้สูงอายุไทยในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมานั้นมีการศึกษาอยู่
ในระดับที่ต่ำกว่าประชากร ในกลุ่มอายุอื่นอย่างชัดเจนโดยใน พ.ศ. 2550 พบว่าผู้ สูงอายุประมาณ  
1 ใน 4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดไม่รู้หนังสือ และส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 61  
ซึ่งวิพรรณ และคณะ (2555) ทำการวิจัยพบว่าเป็นผลมาจากการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุมีอยู่อย่าง  
จำกัด รวมถึงการจำกัดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัดทางด้านการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีสัดส่วนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ  
สูงกว่าเพิ่มขึ้นกว่าผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งการที่ผู ้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มที่จะไ ด้รับการศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้นกว่าผู้สูงอายุในปัจจุบัน น่าจะส่งผลต่อการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษา หรือ  
การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเพื่อการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 
61 สุทธิชัย จิตพันธ์กุล และคณะ, “ผู ้สูงอายุในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545). 
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ทัศนคติด้านการเรียนรู้และความต้องการการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ และสถานภาพทาง  
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมการในการออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน วัยสูงอายุเพื่อช่วยให้ผู ้สูงอายุที ่ระดับการศึกษาต่ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่สูงอยู่แล้วให้ได้รับการศึกษา
หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต62 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดการศึกษาสำหรับ ผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบ 
การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคือความเชื่อใน ทฤษฎีถอยจากสังคม 
(Theory of disengagement) ที่เชื ่อว่าผู ้สูงอายุจะลดบทบาทของตนเองจากสังคมไปตามลำดับ  
ซึ่งต่อมาได้มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้ทำการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้  
ได้เช่นเดียวกับผู้เรียนวัยอื่นอย่างไรก็ตามก็ยัง พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีจำนวนน้อยที่สุดเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เรียนในการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอื่นและพบว่าการที่ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา  
ในลักษณะการดำเนินการในสถาบัน (institutional service) ส่งผลต่อสภาพทางจิตใจการขาดความ
มั่นใจ ในการเรียนรู ้ของผู้สูงอายุ ข้อจำกัดทางด้านกายภาพข้อจำกัดทางด้านโอกาสการเข้าถึง  
ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ การขาดความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุรวมทั้งข้อจำกัดทางด้าน
การเรียนรู ้ของผู้สูงอายุ ซึ ่งส่งผลให้ผู ้สูงอายุไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาหรือเรียนรู ้ในลักษณะ  
การดำเนินการในสถาบัน ทั้งนี้รวมไปถึงปัญหาบุคลากรหรือผู้ดูแลของสถาบัน มีจำนวนไม่เพียงพอ  
ขาดความรู้ความสามารถในการ ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับ
ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ทางลบหรือความคับข้องใจอีกด้วย 

การแก้ปัญหาที่ผู ้สูงอายุประสบจากการศึกษาในลักษณะการดำเนินการในสถาบัน  
ดังกล่าวในข้างต้นคือแนวคิดการใช้ชุมชน เป็นฐานในการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ (community-
based approach) ท ี ่พ ัฒนามาจากแนวคิดการลดการพึ ่งพ ิงจากบริการ ในล ักษณะสถาบัน  
(deinstitutionalization) เช่นเดียวกับแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นฐานลดการบริการ ภายนอกชุมชน
รวมถึงการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วม ทางเครือข่ายสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการจัด  
การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ไปพร้ อมกับการแสดงบทบาทต่อชุมชน 
และสังคม63 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเป็นฐานขององค์การ

 
62 วิพรรณ โพธิศิริ และคณะ, รายงานรายงานประจำปีสถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย  

พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: เอสเอส พลัส มีเดีย, 2556). 
63 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบการดูแลระยะยาว

ในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ (กรุงเทพฯ: (มิสเตอร์ก็อปปี้ (ประเทศไทย), 2549). 
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สหประชาชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การอนามัยโลก (WHO,  
2007) รวมถึงแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้สูง อายุของ Lawton (1975)  
แนวคิดการให้ผู้สูงอายุอาศัย ในที่เดิม (Aging in place) ของ Lawlor and Thomas (2008) แนวคิด
เมืองน่าอยู่ผู้สูงอายุ (Age-friendly cities) ของ WHO (2007) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2545–2564) คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545 ที่เน้นให้พัฒนา
ผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีสังคมและรัฐบาลช่วยให้การสนับสนุนโดยให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดี ทั้งกายและจิต มีหลักประกันที่มั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน  
และสังคม โดยมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ  
สำหรับผู้สูงอายุที่กล่าวมาผู้เขียนเห็นว่าวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างบูรณาการวิธีการหนึ่งคือ การพัฒนา “เมืองแห่งการเรียนรู้” 
(learning city) เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุซึ่งมีลักษณะเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ  
ด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือแบบหุ้นส่วนของทุกภาคส่วนในชุมชน  
เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุในการเผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนช่วยในการพัฒนา
ตนเอง และสังคมของตนได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน (สำนักงาน  
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สุมาลี, 2547) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุ มืองแห่งการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการพัฒนา ที่มีความสำคัญมากในการสร้างสังคม  
แห่งการเรียนรู ้ (learning society)หรือสังคมฐานความรู ้(knowledge based society) ซึ ่งเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ บริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

จากการศึกษากรณีตัวอย่างในต่างประเทศพบว่า มีการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้   
เพื่อการพัฒนาประชากรทุกวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรม ที่จัดมีความหลากหลายสำหรับ  
คนทุกวัยในเมืองเพื่อสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและมีบางประเทศได้พัฒนาเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (a senior  
campus living community/city) และประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็น
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลังและพัฒนาเมืองนั้นให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง อาทิในประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ Sun City รัฐอริโซนา Leisure World รัฐแคลิฟอร์เนีย Garden Spot Village  
รัฐเพนซิลเวเนีย Charlestown รัฐแมรี่แลนด์ และ Lasell Village รัฐแมสซาชูเซตส์ในประเทศญี่ปุ่น  
คือ เกาะโอกินาวา และในประเทศฟินแลนด์ คือ Seniorpolis เป็นต้น64   

 
64 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2561). 
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แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุอันประกอบด้วย แนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้และ
แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในด้านเป้าหมายและกระบวนการ  
กล่าวคือ ด้านการประเมินความต้องการจำเป็นของผู ้สูงอายุด้วยการศึกษาสภาพปัญหา และ  
ความต้องการของผู้สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะหุ้นส่วน โดยมีกระบวนการให้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุโดยคำนึงถึงบริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่เน้นการทำงานเชิง  
รุกที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิตของผู้สู งอายุ 
ในลักษณะพหุวัยโดยมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ เพื ่อพัฒนาผู ้สูงอายุระดับปัจเจกบุคคลให้เป็น  
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง” และระดับสังคมให้เป็น“สังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง” โดยผู้เขียนขอ
นำเสนอแนวทางการพัฒนาทางการ ศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุซึ่งเป็นการนำ
แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การขยายระยะเวลาการเกษียณอายุงาน ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเพราะคน  
ในวัยแรงงาน ที่จะทำการผลิตและเสียภาษีจะมีสัดส่วนน้อยลง ดังนั้นประเด็นจึงอยู่ที่จะทำอย่างไร 
จึงจะให้แรงงานที่ มีอยู่น้อยลงสามารถผลิตและสร้างรายได้เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุประเด็น  
ในการบริหารจัดการคือ การขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมของทรัพยากรอาทิ การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่  
ภาคการผลิตมากขึ้นการนำเอาองค์ความรู้และความรู้ของผู้สูงอายุมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่จะต้องคำนึงในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
การให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

2) การเรียนรู้สารสนเทศในวัยสูงอายุ ประกอบด้วยการเรียนรู้สารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศการประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความ  
สำคัญต่อการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบ  
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองเมื่อต้องการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ (information age) ผู้สูงอายุจำเป็นต้องรู้สารสนเทศเพื่อปรับตนเอง
ให้เข้ากับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจ
และการแข่งขัน 

3) การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยสื่อบุคคล   
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรม สื่อพื้นบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต  
และสื่อมือถือ โดยผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้สูงอายุในเขตชนบทเปิดรับ  
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สื่อประเภทสื่อบุคคล มากที่สุดในขณะที่ผู ้สูงอายุในเขตเมืองจะเปิดรับสื่อประเภทสื่อโทรทัศน์  
มากที่สุด เนื้อหาสาระที่สื่อนำเสนอแบ่งได้เป็น 5 ด้านคือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย 
และการนันทนาการด้านการปรับตัว ด้านสังคมและการพัฒนาจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการออมด้าน
กฎหมายและสวัสดิการสังคมและด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยเนื้อหาที่สื่อ  
เพื ่อผู ้สูงอายุนำเสนอส่วนใหญ่เป็นเนื ้อหาสาระเกี ่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และการ
นันทนาการโดยในปัจจุบันการดำเนินงานของสื่อเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุยังมี
อุปสรรคและไม่ได้รับความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วน 

4) การส่งเสริมการเรียนรู ้ร่วมกันแบบพหุวัย ด้วยสภาพสังคมไทยวันนี้ความสามัคคี  
ความสงบสุข ขาดหายไป เกิดความสับสน วุ ่นวายเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ผู ้คนในสังคมแตกแยก  
ไม่สมัครสมานสามัคคีผลพวงที่เกิดขึ้นกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ 
คนในครอบครัว ความรัก ความสุข ความผูกพันและความอบอุ่นเริ่มจางหายไป การเรียนรู้ร่วมกันแบบ
พหุวัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลวัยต่าง  ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ 
ระหว่างกันลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มี คุณค่าระหว่างกันดังนั้น
เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้จึงควรเป็นในลักษณะครอบครัว ทำให้ได้รับ
รู้ปัญหาสุขภาพจิตใจอารมณ์และสังคมพร้อมรับฟังวิธีการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้
เกิดการดูแล เอื้ออาทรใส่ใจในความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างกัน  
โดยไม่ต้องปรับตัวมากแต่อย่างใด 

5) การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้คนทุกวัยโดยเฉพาะ  
ครอบครัว ชุมชน องค์การ และสถาบันทางสังคมจัดบริการและพัฒนาผู ้สูงอายุเพื ่อตอบสนอง  
ความต้องการด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือแบบหุ้นส่วนของทุกภาคส่วน  
ในสังคม เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุในการเผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนช่วยใน
การพัฒนา ตนเองและสังคมของตนได้อย่างเหมาะสมต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้ที ่บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุการสร้างสังคมแห่งการเรีย นรู้  
(learning society) หรือสังคมฐานความรู ้  (knowledge-based society) เป็นวิธ ีการเร ียนรู ้ที่ 
สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื่องจากมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ทุกวัยตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญใน การลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุและวัยอื่น ๆ เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งในแง่ของวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ของชาติ ตลอดจนการถ่ายโอนภารกิจด้านผู้สูงอายุ
ให้ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

6) การศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสถานภาพที่ดีให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในชุมชน โดยให้ความสำคัญ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการให้ 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้สูงอายุ และจัดทำเป็นแผน
ดำเนิน โครงการนอกจากนี้ ยังเชิญผู้ที่มีความรู้ในชุมชนและสถาบันการศึกษาใกล้เคียงมาเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่วนใหญ่ของชมรมผู้สูงอายุเป็น กิจกรรมในด้านนันทนาการและ  
การให้ความรู้แก่สมาชิกเช่น การอ่านหนังสือและแนะนำหนังสือ การเล่นกีฬา การฝึกอบรมงานศิลปะ 
หัตถกรรม การชม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและ 
จิตใจการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวเมื่อสูงอายุ การทำงานอาสาสมัครให้แก่เด็กและ
เยาวชน สำหรับการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะใช้รูปแบบการสอบถาม
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

แนวทางดังกล่าวที่ผู้เขียนได้นำเสนอมานี้จึงเป็นการเอื้ออำนวยให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้
ตลอด ชีวิตร่วมกับคนวัยอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุและนำไปสู่การพัฒนาภาวะพฤฒิพลัง 
ในที่สุด สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสังคมแห่งการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย 
 

สถานการณ์สังคมสูงวัยไทยในอนาคต 
ตัวเลขจากการคาดประมาณประชากรของงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติได้แสดงให้เห็นว่าอีก 10 ข้างหน้าในปี 2566 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศ
ไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศ
ไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยสมบูรณ์” และนับจากวันนี้อีกเพียง 20 ปี ในปี 2576 ประเทศไทย  
จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 18.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด  
ในขณะเดียวกันนั้นสัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะลดลงเรื่อย ๆ จากที่มีอยู่ร้อยละ 19  
ในปี 2556 จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2576 จึงกล่าวได้ว่าในเวลา  
อีกเพียงไม่ถึง 20 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” แล้วเมื่อ
ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด 

โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีอายุสูงขึ้นเช่นนี้ เท่ากับเป็นการ 
เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยโดยรวม ขณะนี้สังคมไทยกำลังสูงวัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูงวัยของ
ประชากรย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจละสังคมค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐ
และครอบครัว ในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพอนามัยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากการสูงวัย
ของประชากรไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากดังที่กล่าวมาแล้ว  เรื ่องการสูงวัยของประชากรจึงเป็น 
ประเด็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อรองรับสังคมที่มีระดับการสูงวัยเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นสังคมไทยในอนาคตจะกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความทุกข์ยาก ขัดแย้ง แย่งชิง  
ทรัพยากร และอยู่กันอย่างไม่มีความสงบสุขกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง 
ต่อการบรรลุซึ่งประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ด้านความมั่นคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิร ูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการ เมืองขจัด

คอร์รัปช่ัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
รูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมาก 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู ้ประกอบการ  

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน  

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ  

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
อนาคตศึกษาเป็นคำที่แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” หมายถึงวิชา  

หรือสาขาวิชา(Field/Program of Study) ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต 
ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต  
อนาคตศึกษาจะประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่เป็นแนวคิด (Perspectives) 
และทฤษฎี (Theories) อาจใช้คำรวมว่าอนาคตนิยม (Futures Research) 

เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR จุดมุ่งหมายหลักของวิจัยเชิงอนาคตมิใช่การทำนาย 
ที่ถูกต้อง แต่ต้องการสำรวจเพื่อศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มาก  
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อที่จะหาแนวทางทำให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้นและป้องกันแนวโน้มที่  
ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือถ้าทราบว่าไม่สามารถจะขจัดให้หมดไปได้ทำอย่างไรจึงจะ “เผชิญหนา้”  
ได้อย่างมีคุณภาพ หากแนวโน้มไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นจริง 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค 
การวิจัยอนาคตชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นเทคนิคผสมผสานจุดดี และลบจุดด้อย 
ของเทคนิควิธีวิจัยที่เป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจัยแบบ Delphi และเทคนิควิธีวิจัยแบบ EFR65 

จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้เสนอความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ความหมาย และความสำคัญ  
เกี่ยวกับวิจัยอนาคต ดังนี้ 

วิจัยอนาคต มาจากภาษาอังกฤษว่า “Futures Research” เป็นคำศัพท์เฉพาะ (Technical  
Term) ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธที่ใช้ในการสำรวจ ศึกษาแนวโน้มที่มี  
เป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา ทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ จึงมีตัว S  
ต่อท้ายด้วยคำว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้น มีความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง 
จึงต้องสำรวจ และศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้เท่านั้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ที่ทำการ  
ศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่าง  ๆ เรียกว่า นักวิจัยอนาคต  
ส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคต เรียกว่า นักอนาคตนิยม คำรวมที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลเหล่านั้น  
คือ นักอนาคต66 
  

 
65 ดวงนภา มกรานุรักษ์, “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (2554-

2564)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎับัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 30. 
66 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “วิจัยเชิงอนาคต,” วารสารสมาคมวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภา

วิจัยแห่งชาติ 13 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551): 9-13. 
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วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การศึกษาอนาคตเป็นการทำนายถึงสภาพปัญหาและโอกาสที่  
เป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตของสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านการเมือง อันเป็นผลเนื่องจากแหล่ง (sources) ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านที่เป็นความคิดหรืออุดมการณ์  
และด้านที่เป็นวัตถุ หรือทั้งจากปัจจัยที่เป็นมนุษย์และที่มิใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ  
และจำเป็น67 

คอร์นิช (Cornish) ได้กล่าวถึง”การทำนาย” โดยนำไปเปรียบเทียบกับความหมายของคำว่า  
“การดูโชคชะตา” (fortune telling) ว่า แม้คำทั้งสองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงอนาคต 
เช่นกัน แต่มีความแตกต่างกัน คือ “การทำนาย”นั้นเชื่อว่าโลกแห่งอนาคตสามารถจะก่อปั้นขึ้นด้วย 
การตัดสินใจและการกระทำของมนุษย์ มากกว่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตา ยิ่งกว่านั้นการทำนายจะ  
อาศัยวิธีการเชิงเหตุผลหรือเชิงวิทยาศาสตร์ มิได้อาศัยไพ่ ถ้วยแก้ว ใบชา หรืออื่น  ๆ ดังเช่นการดู  
โชคชะตา และที่สำคัญการดูโชคชะตาจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนการทำนาย 
นั้นจะเก่ียวข้องกับส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของอนาคต68 

วิจัยแบบ EDFR ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้โดยตรงกับประเด็นที่จะ 
ศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรในภาพรวม มีความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับองค์กรในภาพรวม และมีความสามารถ 
ที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะในการบริหารงาน 

หลักสำคัญของการดำเนินการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR คือ 
1. การกำหนดและเลือกกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญ การเลือกกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญเป็นแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) ควรพิจารณาคัดเลือกจากผู ้ที ่มีความรู ้เกี ่ยวกับงานองค์การในภาพรวม  
ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ  
การดำเนินงานขององค์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบแรกอย่างน้อย 20 ท่าน เพราะจะมีอัตรา  
การคลาดเคลื่อนน้อย โดยผู้วิจัยต้องติดต่อโดยตรง และส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาและขั้นตอนการเก็บข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
พร้อมเอกสารข้อมูลองค์กรเพิ่มเติม  เพื่อให้ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรที่เป็นจริง 
ในปัจจุบัน ในรอบที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม  

 
67 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research)” (เอกสารประกอบ 

การอบรมสัมมนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ , 
2559). 

68 Cornish, Futuring (Maryland: World Future Society, 2004). 
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2. การสัมภาษณ์แบบ EDFR (การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบที่ 1) การดำเนินการ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นคำถาม อาจเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
ซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายเปิดไม่มีการชี้นำ เปิดโอกาสให้ผู้เชี ่ยวชาญอบได้อย่างอิสระเต็มที่  
ตามความรู้ และประสบการณ์ ทั้งนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านคาดการณ์อนาคตองค์กรภายในปีที่  
กำหนดในอนาคตเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานขององค์กร 

3. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล นำบันทึกคำให้สัมภาษณ์ และรายละเอียดที่ได้จาก
การถอดเทป คำให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ จัดจำแนก และรวมกลุ่ม
ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสร้างข้อกระทงในแบบสอบถามรวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อความ
เดียวกัน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด69 

 
ขั้นตอนการทำวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิจัยอนาคต

โดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi)  
เข้าด้วยกัน ขั้นตอนของ EDFR คล้ายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความ
ยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมมากขึ้น ขั้นตอนการทำวิจัย แบบ EDFR สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี ้

1. การเลือกกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ: เกณฑ์และวิธี สิ ่งสำคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่งของ  
การวิจัยอนาคตคือ การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ในอนาคตมักจะมี
แนวโน้มที ่จะเกิดขึ ้นค่อนข้างรวดเร็ว กะทันหัน ส่งผลให้เตรียมรับสถานการณ์ไม่ทัน รวมทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน และมีความเป็นไปได้หลาย
รูปแบบ ดังนั้นการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากเพื่อ คาดการณ์อนาคตให้ชัดเจนถูกต้องตาม
เป้าหมาย นอกจากนี้การคาดการณ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในแง่ของสถิตินั้นก็น่าจะเชื่อถือ ได้มากกว่า 
การคาดการณ์ของคนทั่ว ๆ ไป และเหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
สังคมหรือในหน่วยงานนั้น ส่วนมากเกิดจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นั่นเอง ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงกลุ่มของ
ผู้บริหาร กลุ่มผู้ที่มีอำนาจ ผู้ที่รู้เรื ่องดี หรือผู้ที่เป็นผู้ นำ ดังนั้น ถ้าหากจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ต้องการให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นที่จะต้องใช้กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา เกณฑ์ในการ  
เลือกกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญถ้าหากว่าผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่ม  
ประชากรที่ต้องการศึกษาก็คงต้องทำตามขั้นตอนของการวิจัยโดยทั่วไป คือ การสุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่นั้นต้องมีขนาดมากพอที่จะทำการสุ่มกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกมาได้  

 
69 อังศินันท์ อินทรกำแหง, “การวิจัยอนาคต:การศึกษาแนวโน้มบทบาทขององค์กร,” 

วารสารของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 12 (มกราคม-ธันวาคม, 2548): 136-137. 
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แต่ถ้ามีจำนวนไม่มากพอก็ไม่สามารถทำได้ แต่ในความเป็นจริงการวิจัยอนาคตมีลักษณะที่แตกต่างไป
จากการวิจัยธรรมดาด้วยเหตุว่าต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการเลือก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีลักษณะที่  
เป็นแบบเจาะจงเลือกมากกว่าการสุ่ม โดยเฉพาะถ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กร หน่วยงาน หรือสังคมที่กำลังศึกษาอยู่ การเลือกกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ ก็ต้อง มีความพิถีพิถัน 
พอสมควร ซึ่งควรเป็นผู้บริหารในหน่วยงานนั้น และ/หรือผู้ที ่มีศักยภาพจะเป็น ผู้บริหารถัดมา  
ผนวกกับกลุ่มนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานซึ่งในที่นี้อาจจะรวมไป ถึงผู้ที่ใช้บริการ
ด้วย เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นควรเป็นใครบ้าง โดยผู้วิจัย 
จะต้องเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ จุดมุ่งหมาย
หรือจุดเน้นของการวิจัย เหตุผลของการเลือกกลุ่มผู ้บริหารหรือกลุ่มผู ้ที ่มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็น  
นักการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญเป็น
เหตุผลทาง จิตวิทยาที่ว่าเมื่อใดที่ผู้บริหารได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะงานที่
ต้องเกี ่ยวข้อง และเมื่อใดที่ความเห็นของกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญคนอื่น  ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ  
ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้บริหารภายในหน่วยงานนั้นบังเอิญไปสอดคล้องเข้ากับความคิดเห็นของตน เขาก็มี
โอกาสที่จะตัดสินใจทันที และมีผลออกมาทันที ธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเร็วขึ้น   
ถ้าความคิดเห็นของเขาตรงกับของคนอื ่น นอกจากนั ้นจะมีการท้วงติงน้อยเพราะจะมีเป็น   
กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นพ้องต้องกันเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องทำหน้าที่เป็นกลางตามมารยาทและ 
จรรยาบรรณ การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subjects) เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมี 
ผลกระทบต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi ใช้เวลา
มาก จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญ ดังนั้นจะต้องมีการติดต่อ
ล่วงหน้าก่อนเสมอ เพื่อจะอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน ระเบียบวิธี และเวลาที่จะใช้ ในแต่ละรอบ  
รวมทั้งย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยให้ชัดเจนว่ามีจุดมุ่งหมาย และมีประโยชน์ อย่างไรบ้าง 
โดยผู้เชี่ยวชาญจะรู้เองว่าจะให้ความร่วมมือได้มากน้อยเพียงใด แค่ไหน ซึ่งบางครั้ง ผู้เชี่ยวชาญบาง
ท่านอาจมีเวลาให้ผู้วิจัยเป็นบางช่วง จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิ จัยต้องคิดว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่  
โดยคำนึงถึงข้อมูล หรือแนวโน้มที่ต้องการจะศึกษา หรือความเหมาะสมของ ช่วงเวลาที่วางแผนไว้  
จากนั้นก็นัดวันสัมภาษณ์ นัดสถานที่ วัน เวลาให้เรียบร้อย การเตรียมตัวผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวมาข้างต้น 
นอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้รับ ความร่วมมือแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ใช้
ความเชี ่ยวชาญเต็มที ่ นั ่นคือท่านจะมี เวลาคิดล่วงหน้าว่า จะให้ข้อมูลกับผู้วิจัยในลักษณะใด  
ลักษณะไหน หรืออย่างไรบ้าง เพราะว่าผู้วิจัย ได้บอกคร่าว ๆ แล้วว่าจะศึกษาเรื่องอะไร จุดมุ่งหมาย
อย่างไร ซึ่งจะดีกว่าการเข้าไปสัมภาษณ์แบบ กะทันหัน  
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2. การสัมภาษณ์แบบ EDFR รอบที่ 1  
การสัมภาษณ์แบบ EDFR รอบที่ 1 อาจจะยึดตามรูปแบบเดิมของ EFR คือ เริ่มสัมภาษณ ์

จากภาพบวก (optimistic realistic scenario) และตามด้วยภาพลบ (pessimistic realistic scenario)  
แล้วก็ตามด้วยภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด (most probable scenario) ข้อดี คือ ช่วยเตือนให้ผู้เชี่ยวชาญ 
คิดหลายแง่หลายมุมอย่างน้อยก็ 3 ภาพ แล้วก็มองอย่างเป็นระเบียบ คือ ให้คิดภาพบวกก่อน ภาพลบ 
ตามมา แล้วตามด้วยภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญไม่ติ ดอยู่กับภาพหนึ่งภาพใด 
ที่ฝังใจ แต่ผู้วิจัยต้องการเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เห็นหรือพูดถึงแนวโน้มที่คาดว่าจะเป็นไปได้และข้อเสีย  
ส่วนข้อเสีย คือ ถ้าผู้เชี่ยวชาญเลือกที่จะพูด ภาพหนึ่งภาพใดก่อน เช่น พูดภาพดีก่อน ก็มักพูดเต็มที่  
ไปเลย แต่พอถามภาพลบก็จะตอบว่าไม่มีแล้ว พูดหมดแล้ว ซึ่งนี่คือข้อเสีย ฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องมีเทคนิค 
วิธีในการสัมภาษณ์ที่จะดึงเอาแนวโน้มที่เป็น ภาพลบและภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดให้ออกมาให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญอีกวิธีหนึ่งคือขอให้ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้  
หรือน่าจะเป็นไปได้ ทั้งที่เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ บวกหรือลบก็ได้ พูดรวมกัน
ออกมาได้ในคราวเดียวกัน และผู้วิจัยก็มีสิทธิที่จะเลือกเรื่องใดก่อนก็ได้ หัวข้อใดก่อนก็ได้ โดยไม่ต้อง
คำนึงถึง ว่าจะบวกหรือลบ ขอให้มีความเป็นไปได้เท่านั้น นั่นคือสิ่งที่ เราต้องการ เหตุที่ทำวิธีนี้ใน  
EDFR ได้ เพราะว่า EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่ยืดหยุ่นได้ โดยผู้วิจัยสามารถที่จะหาอนาคตที่  
พึงประสงค์ได้โดย ใช้สถิติอย่างง่าย ๆ ในรอบที่ 2 และ 3 หรือ 4 อยู่ที ่ว่าจะทำกี่รอบแล้วขอให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า แนวโน้มนั้นพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะได้ภาพดีหรือไม่ดี  
นอกจากนี้ที่สำคัญ การสัมภาษณ์แบบ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์เพิ่มประเด็น 
แนวโน้มที่ได้จาก การสัมภาษณ์คนแรก ๆ ผนวกเข้าไปกับการสัมภาษณ์คนต่อ ๆ ไป เพราะจุดมุ่งหมาย 
ของการสัมภาษณ์คือ ต้องการศึกษาแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ฉะนั้นจึง
ผนวกเข้าไปได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเน้นรายละเอียดของเนื้อหามากเกินไปก็อาจส่งผลให้การสัมภาษณ์ใช้ 
เวลานานมากเกินไป ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น วิธีแก้ก็คือผู้วิจัยต้องแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นส่วน ๆ หรือ 
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญพูดเฉพาะเรื่องที่เช่ียวชาญจริง ๆ ก่อนที่จะพูดเรื่องอ่ืน ๆ  

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญจาก  
การสัมภาษณ์แบบ EDFR ในรอบที่ 1 มาสังเคราะห์และวิเคราะห์อย่างละเอียดและระมัดระวัง  
แล้วนำข้อมูลที่สังเคราะห์และวิเคราะห์แล้ว มาสร้างเป็นเครื ่องมือสำหรับทำเดลฟาย ( Delphi)  
เป็นประเด็นหรือแนวโน้มในแบบสอบถามต่อไป 

4. สร้างเครื่องมือ การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์  
ในขั้นตอนที่ 3 ควรจะต้องใช้ภาษาที่สั ้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของ  
ผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วก็ไม่ต้องไปปรับปรุง  
แก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อย ชัดเจนผู้วิจัยก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพูดนั้นให้ตรงประเด็นให้มากที่สุด แต่ที่สำคัญคือ 
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ให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน โดยที่อย่าเอาความสั้นมาเป็นเครื่องกำหนดแล้วส่งผลให้ความชัดเจนน้อยลง 
ทั้งนี้ภาษาที่ใช้ ควรเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่อาจจะสื่อถึง 
ทัศนคติ หรือ ความลำเอียงของผู ้วิจัย เช่นถ้าผู ้เชี ่ยวชาญท่านหนึ่งบอกว่าประเทศไทยจะเป็น  
ประชาธิปไตยเต็มที่ อีกท่านบอกว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็จะต้องใส่ทั้งคู่ แล้วจะถูกตัดทิ้งไปถ้าความ
สอดคล้องไม่มี หรือ มีความเป็นไปได้ต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยไม่ต้องทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้เชี่ยวชาญ และ 
สิ่งที่ควรทำในการเขียน แนวโน้มก็คือการสังเคราะห์ การตีความภาษาให้ตรงที่สุดตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ต้องการจริง ๆ นอกจากนี้ การเขียนแนวโน้มจะต้องเขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ  
อย่าให้มีแนวโน้มย่อย ๆ เล็ก ๆ อยู่ในแนวโน้มใหญ่ เพราะไม่เช่นนั้นคะแนนที่ออกมาจะทำให้ตีค่า 
ลำบากเพราะไม่รู้ว่า ผู้เชี่ยวชาญนั้นตอบเพราะแนวโน้มย่อยแนวโน้มใดหรือเพราะหลาย  ๆ แนวโน้ม
รวมกัน เพราะฉะนั้น จึงควรเขียนแค่แนวโน้มเดียว สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคำ  
ที่คลุมเครือ เช่น ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึ้น ลดลง ถ้าขยายให้ชัดเจนได้ก็ควรจะทำ ฉะนั้นคำที่คลุมเครือต่าง ๆ  
ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง ตัวอย่างเช่น คุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น หมายถึงอะไร ถ้าผู้วิจัยสามารถทำให้
ชัดขึ ้นได้ย่อมดีกว่า เช่น อาจจะแยกเป็นคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ ้นในที่นี ้หมายถึงอะไรบ้าง  
หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นใช่ หรือไม่ โอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้น
หรือไม่ จบไปแล้วจะทำงานได้มากขึ้นใช่หรือไม่ ซึ่งจะชัดเจนมากกว่าบอกว่าคุณภาพดีขึ้น แต่ถ้าเลี่ยง
ไม่ได้ด้วยเหตุผลอันใดก็ตามก็ให้คงไว้อย่างนั้น ปกติการศึกษารายละเอียดจะพบว่าแบบสอบถามนั้น  
มักจะยาว ถ้าศึกษาเฉพาะนโยบาย ก็อาจจะไม่ยาว ถ้าหากว่าแบบสอบถามยาวมาก ๆ ผู้วิจัยจะหา
ทางออกได้อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้ จุดมุ่งหมายงานวิจัยจะเป็นตัวตอบที่สำคัญมากประเด็นหนึ่งที่จะ
แก้ไขก็คือ ผู้วิจัยอาจจะแบ่งประเด็น การศึกษาออกเป็นส่วน ๆ เป็นตอน ๆ ไป แล้วก็ทำการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น อาจจะมีประเด็นใหญ่ ๆ ในการศึกษา 10 ประเด็น แล้วแต่ละประเด็นมีแนวโน้มมาก  
ผู้วิจัยอาจจะเลือกศึกษา 5 ประเด็นแรก ก่อน แล้วสรุปผลการวิจัยให้เรียบร้อย ส่งผลการวิจัยให้
ผู้เชี่ยวชาญดูด้วย เพื่อจะได้เห็นว่ามีผลออก มาแล้ว แล้วรอบ 2 ผู้วิจัยก็บอกว่าต้องการจะทำอีกชุดหนึ่ง 

5. ใช้วิธีการของเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2 รอบที่ 3) ขั ้นตอนนี้คือการให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 
พิจารณาแนวโน้มความเป็นไปได้ของข้อมูลว่าสามารถเป็นไปได้หรือสามารถเกิดขึ ้นได้จริง  
และสามารถเป็นไปได้ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ถ้าแบบสอบถาม ในรอบที่ 2 ของ EDFR ยาวมากผู้วิจัย 
คงจะต้องพยายามอธิบายให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจให้ชัดเจนว่ายาวเพราะอะไร ดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยควรจะทำ
ให้ดีที่สุดคือพยายามอธิบายจุดมุ่งหมาย และเทคนิควิธีวิจัยให้ชัดเจน รัดกุมให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ  
เพื่อจะได้เข้าใจและไม่โจมตีว่าผู้วิจัยไม่รู้จักลักษณะของแบบสอบถามที่ดี นอกจากนี้วิธีเลี่ยงไม่ให้  
ผู้เชี ่ยวชาญถอนตัวก็คือในรอบที่ 2 หลังจากที่คำนวณค่าสถิติต่ าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ผู ้วิจัยอาจจะ 
ตัดสินใจตัดแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ระดับต่ำออกในรอบที่ 3 เพราะฉะนั้นจะเหลือเฉพาะแนวโน้มที่
อยู่ในระดับมากขึ้นไปเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยขอให้กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญประเมินหรือคาดการณ์
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ความเป็นไปได้ เฉพาะแนวโน้มเหล่านั ้นอีกหนึ ่งรอบ เพื ่อจะหาความสอดคล้อง หรือยืนยันผล 
การคาดการณ์ของท่าน การรายงานผลจะยึดเอาผลในรอบที่ 3 เป็นเกณฑ์ แต่ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือก
แนวโน้ม หรือประเด็นแนวโน้มต่าง ๆ ซึ่งได้จากรอบที่ 2 ผนวกเข้าไปเสนอและอภิปรายผลได้ เพียงแต่ 
ว่าควรเน้นไปที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากก่อน แต่ก็อาจมีแนวโน้มที่น่าสนใจในรอบที่ 2 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาในรอบที่ 3 ซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงมาเสนอแล้วอภิปรายผลได้ เพราะ  
จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตนั้นเพื่อสำรวจแนวโน้มที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
แต่เพื่อเน้นผลการวิจัยจึงจำเป็นต้องมีเกณฑ์ นั่นคือเลือกรายงานแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ใน  
ระดับมาก จำนวนรอบกับจำนวนคนขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกำลังคนของ  
การวิจัย แต่จริง ๆ แล้วการที่จะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้นการวิจัยอนาคตนั้นจะดูว่าคำตอบที่ได้  
ในรอบต่าง ๆ น้ันมีความเป็นเอกพันธ์ของคำตอบแล้วหรือยัง (homogeneity) หรือมีเอกฉันท์  
(consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้วหรือยัง ถ้ามีมากพอก็อาจจะ
หยุดได้ในรอบที่ 2 ฉะนั้นการที่ทำแนวโน้มที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ในรอบที่ 2 แล้วรอบที่ 3  
ก็ทำซ้ำนั้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ข้อมูลที่ได้หนักแน่นพอแล้ว แต่ถ้ารอบที่ 2 หนักแน่นแล้วก็อาจ  
ไม่จำเป็นต้องทำในรอบที่ 3 ซึ่งจำนวนรอบนี้พบว่าการทำจำนวนรอบ 3 รอบเป็นจำนวนรอบที่พอดี  
นั่นคือความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มาก 3 รอบ 4 รอบ จนถึงกี่รอบขึ้นไปไม่มีนัยสำคัญของความแตกต่าง  
ของผลที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามจำนวนรอบไม่ได้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับจำนวนคน เพราะผู้ที่ทำ 
วิจัยก็จะทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ดังนั้นเนื้อหาที่ทำก็เป็นตัวแปรหนึ่ง  

6. การเขียนอนาคตภาพ การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่น
เช่นกัน นั่นคือผู ้วิจัย อาจเลือกเขียนรายงานออกมาเป็นภาพ ๆ เป็นอนาคต 3 อนาคตภาพ คือ  
อนาคตภาพทางบวก ทางลบ แล้วตามด้วยภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ที่จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ถ้าผู้วิจัยต้องการที่จะ ย้ำถึงแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่ง ผู้วิจัยก็อาจกำหนดค่า  
median ในกรณีที่ แบบสอบถามเป็น rating scale มี 5 scale ผู้วิจัยอาจจะกำหนดค่า median 
ระดับมากคือ 3.5 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ในการนำแนวโน้มมารายงาน แล้วดูความสอดคล้องของคำตอบ 
โดยพิจารณาจาก interquartile range (Q3-Q1) ไม่เก ิน 1.5 บวก mode-median ไม่เก ิน 1  
ซึ ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็น ตามนี ้เสมอไปอาจจะเลือกทำเฉพาะ interquartile range ไม่พิจารณา  
mode-median ก็ได7้0  
  

 
70 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา

วิทยาลัยขอนแก่น 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548): 21-31. 
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รูปแบบของเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
รูปแบบ หมายถึง Variations ของ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

มีหลายรูปแบบ ปรัชญาพื้นฐานยังคงเดิม แต่รูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายการวิจัย 
งบประมาณ และเวลา 

รูปแบบที่ 1 EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) แบบเต็มรูป คือ ดำเนินการ 
ตามขั ้นตอนปกติของเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) คือ สัมภาษณ์  
แล้วตอบแบบสอบถาม 2-3 รอบ จุดมุ่งหมายของจำนวนรอบเพื่อจะกรอง การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
(Refine Consensus) ถ้ามีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมาย ของงานวิจัยก็หยุดได้ 

รูปแบบที่ 2 Mini EDFR (Mini Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ ่งก็ยังคง 
ตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคต คือการสัมภาษณ์แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures  
Research) บวกกับการส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวก็หยุด ถ้าเลือกวิธีนี ้โดยมี จุดมุ่งหมาย
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม สิ่งที่ควรจะกระทำคือการใช้ข้อมูลย้อนกลับทางสถิติ (Statistical  
Feedback) ในรอบที่ 2 อย่างน้อยที่สุดคือ ค่าความถี่ของคำตอบผู้เชี่ยวชาญ ป้อนกลับ ไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญให้พิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ วิธีเดล
ฟาย หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์และเสนอผลเช่นเดียวกับ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) เต็มรูป เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา 

รูปแบบที่ 3 เป็น EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) แบบเต็มรูปแต่มี  
การปรับแบบสอบถามในรอบที่ 3 ให้สั้นลง ในกรณีที่นักวิจัย ได้รายละเอียดในการสัมภาษณ์รอบแรก 
แล้วทำแบบสอบถามในรอบที่ 2 ตามขั้นตอนทุกอย่าง ซึ่งได้แบบสอบถามที่ยาวมาก แล้วรอบที่ 3  
ก็มาพิจารณาเลือกเอาเฉพาะแนวโน้มที่เป็นไปได้มากหรือมากที่สุดเข้ามาศึกษาในรอบที่ 3 เพื่อจำกัด 
ความยาวของแบบสอบถามลง (ควรเผื่อเอาไว้ เช่น ถ้าสนใจเฉพาะแนวโน้มระดับ 3.5 ก็ควรเลือก  
แนวโน้มที่มีค่าตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เป็นต้น เพราะแนวโน้มที่เลือกเผื่อไว้อาจมีค่าเพิ่มขึ้นในรอบที่ 3  
ถ้าลดลงหรือเพิ่มไม่ถึง 3.5 ก็ไม่มีปัญหาตัดทิ้งได้ แต่ถ้าไม่เผื่อไว้ แนวโน้มที่มีค่าตั้งแต่ 3.25 ก็ไม่มี 
โอกาสขึ้นไปถึง 3.5 ในรอบที่ 3 เพราะผู้วิจัยตัดทิ้งไปก่อนแล้ว ฉะนั้นจึงควรเลือกเผื่อไว้)71 
  

 
71 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR” (เอกสารประกอบการอบรม

สัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยอนาคต, คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552). 
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เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR  
จุดมุ่งหมายหลักของวิจัยเชิงอนาคตมิใช่การทำนายที่ถูกต้อง แต่ต้องการสำรวจเพื่อศึกษา

แนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อที่จะหาแนวทาง 
ทำให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้นและป้องกันแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือถ้าทราบว่า  
ไม่สามารถจะขจัดให้หมดไปได้ทำอย่างไรจึงจะ “เผชิญหน้า” ได้อย่างมีคุณภาพ หากแนวโน้ม  
ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นจริง 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค 
การวิจัยอนาคตชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นเทคนิคผสมผสานจุดดี และลบจุดด้อยของ
เทคนิควิธีวิจัยที่เป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจัยแบบ Delphi และเทคนิควิธีวิจัยแบบ EFR 

สรุปได้ว่างานวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นศึกษา 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เป็นเทคนิคที่การวิจัยอนาคตแบบ
หนึ่งที่ได้รับความนิยม เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิคแบบ EFR (Ethnographic Futures Research)  
และการวิจัยเทคนิคแบบ Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ของ EDFR (Ethnographic Delphi  
Futures Research) คล้ายกับ Delphi โดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์ แบบ EFR (Ethnographic  
Futures Research) และนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ส่วนใหญ่ใช้
แบบสอบถามส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญและหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะทำ 
2-3 รอบ แล้วนำคำตอบที่ได้มา วิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้มาก และมีความสอดคล้อง
กับความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงข้อสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
ปริณดา บุญชัย และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียม 

ความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ประชาชนวัยแรงงานไม่มีการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่มากนัก ส่วนใหญ่มองว่าวัยสูงอายุยังอยู่ไกลจากตน จึงไม่จำเป็นที่จะต้อง
คิดถึงหรือสนใจกับเรื่องดังกล่าวมากนัก ส่วนหนึ่งขาดความเอาใจใส่ เพราะขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัย 
ผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพอนามัย 
โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง แต่ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่แข็งแรงจะมีวินัยและสนใจ
เรื่องสุขภาพมากกว่า 2) ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมความพร้อม  
ในการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ โดยเหตุผลว่าคิดไม่ออกและไม่มีประโยชน์ของการเตรียม  
ความพร้อมด้านจิตใจ 3) ด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่ได้เตรียมในด้านการออม ได้แก่  
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การทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนการออม และ 4) ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ที่มีครอบครัวไม่มี  
ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนบ้านให้เหมาะสมกับตนเองและการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับวัยสูงอาย7ุ2  

เอมอร จารุรังสี ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในเขตเมือง การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมาย ผู้สูงอายุที่  
ประสบความสำเร็จ หมายถึง ผู้ที่มีสุขภาพดี ไปไหนมาไหนได้ มีความคิด มีรายได้พอเพียง ไม่ขัดสน  
มีความสุขใจ ครอบครัวมีความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และช่วยเหลือสังคม 
ผู้สูงอายุในเขตเมือง หมายถึง สุขภาพที่ดี มีความคิด มีรายได้พอเพียง มีความสุข ครอบครัวมีความ
เข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยเหลือสังคม รู้เท่าทันคน สนใจติดตามข่าวสาร 
สถานการณ์รอบตัว ปรับตัวได้ดี และมีระเบียบวินัย ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่จำเป็นในการดำเนิน
ชีวิตเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในเมือง ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  1) ทักษะที่จำเป็น
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความสามารถในการหาหรือสร้างรายได้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้สูงอายุ และยังคงมี 
รายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการรายได้ที่มีอยู่ให้เพียงพอกับรายจ่ายของตนเอง และควรจะ
มีเพียงพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย ควรมีความรู้สึกที่พอเพียงทำให้ไม่เป็นคนโลภหรือเอา
เปรียบผู้อื่น2) ทักษะที่จำเป็นด้านสุขภาพ ได้แก่ การหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นำมาปฏิบัติเพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง ดูแลรักษาเกี่ยวกับภาวการณ์เจ็บป่วย เพื่อบรรเทาหรือให้การเจ็บป่วยนั้นไม่รุนแรง  
การออกกำลังกายตามวิถีที ่ตนชอบอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังควบคุมตนเอง สามารถเลือก  
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตน สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ  
3) ทักษะที่จำเป็นด้านสติปัญญาและจิตใจ ได้แก่ การอ่านหนังสือเป็นประจำ ติดตามข่าวสาร  
บ้านเมือง มีความสามารถวิเคราะห์ เข้ารับฟังการบรรยายหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ ของ
การศึกษานอกระบบ มีกิจกรรมฝึกสมอง หรือมีเทคนิคที่ช่วยให้สมองสามารถจดจำได้ดี การทำงานจิต
อาสา และการนำหลักศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 4) ทักษะจำเป็นด้านสังคม
และการมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ความสามารถในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น เสียสละ ปล่อยวาง ให้อภัย  
ไม่เห็นแก่ตัว และไม่เอาเปรียบผู ้อื่น และ 5) ทักษะด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ หารมองเห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมีความเห็นใจผู้อื่น73   

 
72 ปริณดา บุญชัย และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, “การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงาน

เพื ่อเข้าสู ่การเป็นผู ้สูงอายุที ่มีคุณภาพของประชาชนในพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,” วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 2, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555):  
1028-1035. 

73 เอมอร จารุรังษี, “การพัฒนาทักษะจำเป็นในการดำเนินชีวิตเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ  
ที่ประสบความสำเร็จในเขตเมือง” (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), 1. 
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อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาแนวทางการ  
จัดการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแรก รูปแบบและ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้เพื ่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยตรง  
มีรูปแบบการดำเนินการ 4 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นโครงการจัดสอนในมหาวิทยาลัย ลักษณะที่ 2  
เป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ โดยเน้นให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทในการจัดการศึกษาแทนมหาวิทยาลัย ลักษณะที่ 3 เน้นให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันเอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน โดยให้ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญในเรื่องที่สนใจเป็น
วิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกลุ่มผู ้เรียนด้วยกัน รวมทั้งการสนับสนุนด้าน  
ทรัพยากรการเรียนรู้จากท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น อนุญาตให้ใช้ห้องสมุด การทำจดหมายข่าว  
วารสาร เป็นต้น ลักษณะที่ 4 คือ Virtual University of the Third Age หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
VU3A เป็นมหาวิทยาลัยที่สามเสมือนจริงที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบการให้ความรู้เช่นเดียวกับที่จัดใน  
สถาบันการศึกษา แต่เผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีเวลาเดินทาง  
ไปเรียนในสถานที ่ที ่จ ัดไว้ ร ูปแบบที ่ 2 รูปแบบศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู ้ส ูงอายุในชุมชน  
(Community Multipurpose Service Center) เป็นสถานศึกษาที่ที ่ผู ้สูงอายุมีโอกาสทำกิจกรรม
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เมื่อผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และแบ่งปันความรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้รับบริการคนอื่น ๆ ศูนย์ฯเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นความร่วมมือและความเป็นเจ้าของร่วมกันของประชาชนในชุมชน ตลอดจน
การสร้างจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อเนกประสงค์ให้เป็นไปอย่าง  
ต่อเนื่อง ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนจึงเกิดขึ ้นเพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุและ  
ประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง รูปแบบที่ 3 รูปแบบเมืองและชุมชนสำหรับผู ้สูงอายุ (Senior  
Community) หมายถึง การส่งเสริมให้มีเมือง/ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยการวางแผน 
กำหนดวัตถุประสงค์ จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยตามความต้องการและจำเป็นที่หลากหลาย
ของผู้สูงอายุเมือง/ชุมชน สำหรับผู้สูงอายุประกอบด้วยสโมสร สระว่ายน้ำ ศูนย์นันทนาการปละกีฬา  
สนามกอล์ฟ ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการสำหรับผู ้สูงอายุ โดยรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลัก 
สนับสนุนการบริการ และจัดอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบที่ 4 รูปแบบชมรมผู้สูงอายุได้สมาคม
และร่วมกันทำกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ เตรียมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ชีวิตในบั้นปลายมีคุณค่าและเห็นคุณค่าในตนเอง ให้คำแนะนำแก่  
ผู้สูงอายุเพื ่อแก้ไขปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกสังคมทอดทิ้ง ส่งเสริมด้านสุขภาพผู้ สูงอายุ 
โดยการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีชีวิตที่ถูกสุขอนามัยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วม  
บริการของสังคมและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ผู้สูงอายุมีงานทำตามสมควรแก่  
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ความต้องการและกำลังความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สมาคมกับคนหนุ่ มสาวหรือเด็กเพื่อ 
ขจัดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย รวมทั้งให้ผู ้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ให้แก่เยาวชน รูปแบบที่ 5 รูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตามอัธยาศัย (Informal Senior Group)  
การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตามอัธยาศัยเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่สนใจและต้องการศึกษา/เรียนรู้
เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่74 

อรอำไพ บุรานนท์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
มีความต้องการดังนี้ 1) ความต้องการทางกาย ต้องการการตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 2 -3 ครั้ง และ 
จัดกิจกรรมการออกกำลังกำลังกายสม่ำเสมอ 2) ความต้องการทางจิตใจ ต้องการให้จัดกิจกรรม  
ที่ลูกหลานมีส่วนร่วมมากขึ้น 3) ความต้องการทางสังคม ต้องการให้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือ
ท่องเที่ยวในทุกเดือน และ 4) ความต้องการทางเศรษฐกิจ ต้องการให้จัดตลาดนัดค้าขายสำหรับ
ผู้สูงอายุในศูนย์บริการ75 

ปิยากร หวังมหาพร ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการนำนโยบายผู้สูงอายุไป 
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษานวัตกรรมหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการให้กับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดบริการสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะและการดู 
ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแผนงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไว้ 4 แผนงาน   
1) แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 2) แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็ง
และคนพิการ และ 4) การจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู ้สู งอายุและคนพิการ โดยที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรับโอน 
จากระทรวงจากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  
จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้ความรู้ นันทนาการ และด้านศาสนา 2) สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 
รับโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

 
74 อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาและเรียนรู้เพื่อ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย,ุ” วารสารครุศาสตร์ (กรกฎาคม-ตุลาคม, 2555). 14. 
75 อรอำไพ บุรานนท์, “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความต้องการของ

ผู ้ส ูงอายุ ศูนย์บริการผู ้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร” (หลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ, 2554). 
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สนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนการดำเนินและค่าตอบแทนบุคลากร เป็นการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่ ไม่มีผู้อุปการะ และ 3) การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพ โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ ่นอุดหนุนด้านงบประมาณ และโครงการที ่ท้องถิ ่นดำเนินการจำนวนมาก  
ได้ดำเนินการให้บริการแก่ผู ้สูงอายุโดยตรง แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้สถานีอนามัย 
ที่รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมจากงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น การมอบสิ่งของอุปโภค การส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดทัศนศึกษา การสร้าง  
นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่น การจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
เน้นการสงเคราะห์ ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยงชีพ การส่งเสริมด้านสุขภาพเป็นหลัก การดำเนิ นการ 
ในลักษณะที่จะส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุยังมีจำกัด เน้นพึ่งพางบประมาณกลาง  
ซึ่งจะส่งผลต่อการผูกพันงบประมาณมากในอนาคต76 

ธีระ สินเดชารักษ์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้สูงอายุในจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบ  
การดูแล และกิจกรรมทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
กิจกรรมแนวสันทนาการและนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรม และกิจกรรม
ให้บริการเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม และกิจกรรมเฉพาะ คือ กิจกรรมหาคู่ให้บุตรเป็นศูนย์รวม  
ผู้สูงอายุให้มารวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลครอบครัวและบุตรของตน หรือ
เป็นกิจกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกับสังคมได้  กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เกิดการเรียนรู้ และให้มีกิจกรรมความรู้ต่อยอด77 

เกรียงศักดิ์ ซื ่อเลื่อม ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย  
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การมีสุขภาพ
ที่ดีทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา การมีงานทำเพื่อยังประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และสังคม  
ตลอดจนการมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคง 
ในครอบครัว รวมถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจำเป็นต้องมีการเตรียม 
ตัวเรื่องการดูแลตนเองแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่อยู่ในในวัยหนุ่มสาว บุตรลานควรมีความกตัญญูกตเวที เกื้อกูล 
และดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ของการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมุ่งบูรณาการแนวคิด

 
76 ปิยากร หวังมหาพร, ท้องถิ ่นกับนโยบายผู ้ส ูงอายุไทย:เหล้าเก่าในขวดใหม่ ,  

เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article/. 
77 ธีระ สินเดชารักษ์, “ผู้สูงอายุในจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรม

ทางสังคม,” วารสารธรรมศาสตร์ 34, 2 (2558): 1. 
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บริการเชิงรุก (Service oriented) และแนวคิดของการพัฒนา (Development oriented) ภายใน
ชุมชนเพื่อประสิทธิภาพของผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง78 

เบญจพร สุธรรมชัย และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบบริการ  
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
แบบบูรณาการ ปัจจัยนำเข้าในการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์
ในการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 โดยการคัดเลือกจังหวัดแบบเจาะจงเป็นพื้นที่ต้นแบบ
รูปแบบการบริการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างภาคละ 1 จังหวัด คือ อุดรธานี  
ลำปาง พังงา และกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพื้นที่
และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม และประชุม  
กลุ่มย่อย (focus group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละพื้นที่ โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน  
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบริการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
ทบทวน ข้อมูลเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯที่เกี่ยวข้องกับระบบบรกิารดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศไทย  
เพื่อเสนอการปรับ แผนยุทธศาสตร์และการสังเคราะห์รูปแบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การอันนำไปสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ 
เอกสาร การวิเคราะห์โดยตารางเทียบ (matrix comparison) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบระบบบริการ 
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการของประเทศไทย มีสองรูปแบบ คือ (1) การจัดบริการดูแลสุขภาพ
ผู ้สูงอายุ เป็นการจัดบริการที่เน้นเรื ่องการดูแลที่ เกี ่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย หรือ 
การให้บริการดูแลเมื่อผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจากทีมสุขภาพหรือบุคลากรทางสาธารณสุข  
และ (2) การจัด บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันปัญหาสุขภาพ การส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ การส่งเสริม การถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู ้สูงอายุ ส่วนปัจจัยนำเข้าในการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่  (1) นโยบาย (2) คน  
(3) ระบบ และ (4) ชุมชน ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ  
และปรับยุทธศาสตร์เพิ่มจาก 3 ยุทธศาสตร์เป็น 4 ยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอให้มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอรูปแบบ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ79   

 
78 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม, “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย,” วารสารควบคุมโรค 37, 3  

(กรกฎาคม-กันยายน, 2554): 222. 
79 เบญจพร สุธรรมชัย และคณะ, “ศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แบบบูรณาการ,” วารสารวิชาการสาธารณสุข 24, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558): 1025-1027. 
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ชัยพัฒน์ พุฒซ้อน และ กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทาง 
การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุต้อง
ดำเนินการพร้อมกันไปทั้งสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องกระตุ้นให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์สามารถประกอบการงานที่เป็นประโยชน์ได้ ต้องสนับสนุนให้มีการขยาย 
กรอบเวลาการเกษียณงานเป็น 65-70 ปี รวมถึงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ทักษะและภูมิปัญญาเฉพาะทางอันเป็นการสร้างอาชีพแก้ผู้สูงอายุ ทางด้านสังคมอาจจัดกิจกรรม
อบรมการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกายตามความเหมาะสมของ
บุคคล รวมถึงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพแข้งแรงอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การแก้ปัญหาทางสังคม การสร้าง  
ความสัมพันธ์ทางสังคม การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขด้านจิตใจรวมถึงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่อยู ่อาศัย ทางเดิน หรือสวนสุขภาพสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนแนวทาง  
การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุทางด้านกฎ ระเบียบและกฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นหลักประกัน
ด้านสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุ รัฐต้องควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นธรรม80  

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้/การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
การให้บริการการศึกษา/การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของประเทศไทยและต่างประเทศ
และการเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาศักยภาพผู ้ส ูงอายุของประเทศไทย  
จาก 1) กรณีศึกษาที่ดีของประเทศไทยเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ครอบครัว 
และชุมชนโดยรวม โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อให้  
ผู ้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที ่ดี อยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับในต่างประเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการหาความต้องการ การวางแผน  
การจัดทำโครงการการดำเนินการและการประเมินผล โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
วางแผนและจัดกิจกรรม ตลอดจนมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ ๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและความต้องการการส่งเสริมการจัดการศึกษา/การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ  

 
80 ชัยพัฒน์ พุฒซ้อน และ กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน, “แนวทางการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอาย ุ

ของประเทศไทย,” วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1, 1  
(มกราคม-เมษายน 2561). 
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มีปัญหาสุขภาพทางกายมากที่สุด สำหรับความต้องการการส่งเสริมการจัดการศึกษา/เรียนรู้สำหรับ
ผู้สูงอายุด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความต้องการด้านความ  
เชี่ยวชาญของวิทยากร/ผู้สอนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความต้องการ การส่งเสริมการจัดการศึกษา/
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .10 และ 3) รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา/การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ พบว่า แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบมหาวิทยาลัยวัยที่สาม  
รูปแบบศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รูปแบบเมือง/ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ  
ชมรมผู้สูงอายุ/สโมสรผู้สูงอายุ และรูปแบบการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตามอัธยาศัย และแนวทาง   
การส่งเสริมการจัดการศึกษา/การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 หลักสำคัญ  
คือ (1) การกำหนดเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู ้ (2) การเชื ่อมโยงเครือข่ายเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
การศึกษา/การเรียนรู ้ (3) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้/สื ่อการเรียนรู ้ และ (4) การวิจัย 
และพัฒนา81  

ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความ  
สะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุทั้ง 8 หมวด ประกอบด้วย 1) ป้ายแสดง 
สิ่งอำนวยความสะดวก 2) ทางลาด ราวจับ และลิฟต์ 3) บันได 4) ที่จอดรถ 5) ทางเข้าอาคารทางเดิน 
ระหว่างอาคารและทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6) ประตู 7) ห้องสุขา และ 8) พื้นผิวต่างสัมผัส ในที่ว่า  
การอำเภอเมืองสระบุรีส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เลย 
ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุศาลากลางจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ได้
มาตรฐานเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้มีการปรับปรุง  
สถานที่ให้เอื้ออำนวยกับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยผู้พิการและผู้สูงอายุจะต้องสามารถเข้าไปใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกสบาย สามารถขึ้นไปติดต่อใช้บริการในชั้นอื่น ๆ ได้ โดยต้องการให้มีลิฟต์อำนวยความ 
สะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากสถานที่ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการและ
ผู้สูงอายุมากนัก โดยพิการและผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถขึ้นไปติดต่อราชการหรือใช้บริการชั้นอื่น  ๆ  
ได้ เนื่องจากไม่มีลิฟต์บริการผู้การที่นั่งเก้าอี้ล้อ และบันไดมีความชัน ทำให้ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถ
ขึ้นบันไดได้ อีกทั้งยังพบปัญหาของสภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและผู้สูงอายุ 
 

 
81 อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้/ 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอาย,ุ” ครุศาสตร์ 40, 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2555): 14. 
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ในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่มีความทรุดโทรม และไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
มหาดไทยกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ พ.ศ. 256182  

นิภาภัทร จันทบูรณ์ และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมสุขภาพรองเท้า 
จุกยางกันลื่นและนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม สุขภาพรองเท้าจุกยาง  
กันลื่นและนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุก ยางกันลื่น
และนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม 6 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ 
ปัญหาความต้องการและรูปแบบรองเท้าที่เหมาะสมในการใช้งาน 2) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการ
พัฒนา นวัตกรรม 3) การสร้างนวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุ  
4) การประเมิน คุณภาพนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงนวัตกรรมสุขภาพรองเท้ากันลื่นและ 
นวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุ 5) การทดลองใช้นวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้ากับ  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชน บึงขุนทะเลและชุมชนมะขามเตี้ย จำนวน 32 คน และ 6) ประเมิน
ประสิทธิผลและปรับปรุงนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจในการใช้ 
นวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้า ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 (SD = 0.38)  
ผู้สูงอายุไม่เกิดการลื่นล้มเมื่อสวมรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวด เท้าร้อยละ 100 และผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกผ่อนคลายบริเวณเท้าขณะสวมใส่รองเท้า ร้อยละ 81.25 โดยกลุ่ม ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะให้
มีการเพิ่มขนาดและสีสันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถ ใช้เป็น  
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น  
ต่อไป83  

โชติกา สิงหาเทพ และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการ  
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ พบว่าบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
เนื่องจากบุตรหลาน คนรุ่นใหม่ มองว่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการทำที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
และเมื่อ ทำเสร็จแล้วสินค้ามีราคาถูก จึงทำให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกัด อยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหาและหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาโดยเลือกอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนเข้า ร่วมกิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี  

 
82 ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์, “ความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

และผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี”  (การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9, 2561), 947-959. 

83 นิภาภัทร จันทบูรณ์ และคณะ, “ศึกษานวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวด
เท้าสำหรับผู้สูงอาย,ุ” วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): 41-52. 
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ส่วนร่วม สามารถสรุปผลการวิจัยพบว่า 1). จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับบทบาทด้านผู้ถ่ายทอด และ  
ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงเห็นควรจัดทำเอกสารเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอ 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเพื่อสร้าง  
อัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าจึงควรสร้างลายมัดหมี่เป็นลวดลายละมั่ง ตามชื่อตำบล  
โคกมั่งงอย 3. จากสภาพปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพจากฐาน 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงควรให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ได้แก่กลุ่มหัตถกรรมจักสาน และกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า  
4. หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องควรเข้ามาเป็นพี ่เลี ้ยง ช่วยดูแลระบบบริหารจัดการกลุ ่มเพื ่อให้เกิด  
ความยั่งยืน ไม่ให้เกิดการล่มสลาย 5. ควรกำหนดพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกต้นไผ่ไว้ใช้เองในชุมชน
สำหรับกลุ่มหัตถกรรมจักสาน ความรู้ความเข้าใจมีกิจกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันที่
เหมาะสมส่งผลให้พฤติกรรมด้านโภชนาการของผู้สูงอายุดีขึ้น84 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่
เป็นฐาน พบว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยวิเคราะห์  
เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2562 กับ พ.ศ.2582 พบว่าทุกจังหวัดจะเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย ภาวะ
พึ่งพิงมีมากขึ้นเมื่อรวมกับสัดส่วนการทำงานต่ำกว่าระดับของแรงงาน และสัดส่วนการมีส่วนร่วม  
ในกำลังแรงงานแล้ว จะพบว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ผู ้ท ี ่อยู ่ในวัยทำงานต้องมีผลิตภาพหรือ  
ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแรงงานในปัจจุบันประมาณ 2 ถึง 2.2 เท่า จึงจะ 
สามารถดูแลผู้สูงวัยและเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์จะทำงานได้ โดยสงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
และฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง นอกจากนี้หากต้องการให้รายได้ต่อหัวของหวัดเพิ่มขึ้น ให้ผู้ทำงาน
มีรายได้เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัว ความสามารถในการทำงานควรสูงกว่าแรงงานในปัจจุบันไม่น้องกว่า  
2.5 เท่า และเนื่องจากเป็นการฉายภาพอนาคต ดังนั้น ระบบการเตรียมกำลังคนจึงขึ้นอยู่กับระบบ
การศึกษาที่จะต้องหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้นให้
ได้ตามเงื่อนไขข้างต้น ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แตกต่างไปจากปัจจุบันเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จะต้องมีระบบนิเวศ  
การเรียนรู ้ที ่สนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดหรื อ 
พื้นที่ด้วย85   

 
84 โชติกา สิงหาเทพ และคณะ, บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กรุงเทพฯ: 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2561). 

85 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , การศึกษาแนวโน้มความ
ต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2562), 92. 
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อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การศึกษาสภาพปัญหา  
ความต้องการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน” เพื่อศึ กษา 
สภาพปัญหา และความต้องการด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน
ใน เขตเมืองและเขตชนบท นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ ใหญ่วัย แรงงาน  
และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัย
แรงงานไปสู่การปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัย
แรงงาน ประกอบด้วยหลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน  
6 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจสภาพปัญหา และความต้องการของการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่  
วัยผู ้สูงอายุ การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้การกำหนดเนื ้อหาสาระการเรียนรู ้การกำหนด  
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการศึกษานอกระบบและกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย การวัดและประเมินผล และการถอดบทเรียน โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการนำรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ  
เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานไปสู่การปฏิบัติ มี 4 ด้าน คือ ด้านการ  
กำหนดนโยบาย ด้านกระบวนการมีส ่วนร ่วม ด ้านการบูรณาการสู ่การจัดการศึกษา และ  
ด้านงบประมาณ86  

ธนยศ สุมาลย์โรจน์ และ ฮานานมูลฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว ได้ทำการศึกษาวิจัย 
เรื่องผู้สูงอายุในโลกแห่งการทำงานมุมมองเชิงทฤษฎีทางกายจิตสังคม จากการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของผู้สูงอายุตามมุมมองทางกายจิตสังคม ทำให้ทราบลักษณะงานที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวผู้สูงอายุเอง ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทำงาน  
นั่นคือ ผู้ประกอบการควรจัดงานและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น จัดหา  
เครื่องทุ่นแรงให้ผู้สูงอายุที่ทำงานลักษณะเดียวกับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทั่วไป หลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้

 
86 อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ และรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้านการ
เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552). 
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กำลังและ การเคลื่อนไหวสูง พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้อง 
พัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ควรจัดเวลาทำงานให้มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกเวลาในการ  
ทำงานได้ ควรจัดให้มีการอบรมผู้สูงอายุโดยใช้หลักสูตรที่ต่อยอดกับทักษะหรือประสบการณ์เดิมที่มี
อยู่แล้ว และจัดสวัสดิการด้านสุขภาพที่เหมาะสม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพในการทำงานได้
สามารถปฏิบัติงานต่อตามศักยภาพที่มี สำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะที่ทันสมัย
อยู ่เสมอ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ดูแลสุขภาพกายและใจอย่าง  
ส่วนหน่วยงานภาครัฐ ควรเร่งรัดการปฏิบัติตามนโยบาย หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
อย่างจริงจัง เช่น นโยบายต่ออายุราชการ ข้อเสนอแนะในการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานผู้สูงอายุ  
ควรมีการวิจัยพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอาย8ุ7  

ฐิติมา ดวงวันทอง ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุและการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผลการวิจัย  
พบว่า การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุดคือการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ  
โดยมีหมวดเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย เนื้อหาด้าน สุขภาพอนามัยที่เหมาะสม  
กับวัยผู ้สูงอายุ เนื ้อหาด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ เนื ้อหา ด้านการออม เนื ้อหาด้าน 
การเรียนรู้และเนื้อหาด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย และได้นำมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้แบบ
บูรณาการครบวงจร โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตร หัตถกรรม และกิจกรรมการขาย เป็นตัวส่งเสริม
การเรียนรู้88  
 

2. วิจัยในต่างประเทศ 
โรเจอร์ เฮสเซล (Roger Hessel) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมสายอาชีพ 

แก่ผู้สูงวัยที่มีพลังในสังคมผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงวัยกลุ่มนี้ต้องการให้มีการฝึกอบรมอาชีพ  
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับโอกาสการจ้างงานมาก กลุ่มผู้สูงวัยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมมีความสำคัญต่อบทบาทการส่งเสริม
สถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย และนโยบายการจ้างงานต้องมี
ความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
87 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ และ ฮานานมูลฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว, “ศึกษาผู้สูงอายุในโลก

แห่ง การทำงานมุมมองเชิงทฤษฎีทางกายจิตสังคม,” ปัญญาภิวัฒน์ 7, 1 (มกราคม-เมษายน 2558). 
88 ฐิติมา ดวงวันทอง, “การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ” (วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560), จ. 
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กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ได้เสนอหลักการจัดการศึกษา นอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา 
ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
สำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี ้

2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การจักสาน การทอผ้า การท าของชำร่วย 
2.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพ การลีลาศเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
2.3 การศึกษาเพื ่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนา 

ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้สูงอาย ุ
2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน 

3. การศึกษาตามอัธยาศ ัย เป ็นการศึกษาเพื ่อส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตามอัธยาศัย  
เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการ อ่าน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้แก่ ร่วมเรียนรู้โดยการอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของ
สมองไม่ใช้เสื่อม โดยสามารถศึกษาจากสื่อต่าง ๆ และเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ 

อีจินกีออนเย และ แอนยาโกฮา (Ejinkeonye & Anyakoha) เนื้อหาการเรียนการสอน 
การดูแลผู ้สูงอายุที ่จำเป็นสำหรับการบูรณาการในบ้านหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ของไนจีเรีย  
ประกาศนียบัตรศึกษา การดูแลผู ้สูงอายุ คือ การเติมเต็มความต้องการและข้อกำหนดพิเศษ  
ที่ไม่เหมือนใครของผู้สูงอายุในประเทศไนจีเรีย การดูแลผู้สูงอายุเป็นความรับผิดชอบของครอบครัว  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนรัฐบาลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ปัจจุบันเยาวชนชาวไนจีเรียไม่มีความรู้  
เพียงพอเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะนำไปสู่ทัศนคติเชิงลบของผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาเนื้อหาการเรียน
การสอนการดูแลผู้สูงอายุสำหรับใบรับรองการศึกษาของไนจีเรีย (NCE) หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็น
จุดเริ่มต้นที่จะเป็นช่องทางการในการฝึกอบรมครูที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ครูเป็นสื่อกลาง  
ในการกำหนดหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน นโยบายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NPE) ระบุ 
คุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับการเข้าสู่วิชาชีพการสอนจะต้องมีใบรับรองไนจีเจียการศึกษา จากการทำ  
Focus Group Discussion กับกลุ่มผู้สูงอายุ 40 คน และพยาบาล 50 คน เนื้อหาการเรียนการสอน
ทั้งหมดมี 32 หัวข้อ ที่เป็นเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาภายในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ
ของ NCE หัวข้อที่ได้วิเคราะห์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุ  
ประกอบด้วย แนวคิดของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ องค์ประกอบของการดูแลผู้สูงอายุ  
แนวคิดเรื ่องการล่วงละเมิดและการทอดทิ ้งผู ้สูงอายุ และแนวคิดการพยาบาลผู ้สูงอายุ และ   
2) การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย โภชนาการผู้สูงอายุ การจัดการโรคทั่วไปของผู้สูงอายุ  
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และกิจกรรมผ่อนคลายและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3 การจัดการบ้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
การดูแลบ้านผู้สูงอายุ เสื้อผ้าผู้สูงอายุ และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ89 

รุพาวิจิตรา ชมพิกุล และคณะ (Rupavijetra et. al.) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ 
สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดโคชิ ประเทศญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันทำกิจกรรม
ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ พูดคุยกัน และประกอบอาชีพทำน้ำเต้าหู ้ทุกสัปดาห์  
โดยดำเนินการด้วยผู้สูงอายุกันเอง มีหัวหน้าผู้สูงอายุ และสมาชิกกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลตาม
แผนประจำปีหรือตามความต้องการของผู้สูงอาย9ุ0 

มูดี้ (Moody) ศึกษาวงจรชีวิต ปรัชญาแห่งความชรา ในผู้สูงอายุเบื้องต้นและได้กล่าวถึง 
หลักการจัดการศึกษาตาม แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ การจัดการศึกษา  
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการ ศึกษาทั้งสอง  
ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องจัดต่อเนื่องกัน หรือต่อยอดกัน โดยยึดความต้องการทางด้านการ ศึกษาของ
ผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยจัดให้ผู้สูงอายุเกิด ความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และการ พัฒนา
ศักยภาพ91  

มอทท์ (Mott) กล่าวว่ามีความแตกต่างในความต้องการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ต่างกันของ 
ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการใช้ที่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันก็อาจหมายถึง การยังใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้ระดับความสุขลดต่ำที่สุด ขณะที่หากใช้มากเกินไปคือ มากกว่า 
วันละ 7 ชั่วโมงต่อวันนั้น อาจมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เทคโนโลยีมอบให้เช่นการเล่มเกม หรือ  
การสนทนา ออนไลน์ แต่การจมอยู่กับหน้าจอเช่นนั้นทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์อันแท้จริงกับสังคม  
ขาดความอดทน ความความฝึกฝน ความเข้าใจในชีวิตจริงทำให้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์มีความสุขลดลง  
ซึ่งจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ก็พบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ต่อกันเว้นเพียงคู่ของการใช้  
1-2 ชั่วโมงต่อวัน กับการใช้ 4-7 ชั่วโมงต่อวัน และคู่การใช้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันกับการใช้มากกว่า  
 

 
89 U. B. Ejinkeonye and Anyakoha, “E.U. Elderly care education instructional 

contents needed for integration in home economics curriculum of Nigeria certificate in 
education,” International Journal of Home Economics 10, 1 (2017). 

90 P. Rupavijetra, J. Chompikul, and P. Rupavijetra, “Management of ageing 
society in Kobe, Japan,” Journal of Public Health and Development 14, 2 (May-August 
2016): 61. 

91  H. R. Moody, Education and life cycle: A philosophy of aging.  
In Introduction to educational gerontology (3rd ed.). (New York: Hemisphere, 1990). 
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7 ชั่วโมงต่อวัน ที่ให้ค่าเป็นการไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสำคัญแต่ก็เป็นตัวเลขที่ เกินเกณฑ์มาเพียง  
เล็กน้อยเท่านั้น92  

ธอร์นตัน (Thornton) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
วงจรชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตเป็นหนึ่งในรูปแบบกิจกรรม
ทางสังคมของผู ้สูงอายุ ซึ ่งเนื ้อหาการเรียนรู ้เกี ่ยวกับวงจรชีวิตสำหรับผู ้สูงอายุ ประกอบด้วย  
ความซับซ้อนของร่างกาย สมอง และจิตใจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และได้นำเสนอรูปแบบ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ไว้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนเพื่อให้เรียนเป็น (Learning 
to learn) การเรียนเพื่อการเจริญเติบโต (Learning for Growth) และการเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น (Learning for Well-being)93 

โดนอร์ฟิโอ และคณะ (Donorfio et.al) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง การจัดการศึกษา 
ทางไกลทางโทรทัศน์สำหรับผู ้สูงอายุ โดยทำการศึกษาในด้าน การออกแบบ พัฒนาการ และ  
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดการสอนทางไกลวันละ 
3 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพต้องประยุกต์ใช้
หลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก และหลักทางเทคโนโลยีมาถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในรายการ  
โทรทัศน์เพื่อผู้สูงอาย9ุ4 

รัสเซล และ เฮเลน (Russell and Helen) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทของ 
การศึกษาในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้สูงอายุ โดยศึกษาบทบาทการเรียนรู้จากประสบการณ์ในทุก
ช่วงชีวิตที ่ผ่านมาของผู ้สูงอายุที ่มีผลต่อการเรียนรู ้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ผลการวิจัยพบว่า  
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ต้องการ
เรียนเพื่อใช้ชีวิตในอนาคต ด้านเวลาพบว่ามีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เนื่องจาก  
ผู้สูงอายุแต่ละระดับอายุมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และผู้สูงอายุไม่อุทิศเวลาไปกับการเรียน  
 

 
92  V. W. Mott, “Rural Education for Older Adults,” In J.A. Ritcher (Ed.).  

Adult Education in The Rural Context : People, Place and Change (New Direction 
for Adult and Continuing Education, No.117. (San Francisco: Jossey-Ba, 2008). 

93 James E. Thornton, “Life-span Learning: A Developmental Perspective,” 
International Journal of Aging and Human Development (2003): 57. 

94 Laura K. M. Donorfio and Catherine Healy, “Teaching and Interactive Television 
Course on Adulthood and Aging: Make It happen,” Educational Gerontology 3 4 , 6  
(June 2008). 
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เท่ากับวัยอื่น ๆ ดังนั้นความสำคัญของเวลา ประสบการณ์ และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การเรียนรู้ของผู้สูงอาย9ุ5 

กฤษณาพันธ์ เพ็งศรี และคณะ (Krisanapan Pengsri et.al) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง  
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
จะทำให้ผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ แสดงความคิด และการตอบคำถาม นอกจากนี้
ก ิจกรรมการฝึกสื ่อสารด้วยเพลงและภาษาต่างประเทศในหลักสูตรทำให้ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่  
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ หรือสำหรับผู้สูงอายุบางคนเคยมีความรู้และประสบการณ์มา
ก่อน กิจกรรมยังช่วยให้กลุ่มเหล่านั้นระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และสามารถเป็นทีม 
ช่วยเหลือวิทยากรจัดกิจกรรมให้กับเพื ่อนสมาชิก ได้เป็นอย่างดี ประการสำคัญ คือ ความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรสุขภาพแบบองค์รวมดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี96  

  

 
95 Helen Russell, “Later Life: A Time to Learn,” Educational Gerontology  

34, 4 (March 2008). 
96 Krisanapan Pengsri, “Snong Lohitwisas, Manat Boonprakab, & Pan Kimpee. 

Model participatory. Learning Activity for the elderly” (Education: Facully of Education 
Srinakharinwirot), 1-10. 
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สรุป… 
 

แนวนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยเริ่มมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังจาก  
การประชุม สมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปีพ.ศ. 2525 โดยรัฐบาล 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น เพื่อทำการร่างแผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 แต่พบว่า ไม่มีแผนดำเนินการที่ชัดเจน ในช่วงปีพ.ศ. 2530 เริ่มมีแผนการขยาย  ทั้งบริการ  
ด้านสังคมสงเคราะห์และบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ นโยบายการให้  
การรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุการจัดให้มีเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุการนำร่องศูนย์บริการผู้สูงอายุใน  
ชุมชนโดยชุมชน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ และการสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุ  
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) มีการตั้งหน่วยงาน
เพื่อรองรับงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่อมาในปีพ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุสองมาตราคือ 
มาตรา 54 กำหนดว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  
มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 “รัฐต้องสงเคราะห์ 
คนชรา ผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้”  
ความเคลื่อนไหวสำคัญในเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 โดยมีการประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและการจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ซึ่งต่อมาในปี 2545 ก็ได้มีการตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคง  
ของมนุษย์ขึ้นในปี 2545 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุสามส่วน คือ 1) กรมพัฒนา  
สังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบงานปฏิบัติ (สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการผู้สูงอายุ) 2) สำนัก  
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) รับผิดชอบงานนโยบาย มาตรการการส่งเสริมการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ
การส่งเสริมศักยภาพและกฎหมายผู ้สูงอายุ 3) สำนักงานปลัดกระทรวงซึ ่งกำกับดูแลงานของ
สำนักงาน 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เรื ่อง “ภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต และการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  
ดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

ขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยผู้วิจัยศึกษากฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับผู้สูงวัย ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ตลอดจนวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ บทความ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร เอกสารประกอบการประชุม อินเตอร์เน็ตทางเว็บไซด์ต่าง  ๆ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำมาจัดทำโครงร่างวิจัย โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ผู ้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอ เพื ่อขออนุมัติโครงร่าง  
วิทยานิพนธ์ 
 
ขั้นที่ 2 การดำเนินการวิจัย  

ขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจากผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี  
กฎหมาย ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวคิด ทฤษฎีผู้สูงอายุ เป็นกรอบ
แนวคิดสำหรับการวิจัย จากนั้นได้เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และเทคนิค EDFR  
(Ethnographic Delphi Future Research) ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธีการและ
นำเสนอผลการวิจัย สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปน้ี  
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ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อประกอบเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรบัผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 ท่าน  

1. การทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 1 ดังนี ้
1.1 กำหนดผู ้ เช ี ่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญเป็นผู ้ท ี ่ม ีความรอบรู้   

มีความสามารถและมีประสบการณ์ โดยตรงกับประเด็นภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวม และมีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่ 
โดยเฉพาะด้านการบริหารงานที่เกี ่ยวข้องกับ ผู ้สูงวัย โดยผู ้วิจัยคัดเลือกผู ้เชี ่ยวชาญและกลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จำนวน 21 คน ซึ่งจำนวนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดมาจาก
รายงานการวิจัยของแมคมิลแลน97 พบว่าผู ้เชี ่ยวชาญมีผลต่อความคลาดเคลื ่อนของคำตอบ  
หากผู้เช่ียวชาญมีจำนวนตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป ความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยที่สุด  

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผู้เชี่ยวชาญและการลดลงของความคลาดเคลื่อน 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
จากข้อมูลตารางแสดงจำนวนผู้เชี่ยวชาญและการลดลงของความคลาดเคลื่อน  

จะเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ 17 ท่าน ขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน  
จะคงที่ 0.02 ดังนั้นผู้วิจัยคัดเลือกผู้เชี ่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จำนวน 21 คน  
โดยมีคุณสมบัต ิตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปน้ี McMillan, Thomas T. (1971).  

 
97 The Delphi Technique. paper presented at annual meeting of California 

Junior. College Association Commission on Research and Development (3 May 1971 
Monterrey California). 
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กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไปหรือ 

กลุ่มที่ 2 เป็นผู ้ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู ้บร ิหาร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ 

กลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือ  

กลุ่มที่ 4 ผ ู ้ บ ร ิ หารของกระทรวงศ ึ กษาธ ิ ก าร  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย 
ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

1.2 การสัมภาษณ์แบบ EDFR ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยคำถามปลายเปิด แบบไม่ชี ้นำเกี ่ยวกับภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 และดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ในการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ผู ้วิจัยจะสรุป  
การสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟังทุกครั้งเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทบทวนแนวคิด หรือได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญและ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 ท่าน และผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทั้ง 21 ท่าน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ และนำมาจัดระเบียบข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มข้อมูล
เดียวกัน โดยคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไว้ให้มากที่สุด และที่สำคัญผู้วิจัย  
จะไม่ใส่ความคิดเห็นหรือทัศนคติของตัวเองลงในข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นภารกิจ
ด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. การทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2 ดังนี ้
2.1 การสร้างเครื ่องมือแบบสอบถาม ผู ้วิจัยนำข้อมูลที ่วิเคราะห์และสังเคราะห์   

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาสร้างแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่าของ  
ลิเคิท (Likert Rating Scale) มี 5 ระดับ จากตั้งแต่ 1-5 คือ จากเห็นด้วยน้อยที่สุดไปถึงเห็นด้วย 
มากที ่ส ุด โดยแบบสอบถาม ค ือ เก ็บรวบรวมข้อม ูลโดยการส ัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร ้าง  
(semi-structured interview) กับกลุ ่มแล้วนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื ้อหา  
(Content synthesis) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มาตราส่วนประมาณค่า ( rating  
scale) เพื่อใช้เก็บข้อมูล EDFR รอบที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยเขียนคำถามด้วยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน และ 
คงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับคำแนะนำจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  
ศิลปากร จากนั ้นเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนดำเนินการ  EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2  
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2.2 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อพิจารณาฉันทามติ ผู้วิจัยนำแบบสอบถามแบบมาตร
วัด ประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ที่ได้จากการทำ EDFR(Ethnographic Delphi  
Futures Research) รอบที่ 1 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 21 คน อ่านและพิจารณาว่า 
เห็นด้วย กับข้อความนั้นระดับใด โดยผู้วิจัยดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามทั้งทางช่องทาง  
การสื่อสารระบบออนไลน์ และนำส่งด้วยตนเอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางมีการจัดส่ง
กลับมาครบทั้ง 21 ฉบับ จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม  
(Mode) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์(Interquartile Range) เพื ่อพิจารณาความสอดคล้องตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่า 
มัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1.00 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  
Range น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 

3. ก า รท ำ  EDFR ( Ethnographic Delphi Futures Research)  ร อบที่  3  ผ ู ้ ว ิ จั ย 
นำแบบสอบถามที่พัฒนาจากการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2  
ที่แสดงตำแหน่ง ค่าทางสถิติของแต่ละข้อ ข้อมูลระดับความเห็นที่เป็นคำตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญ  
และผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน และช่องแสดงความคิดเห็นส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมทั้ง 21 คน  
ตอบอีกครั้ง ในกรณีที่คำตอบที่ได้ จากการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
รอบที่ 2 ไม่มีความเป็นเอกพันธ์ ของคำตอบ (Homogeneity) ทั้งนี ้เพื ่อให้ผู ้เชี ่ยวชาญแต่ละคน 
ประเมินหรือยืนยันความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ แต่สืบเนื่องจากการดำเนินการวิจัยครั้งนี้คำตอบที่ได้ 
จากการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2 นั้น มีความเป็นเอกพันธ์ 
(Homogeneity) และมีเอกฉันท์ (Consensus) ผู้วิจัยจึงยุติการดำเนินการวิจัย ในขั้นตอน EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2  
  



 106 

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
    ……………………..………………………………………………………………………     ไม่สอดคล้อง 

 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) 

  

 

 

 

ขั้นตอนการวิจยั กระบวนการ ผลลัพธ ์

การทำ EDFR รอบที่ 1 
ข้อมูลภารกิจด้านผู้สูงวัยของ

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

การศึกษาเอกสาร กฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงวัยเกี่ยวข้องของสำนกังาน
คณะกรรมการกาอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และกำหนด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบ
มาตรวัด 

ข้อมูลภารกจิด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาตามความสอดคล้องของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชีย่วชาญและกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 ท่าน โดยใช้
แบบ EDFR รอบที่ 1 

วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ ์

การทำ EDFR รอบที่ 3 

การทำ EDFR รอบที่ 2 

2. วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อพิจารณา
ความสอดคลอ้ง 

1. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแสดง
ข้อมูลย้อนกลับทางสถิต ิ

2. การยืนยันความสอดคล้อง 

ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
ผู้วิจัยนำผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดทำรายงานการวิจัย นำเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ ทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาต่อไป  

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา กำหนดภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู ้ว ิจ ัยจ ึงใช ้ว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงอนาคต เทคนิคการ ว ิจ ัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์จริงผ่านมุมมองของคนในบริบทนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การวิจัย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย ผู ้ว ิจ ัยจึงกำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับระเบียบวิธ ีว ิจัย  
ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi  
Futures Research) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี ่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) แผนแบบการวิจัยศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The one shot, 
non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
S  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (Purposive sampling) 
X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O  หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิี่คัดเลือกแบบเจาะจง

ตามเกณฑ ์
 
ผู้เชีย่วชาญและผู้ทรงคุณวฒุิ 

ผู ้ให้ข้อมูลในการวิจัยเพื ่อกำหนดภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  

1. ผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร  
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย จำนวน 21 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

2. สร้างเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยมีเกณฑ์ดังนี้  
2.1 เป็นผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ 

ขึ้นไปหรือ 
2.2 เป็นผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษาหรือ 
2.3 เป็นผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือ 

2.4 ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย ที่มีประสบการณ์  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3. คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4. นำเกณฑ์การคัดเลือกและรายชื ่อกลุ ่มตัวอย่างเสนออาจารย์ที ่ปรึกษาพิจารณา  

ความเหมาะสมครอบคลุม และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

O 

 

S X 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) ของงานวิจัยดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เป็นคำถามปลายเปิด 

แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่ง

ปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทำงาน วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ และเวลาที่ใช้ใน   
การสัมภาษณ ์

ส่วนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์คำถามเดียว คือ ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรเป็นอย่างไร 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู ้วิจัยได้ดำเนินการนำแบบสอบถาม  
ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research รอบที่  
2, 3 และนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

การสร้างและการพัฒนาเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัยโดยเทคนิคการวิจ ัยแบบ EDFR 
เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 

1. เครื ่องมือและการสร้างเครื ่องมือการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) รอบที่1 แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยคำถามปลายเปิด ไม่มีการชี้นำ 
และใส่ความคิดเห็นของผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่ง
ปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการทำงาน วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ และเวลาที่ใช้ใน  
การสัมภาษณ ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรเป็นอย่างไรที่ได้จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 21 ท่าน 

2. เครื ่องมือและการสร้างเครื ่องมือการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures  
Research) รอบที่ 2 นำข้อมูลที ่ได ้จากการสัมภาษณ์ผู ้ เช ี ่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ 21 ท่าน 
มาสังเคราะห์เนื้อหาเป็นรายข้อ แล้วนำข้อมูลแต่ละข้อ ลงในด้านที่อยู่ประเภทเดียวกัน แล้วมาปรับ  
ภาษา โดยยังคงความหมายเดิม แล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบความคิดเห็น แบบมาตราส่วน 
ประมาณค่าของลิเคท (Likert rating Scale) ตั้งค่า 1-5 จากความเห็นด้วยน้อยที่สุด ไปถึงความเห็น
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มากที่สุด โดยแทนตัวเลข 1, 2, 3, 4, และ 5 ตามลำดับ โดยกำหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ำหนัก 
มีความหมายดังต่อไปนี ้

ระดับ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับน้อยที่สุด 

3. แบบสอบถาม (opinionnaire) สำหรับ EDFR รอบที่ 3 โดยนำคำตอบจากแบบสอบถาม 
ในรอบที่ 2 แต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode)และค่าพิสัยระหว่าง
คลอไทล์ ( Interquartile Range) แล้วนำมาสร้างแบบสอบถามใหม่ โดยใช้ข ้อความเดียวกับ 
แบบสอบถามรอบที่ 2 และเพิ่มตำแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
ตำแหน่งคำตอบของผู้เชี่ยวชาญหรือตำแหน่งคำตอบของผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุเหตุผล
ส่วนท้ายของข้อความ 

4. เครื ่องมือและการสร้างเครื ่องมือการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures  
Research) รอบที่ 3 แบบสอบถามในรอบนี้จะเพิ่มค่าทางสถิติแสดงตำแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) ระดับความคิดเห็นที ่เป็น 
คำตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนในแต่ละข้อ และช่องแสดงความคิดเห็นหรือ
เหตุผล ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อยืนยัน
หรือเปลี่ยนแปลงคำตอบ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 และแสดงเหตุผลในกรณีที่คำตอบ
ของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความต่าง จากความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้วิจัยกำหนดสัญลักษณ์แทน 
ค่าทางสถิต ิในแบบสอบถาม EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 3 ดังนี ้ 

Md. หมายถึง ตำแหน่งค่ามัธยฐานจากคำตอบของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม  
Mo. หมายถึง ตำแหน่งค่าฐานนิยมจากคำตอบของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม 

หมายถึง ตำแหน่งค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จากคำตอบ
ของผู้เช่ียวชาญทั้งกลุ่ม  

/หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เป็นคำตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละคน  
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นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิมตอบ 
เพื่อยืนยัน การคาดการณ์ของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่คำตอบจากการทำ EDFR รอบที่ 2  
ไม่มีความเป็น เอกพันธ์ของคำตอบ (homogeneity) แต่หากว่าคำตอบที ่ได้จากการทำ EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2 มีความเป็นเอกพันธ์ของคำตอบ (homogeneity)  
และมีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดซึ่งครอบคลุมเรื่อง  
ที่ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยจะใช้ผลจากการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2  
เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยยุติการการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 3 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
รอบที่ 1 ผู้วิจัยดำเนินการโดยปรึกษาแนวทางการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล EDFR รอบที่ 2 และรอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยดำเนินการโดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากข้อมูล 
การสัมภาษณ์รอบที ่ 1 ตามคำแนะนำของอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที ่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม แล้วจึงนำแบบสอบถามความคิดเห็นไปรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดภารกิจด้าน ผู้สูงวัย 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดำเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลดังน้ี  

1. เก็บข้อมูลรอบที่ 1 ติดต่อผู ้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) เพื ่อให้ได้ภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ผู ้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิคาดว่าเป็นไปได้และหรือ  
ควรจะเป็น ในอนาคต 

2. นำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง  ๆ ในทุกประเด็นที่ 
จากกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญและกลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็น เพื ่อนำประเด็น เหล่านั ้นไปสร้าง 
แบบสอบถามความคิดเห็นใช้ในการเก็บข้อมูลในการทำ EDRF รอบที่ 2 
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3. เก็บข้อมูลรอบที่ 2 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพื่อให้  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้คุณวุฒิกลุ่มเดิม พิจารณาประเมินค่าโอกาสความเป็นไปได้และหรือควรจะเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการสัมภาษณ ์

4. นำข้อมูลที ่ได ้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้อง 
ของคำตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติเพื่อแสดงตำแหน่งค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างคลอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
ให้ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการทำ EDFR รอบที่ 3 อย่างไรก็ดีหากคำตอบมีความสอดคล้องทุกข้อก็ไม่ต้อง
ดำเนินการในรอบ 3 ต่อไป 

5. เก็บข้อมูลรอบที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิม  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ เพื่อกำหนดภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง รอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
เนื้อหา จากการจัดระเบียบข้อมูลเข้าด้วยกัน 

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่ 2 และ 3  
ใช้การคำนวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile  
Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

2.1 ค่ามัธยฐาน (Median : Mdn) คือค่ากลางของข้อมูลที่อยู ่ตรงกลางของข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้นำมาเรียงลำดับไว้ ดังนี้ 

ค่ามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด 
ค่ามัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
ค่ามัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
ค่ามัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
ค่ามัธยฐานต่ำกว่า 1.50 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 

2.2 ค่าฐานนิยม (Mode : Mo) คือค่าความถี่ของระดับคะแนนจาก 1- 5 ของแต่ละข้อ  
ระดับคะแนนใดที่มีค่าความถี่มากที่สุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของข้อนั้น ในกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของ
ระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั้งสองเป็นฐาน  
นิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่อยู่ติดกัน
จะถือว่าระดับคะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อน้ัน 
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นำค่าฐานนิยมที่คำนวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐาน  
นิยม โดยผลต่างต้องมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อข้อนั้น  
สอดคล้องกัน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื ่อทราบภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เทคนิค 
การวิจัยแบบ EDFR สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ มัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และ 
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range)  

 
สรุป... 

 
การวิจัยเรื ่อง “ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา  
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต และการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) การดำเนินงานการวิจัย เพื ่อศึกษาภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน EDFR รอบที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน EDFR รอบที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเดียวกับรอบที่ 1 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน 
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) รอบที ่ 3  
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับเดียวกับแบบสอบถาม รอบที่ 2 แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จากรอบที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 21 คน ยืนยันคำตอบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ หาค่า 
มัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หาค่า 
ความสอดคล้อง และสรุปผลการวิจัย  

ทั้งนี ้ถ้าความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญในการทำ EDFR รอบที่ 2 มีความสอดคล้องกัน  
ในทุกประเด็นคำถาม ให้ย ุต ิไม ่ต ้องนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ ่ม ผู ้ เช ี ่ยวชาญและ 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิกลุ่มเดิม ในรอบที่ 3  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ตอบคำถามในหัวข้อปัญหาที่ผู้วิจัยเสนอในด้านผู้สูงวัย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู ้ว ิจ ัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR รอบที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ภารกิจด้านผู้สูงวัย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วนำผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นสำหรับ EDFR รอบที ่ 2 และนำข้อมูลจาก EDFR รอบที ่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ( Interquatile Range) 
และสร้างแบบสอบถาม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภารกิจด้านผู้สูงวยัของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้ระเบียบ 
วิธีวิจัยเชิงอนาคต และการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน  
21 คน ด้วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
 

EDFR รอบที่ 1 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน โดยใช้แบบสอบถาม  

กึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
สามารถสังเคราะห์ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มความเห็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี ้

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องจำแนกผู้สูงวัยออกเป็นกลุ่ม โดยต้องมีเกณฑ์ในการจำแนก ทั้งนี้
เพื่อการบริหารจัดการให้ตรงกับศักยภาพของผู้สูงวัย ผู้สูงวัยในบางกลุ่มไม่ต้องการเงินหรือสิ่งตอบ
แทนที่มีมูลค่า แต่ต้องการทำในสิ่งที่ต้องการทำหรืออยากจะทำ หรือบางกลุ่มต้องการพัฒนาตนเอง  
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หรือบางกลุ่มต้องการยอมรับจากสังคม เช่น หมอ พยาบาล ต้องการทำงานเป็นจิตอาสา โดยทั่วไป
อาจพิจารณาได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Passive Elderly เป็นกลุ่มหมดความรู้ หมดความสามารถซึ่งจะ 
ไม่พบในกลุ่มของนักวิชาการ และกลุ่ม Active Elderly เป็นกลุ่มที่ยังมีความรู้ ความสามารถพร้อม 
ที่จะพัฒนาหรือยังสามารถที่จะพัฒนาได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Re-skill และกลุ่ม Up-skill  
เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถสร้างรายได้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมีพื้นที่บริการที่ชัดเจนในการส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงวัย และสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับวัยซึ่งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับ 
ผู้สูงวัยต้องคำนึงถึงสุขภาวะ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อ รองรับกับ 
สังคม ผู้สูงวัย การสร้างการรับรู้และการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลและใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการปลูกฝัง จิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงวัย 
เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความกตัญญู มองผู้สูงวัยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่ครอบครัวและสังคม และต้อง  
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัย ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงและรับโอกาสทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาจจะต้องเริ่มในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมเป็น  The Best Practice  
elderly society และควรกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 
และควรจัดทำแผนงานแผนงบประมาณอย่างต่อเนื ่อง สรุปประเด็นนี้ นโยบายด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า จัดหลักสูตรเพื่อการผลิตและพัฒนา  
กำลังคนรองรับสังคมผู้สูงวัย จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มประชาชนที่กำลัง
จะเข้าสู ่กลุ ่มผู ้สูงวัย จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับผู ้สู งวัย และ 
ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ ่มผู ้ส ูงว ัย ตลอดจนเป็นสาขาที ่ตรง  
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอาจกำหนดในตัวชี้วัดทุกรายวิชาของหลักสูตรให้ผู้เรียน  
มีพฤติกรรมบ่งชี้การแสดงออก การเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าเข้าใจ
ธรรมชาติของผู้สูงวัย เป็นผู้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัย กำหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
ด้านคุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า ปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมสูงวัย เป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคมผู้สูงวัย และมีหลักสูตรที่เป็ นทางเลือกสำหรับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น กลุ่มอาชีพการดูแล  
ผู้สูงวัย หรืออื่น ๆ เมื่อจบแล้วไปทำงานกับกลุ่มผู้สูงวัย อาจเป็นหลักสูตรระยะสิ้น หรือหลักสูตรปกติ 
หรือหลักสูตรทวิภาคี เป็นต้น ปรับปรุงเนื้อหาทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย จัดหลักสูตรอบรม
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคม 
ให้กลุ่มประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ  
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เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากรในสังกัดให้เตรียมตัวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ เช่น หลักสูตร 
การออมเงิน หลักสูตรสร้างคุณค่าของผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
สู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น หลักสูตรการสอนที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์  
และสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงวัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชนทุกระดับ มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นด้านสื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยที่สนใจอย่างทั่วถึง เช่น การใช้งาน  
ผ่าน Face book, Line หรือหลักสูตรที่เกี ่ยวกับการใช้โทรศัพท์สั ่งซื ้อสินค้าต่าง  ๆ เช่น อาหาร  
เครื่องใช้ หรือยารักษาโรคเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยได้เข้าถึงระบบบริการที่ทันสมัย มีการส่งเสริม สนับสนุน
การแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สูงวัยหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพตามความต้องการ และการสร้างโอกาส
เป็นผู ้ประกอบการ ธุรกิจบริการในยุคสังคมผู ้สูงวัย มีการเทียบโอนความรู ้และการเทียบโอ น
ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้สูงวัยของสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เช่น เทียบโอนประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงวัย ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเปิดรับสมัคร
พนักงานเพื่อประกอบอาชีพดูแลผู้สูงวัย ซึ่งพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรห รือ 
องค์ความรู้ที ่ต้องใช้ในการประกอบการทำงานที่บริษัทเตรียมไว้ จะเป็นที่นิยมในพื้นที่เขตเมือง  
สรุปประเด็นนี้ ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับสังคมผู้สูงวัย 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมีพื้นที่
บริการที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงวัย บูรณาการองค์ความรู้ของผู้สูงวัยเข้ากับ
กิจกรรมของสถานศึกษาหรือในระดับชุมชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร สถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยตามความเหมาะสม เช่น มีพื้นที่สำหรับให้  
กลุ่มผู้สูงวัย เต้นลีลาศ ร้องเพลง หรือกิจกรรมนันทนาการอื่น  ๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย สังคม 
และอารมณ์แก่กลุ่มผู้สูงวัย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครูโดยการเชิญผู้บริหาร ครู หรื อปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่สถานศึกษาเคยใช้บริการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนอาชีวะเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเชิญ  
ผู้มีประสบการณ์ที่เป็นผู้สูงวัยมาถ่ายทอดประสบการณ์หรืออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  
ตามความเหมาะสมตามโอกาส และอำนวยความสะดวกด้านการประสานงานด้านกิจกร รมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางบริการแก่กลุ่มบุคคลสูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการ  
เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น สรุปประเด็นนี้  ด้านส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า จัดทำข้อมูลของผู้สูงวัยที่มีความรู้  
ความชำนาญหรือมีความสำเร็จ ในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านศาสนา การบริหาร ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และอาจะต้องมีข้อมูล
อาชีพ ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย อาชีพและธุรกิจของผู้สูงวัย ที่ตลาดแรงงานนำไปสู่  
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การจ้างงาน มีข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากผู้สูงวัย เช่น  
ด้านคุณธรรม ด้านอาชีพ เป็นต้น และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปประเด็นนี้ ด้านคลังปัญญา
อาชีวศึกษา 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า ส่งเสริม สนับสนุนการคิดค้น พัฒนา  
ต้นแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย เช่น รถเข็นผู้สูงวัย วีลแชร์ผู้สูงวัย เก้าอี้  
ผู้สูงวัย ส่งเสริม สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย  
สู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจ และการตลาด เช่น สาขางานก่อสร้าง สร้างบ้านที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย 
มีการออกแบบใช้ระบบการเตือน หรือมีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว อาจมีปุ่มกดเมื่อต้องการความ  
ช่วยเหลือและมีสัญญาณส่งไปถึงอาสาสมัครของหมู่บ้าน เป็นต้น หรืออาชีวศึกษาสร้างแพ็คเกจบรรจุ
ภัณฑ์สำหรับสินค้าของกลุ ่มผู ้สูงวัย เพื ่อส่งจำหน่าย หรือ สาขางานการตลาด ทำการช่องท าง 
การตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการผลิตของกลุ่มผู้สูงวัย เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน โดยการส่งไปศึกษาดูงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอนระดับอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยได้ในทุกสาขางานที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา 
เช่น สาขาคหกรรม ผลิตอาหารสำหรับผู้สูงวัยซึ่งอาหารเป็นอาหารสำหรับวัยทั่วไปแต่แข็งไม่เหมาะ  
สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย นำมาคิดค้นสูตรใหม่ผลิตภัณฑ์อาหารตัวเดียวกันแต่มีความนุ่มรสชาติเหมือนเดิม
หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ อาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักใน
การพัฒนาประเทศ และที่สำคัญต้นทุนการผลิตชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ของอาชีวศึกษาเป็นต้นทุนต่ำ  
เนื ่องจากอาชีวศึกษาไม่ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมือนกับกลุ่มผู ้ผลิตอื ่น แต่อาชีวะใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ผสมผสานกับวัสดุในท้องถิ ่นที ่มี สรุปประเด็นนี ้ ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 

กลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า มีโครงการจิตอาสาของผู ้เรียน  
ในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผู ้ส ูงวัยตามความถนัด และความเหมาะสม เช่น บริการล้างแอร์  
ทำมุ้งลวดการดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นแก่กลุ่มผู้สูงวัยตาม 
ความเหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศกิจกรรมกีฬาผู ้สูงวัย จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัด  
การศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและประชาชนที่สนใจ จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ พื้นถนน เป็นต้น สรุปประเด็นนี้ ด้านส่งเสริม สนับสนุน 
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย  
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบุคลากร ด้านองค์ความรู้ ด้านการให้บริการ ด้านงานวิชาการด้านการ  
ประกอบการ ด้านธุรกิจด้านข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น บุคลากรครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ความรู ้ด้านวิชาชีพบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีองค์ความรู้เรื่องสุขภาพสามารถทำงานร่วมกันสำหรับผู้สูงวัย หรืออาชีวศึกษาต้องทำความร่วมมือ
กับสถานประกอบการรับผู้สูงวัยเข้าทำงานซึ่งต้องคำนึงความสามารถพื้นฐาน สุขภาพของผู้สูงวัย  
ควรเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานน้อยที่สุดแต่อาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานของกลุ่มผู ้สูงวัย เช่น  
การต้อนรับลูกค้า งานเย็บปัก ถักร้อย งานสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุที ่มีน้ำหนักน้อย หรืออาจต้องมี  
ขนาดเล็ก หรืออาจเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิและความละเอียด เนื่องจากข้อดีของการจ้างงานกลุ่มผู้สูงวัย  
คือ โดยธรรมชาติผู้สูงวัยจะมีความละเอียด มีประสบการณ์ด้านการดูแล การสื่อสาร และผู้สูงวัยจะมี
ความอดทน อดกลั้นมากกว่ากลุ่มวัยหนุ่มสาว สรุปประเด็นนี้ ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลาง 
ทำหน้าที่ในการกำหนด แผนงาน โครงการ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงวัยเป็นหน่วยประสานงานขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบันการอาชีวศึกษา
สู่การปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง และบริบทของพื้นที่ กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยใน  
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลางและสถาบันการอาชีวศึกษา และชุมชนตลอดจน  
ให้ความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุขจังหวัด หรือแรงงานจังหวัด เป็นต้นสรุปประเด็นนี้ ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย 

สรุปจากการทำ EDFR รอบที่ 1 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน 21 คน โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ผลการสัมภาษณ์ 
สามารถสังเคราะห์ข้อมูลภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกเป็น  
กลุ่มความคิดเห็นได้ทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 นโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ด้านที่ 2 การจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษาสำหรับสูงวัย ด้านที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน  
กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย ด้านที่ 4 คลังปัญญาอาชีวศึกษา ด้านที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงวยั ด้านที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้สูงวัย ด้านที่ 7 บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และด้านที่ 8 โครงสร้าง
หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำหรับรองรับสังคมผู้สูงวัย   
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EDFR รอบที่ 2  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  

จำนวน 21 คน โดยใช้สถิติในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (center tendency) ได้แก่ ค่ามัธยฐาน  
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ซึ่งผลการวิเคราะห ์
ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายผู้สูงวัย 
ของสำนักงานคณะกรรมการการ
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1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับ 
ผู้สูงวัยเพ่ือสนับสนุน ส่งเสรมิ 
การพัฒนาศักยภาพและ 
การสร้างรายได้ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

2. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
สำหรับผู้สูงวัยต้องคำนึงถึงสุข
ภาวะ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
และด้านสังคม 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้
เพียงพอต่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และผลิตภัณฑส์ำหรับผู้สูงวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

5. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
และสร้างธุรกิจรองรับสังคม 
ผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

นโยบายผู้สูงวัย 
ของสำนักงานคณะกรรมการการ
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6. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม 
ผู้สูงวัยเข้าถึงและได้รับโอกาส
ทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

7. กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน 
การจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย และ
จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

 
จากตารางที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าข้อมูลรายข้อ 
ที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median)  
กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang) (Q3-Q1)  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อคำถาม  
มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุด 5 ข้อ และมีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมาก 2 ข้อ  
มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 ทั้งนี ้ภารกิจด้านผู ้สูงอายุ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา มี 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพและการสร้างรายได้ 2) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยต้อง  
คำนึงถึงสุขภาวะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 3) ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอต่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 5) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็น  
ผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัย 6) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงและได้รับ
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โอกาสทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ 7) กำหนดเป็นยุ ทธศาสตร์หนึ่ง 
ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและจัดทำแผนงานแผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 

ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา
อาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 
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1. จัดหลักสูตรเพื่อการผลิตและ
พัฒนากำลังคนรองรับสังคม 
ผู้สูงวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

2. จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กลุ่ม
ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู ่
กลุ่มผู้สูงวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

3. จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสร้างรายได้
ให้กับ ผู้สูงวัย และตรงตาม
ความต้องการและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัย 
ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

4. ตัวชี้วัดทุกรายวิชาของหลักสูตร
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี ้ 
การแสดงออก การเคารพผู้ใหญ ่
ความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก 
เห็นคุณค่าเข้าใจธรรมชาติ 
ของผู้สูงวัย เป็นผู้ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย (ต่อ) 

ด้านการจัดหลกัสูตรการศึกษา
อาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 
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5. กำหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ด้านคุณลักษณะลักษณะที ่
พึงประสงค์ พฤติกรรมและ
ลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า 
ปรับตัวให้เข้ากบัสังคมสูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

6. จดัหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่นกลุ่ม
อาชีพ การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

7. ปรับปรงุเนื้อหาทุกสาขาวิชาชีพ
รองรับสังคมผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

8. จดัหลกัสูตรอบรมเตรียมความ
พร้อมดา้นสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และ
สุขภาวะทางสังคมให้กลุ่ม
ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู ่
กลุ่มผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

9. มหีลักสตูรการสอนที่เกี่ยวกับสุข
ภาวะทางดา้นร่างกาย สขุภาวะ 
ทางอารมณ ์และสุขภาวะ  
ทางสงัคมของผูสู้งวัยผา่นระบบ
ออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชน 
ทุกระดับ 

5 5 0 5 5 0 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

10. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
สื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
สำหรับผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย (ต่อ) 

ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา
อาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 
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11. ส่งเสริม สนับสนุนการแนะ
แนวอาชีพ และการสร้าง
โอกาสเป็นผู้ประกอบการ 
ธุรกิจบริการในยุคสังคมผู้สูงวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

12. มีการเทียบโอนความรู้และการ
เทียบโอนประสบการณ์ด้านผู้
สูงวัยของสถาบันการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

 
จากตารางที่ 3 ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของ  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 
พบว่า ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่าง 
ค่ามัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  
rang) (Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน
ทุกข้อคำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุด 6 ข้อ และมีระดับความเห็นด้วยกับข้อ
คำถามมาก 6 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 จำนวน 11 ข้อ  
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 0 จำนวน 1 ข้อเรียงตามลำดับ ทั้งนี้
ภารกิจด้านผู้สูงอายุของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา  
อาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 12 ข้อที่ ได้แก่ 1) จัดหลักสูตรเพื่อการผลิตและพัฒนา
กำลังคนรองรับสังคมผู้สูงวัย 2) จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มประชาชน 
ที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย 3) จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย  
และตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัย ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตาม  
ความต้องการของตลาดแรงงาน 4) ตัวชี ้วัดทุกรายวิชาของหลักสูตรให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้  
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การแสดงออกการเคารพผู้ใหญ่ ความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัย  
เป็นผู้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัย 5) กำหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะลักษณะ
ที่พึงประสงค์ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่าปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวัย 6) จัดหลักสูตร 
เฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น กลุ่มอาชีพ การดูแลผู้สูงวัย 7) ปรับปรุงเนื้อหา 
ทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย 8) จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะทางด้าน 
ร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมให้กลุ่มประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย  
9) มีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคม 
ของผู้สูงวัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชน ทุกระดับ 10) มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสื่อ 
เทคโนโลยี และการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง 11) ส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวอาชีพและ 
การสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการในยุคสังคมผู้สูงวัย  และ 12) มีการเทียบโอนความรู้ 
และการเทียบโอนประสบการณ์ด้านผู้สูงวัยของสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย 

ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สำหรับผู้สูงวัย 
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1. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร 
สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นในการจัดกิจกรรม
สำหรับผู้สูงวัยตามความ
เหมาะสม 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายแก่กลุ่มผู้สูงวัย
อย่างถั่วถึง 

4 4 0 4 4 0 มาก สอด 
คล้อง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย (ต่อ) 

ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สำหรับผู้สูงวัย 
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4. ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์
อารมณ์แก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างถั่วถึง 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

5.ส่งเสริม สนบัสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุ
ภาวะทางด้านสังคมแก่กลุ่มผู้สูง
วัยอย่างทั่วถึง 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

 
จากตารางที่ 4 ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย พบว่า 
ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธฐาน (Median)ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน 
(Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang) 
(Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ
คำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุด 2 ข้อ และมีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถาม
มาก 3 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 จำนวน 4 ข้อ มีค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 0 จำนวน 1 ข้อ เรียงตามลำดับ ทั้งนี้
ภารกิจภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยตามความเหมาะสม 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย 3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายแก่
กลุ่มผู้สูงวัยอย่างถั่วถึง 4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านอารมณ์แก่กลุ่มผู้
สูงวัยอย่างถั่วถึง 5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุภาวะทางด้านสังคมแก่กลุ่ม
ผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านคลัง
ปัญญาอาชีวศึกษา 

ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา 
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1. จดัทำข้อมูลของผู้สูงวัยที่มีความรู้ 
ความชำนาญหรือมีความสำเร็จ 
ในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้าน
อาชีพ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ทางด้านการบริหาร ทางด้านการ
ประกอบธรุกจิ ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

2. มขี้อมูลอาชพี ธุรกิจที่สามารถสร้าง
รายได้แก่ผู้สูงวยั และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและของ 
ผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

3. มขี้อมูลคุณสมบัติความสามารถ 
ของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน  
สถาประกอบการ ท้องถิ่น และ
ชุมชนต้องการนำไปสู่การจ้างงาน  

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

4. ข้อมูลทางวิชาการ บทความ 
ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอด
มาจากผู้สูงวัย เช่น ด้านอาชีพ  
ด้านคุณธรรม ด้านศาสนา เป็นต้น 

5 5 0 5 5 0 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

 
จากตารางที่ 5 ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของ  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา พบว่า ข้อมูลรายข้อที่มีค่า  
มัธฐาน (Median) ระดับมาก คือ 3.5 ขึ ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median)  
กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang) (Q3-Q1)  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อคำถาม  
มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุดทั้ง 4 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang  
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(Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 จำนวน 1 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 0  
จำนวน 3 ข้อ ภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านคลังปัญญา  
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้ 1) จัดทำข้อมูลของผู้สูงวัยที่มีความรู้ ความชำนาญหรือมี
ความสำเร็จในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านการบริหาร  
ทางด้านการประกอบธุรกิจ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 2) มีข้อมูลอาชีพ ธุรกิจที่สามารถสร้างราย 
ได้แก่ ผู้สูงวัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้สูงวัย 3) มีข้อมูลคุณสมบัติ
ความสามารถของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชนต้องการนำไปสู่  
การจ้างงาน 4) ข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดมาจากผู้สูงวัย เช่น  
ด้านอาชีพ ด้านคุณธรรม ด้านศาสนา เป็นต้น  
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 

ด้านส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 
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1. ส่งเสริม สนับสนุน การคิดค้น 
พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับ 
ผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

2. ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑอ์าชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัยสู่เชิงพาณิชย์ 
ธุรกิจและการตลาด 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

3. เสริมสร้าง พัฒนาขีด
ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียน
ด้านการสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑอ์าชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัย 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 
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จากตารางที่ 6 ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย พบว่า ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธฐาน (Median)ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่า 
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหวา่ง 
ควอไทล์ (Interquartile rang) (Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อคำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที ่สุ ดทั ้ง 3 ข้อ  
มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการคิดค้น พัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย  2) ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี ่ยวกับผู ้สูงวัยสู ่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจและการตลาด 3) เสริมสร้าง พัฒนา 
ขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ผลิตภัณฑอ์าชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย  
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย 

ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย 
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1. มีโครงการจติอาสาของผู้เรยีนในแต่
ละสาขาออกบริการแก่ผู้สูงวัยตาม
ความถนัด และความเหมาะสม 
เช่น บริการล้างแอร์ ทำมุง้ลวด  
การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

2. ให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นแกก่ลุ่มผู้สูงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศ 
กิจกรรมกีฬาผูสู้งอายุ เป็นต้น 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 
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ตารางที ่ 7 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย (ต่อ) 

ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย 
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3. จดัให้มกีารประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้
สูงวัยและประชาชนที่สนใจ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

4. จดัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น 
ห้องน้ำ พื้นถนน เป็นต้น 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

 
จากตารางที ่  7 ผู ้ทรงค ุณวุฒิม ีความเห็นว ่า ภารกิจด ้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงาน  

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย  พบว่า  
ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธฐาน (Median)ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน 
(Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang)  
(Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ
คำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่ ส ุดทั ้ง 4 ข้อ มีค ่าพิส ัยระหว่างคลอไทล์  
(Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 ทั้งหมดจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับ ทั้งนี้ภารกิจด้านผู้สูงวัย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ  
ผู้สูงวัย ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้ 1) มีโครงการจิตอาสาของผู้เรียนในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผู้สูงวัย 
ตามความถนัด และ ความเหมาะสม เช่น บริการล้างแอร์ ทำมุ ้งลวด การดูแลผู ้สูงวัยในชุมชน   
2) ให้บริการสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นแก่กลุ่มผู้สูงวัยตามความเหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศ 
กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ เป็นต้น 3) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับ 
ผู้สูงวัยและประชาชนที่สนใจ และ 4) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของ 
ผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ พื้นถนน เป็นต้น 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านบุคลากร 

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 

2. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านองค์ความรู้ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

3. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการให้บริการ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

4. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านงานวิชาการ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

5. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการประกอบการ และธุรกิจ 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

6. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านข้อมูล 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

7. การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการประชาสัมพันธ ์

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 
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จากตารางที ่  8 ผู ้ทรงค ุณวุฒิม ีความเห็นว ่า ภารกิจด ้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  
ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธฐาน (Median)ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน 
(Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang)  
(Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ
คำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุดทั้ง 6 ข้อ และมีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถาม
มาก 1 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang (Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 ทั้งหมด ภารกิจด้าน
ผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้ 1) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์ความรู้ 3) การบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ด้านการให้บริการ 4) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องด้านงานวิชาการ 5) ด้านงานวิชาการการบูรณาการความร่ว มมือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน การประกอบการและธุรกิจ 6) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล 7) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ ์ 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน

โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย 

ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองรับสังคมผู้สูงวัย 
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1. จดัตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางทำ
หน้าที่ขับเคล่ือนงานตามภารกจิ
ด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

2. กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัย 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาสู ่
การปฏิบัติ  

5 5 0 4 5 1 มาก
ที่สุด 

สอด 
คล้อง 

3. กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัย 
ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

4 4 0 4 5 1 มาก สอด 
คล้อง 
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จากตารางที ่  9 ผู ้ทรงค ุณวุฒิม ีความเห็นว ่า ภารกิจด ้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองรับสังคมผู้สูงวัย พบว่า ข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธฐาน (Median) ระดับมาก คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความ
แตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1 และมีค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile rang) (Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อคำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมากที่สุดทั้ง 2 ข้อ และ 
มีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมาก 1 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile rang  
(Q3-Q1) เท่ากับ 1.0 ทั ้งหมดจำนวน 3 ข้อ ภารกิจด้านผู ้ส ูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย 
ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1) จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 
ด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบัน 
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัต ิและ 3) กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

สรุป การศึกษาภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต และการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) โดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จำนวน  
21 ท่าน แบ่งตามเกณฑ์ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือ กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ กลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือ กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การทำ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 
พัฒนาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อใช้ทำ EDFR รอบที่ 2 โดยส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 21 คน อ่านและพิจารณาว่าเห็นด้วย กับข้อความนั้นระดับใด ผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้ง 21 ฉบับ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐาน
นิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์(Interquartile Range) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง 
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด คือ มีค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เก ิน 1.00 และมีค ่าพิส ัยระหว่างควอไทล์  
( Interquartile Range) น้อยกว ่าหร ือเท ่าก ับ 1.50 ท ั ้ งน ี ้ภารก ิจด ้านผ ู ้ส ูงว ัยของสำน ักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบภารกิจ จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ จากตารางที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นว่า ภารกิจด้านผู้สูงอายุของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านนโยบายผู้สูงวัย
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ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าข้อมูลรายข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมาก  
คือ 3.5 ขึ้นไป มีค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน (Median) กับค่าฐานนิยม (Mode) ไม่เกิน 1  
และมีค ่าพิส ัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile rang) (Q3-Q1) น้อยกว่าหรือเท่าก ับ 1.5 น้ัน  
ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อคำถาม มีระดับความเห็นด้วยกับข้อ
คำถามมากที่สุด 5 ข้อ และมีระดับความเห็นด้วยกับข้อคำถามมาก 2 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ 
(Interquartile rang) เท่ากับ 1.0 ทั้งนี้ภารกิจด้านผู้สูงอายุของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ดังนี้ 

1. ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และ 
การฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่  
ในการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ และ
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ให้ความเห็น ด้านนโยบายผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู ้ส ูงวัย 
สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยให้สามารถสร้างรายได้ แต่ต้องคำนึงสุขภาวะด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีหน้าที่  
ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ตลอดจนควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนา 
การอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที ่ ส่งเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ทาง  
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
สามารถดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 
ส่วนสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตร หรือสร้างหลักสูตรเพื่อผลิต
ผู้เรียนให้เพียงพอต่อการรองรับสังคมผู้สูงวัย ตลอดจนกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อผลิตผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัย กลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการจัด 
การศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องกำหนดเรื ่องผู ้สูงวัยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณอย่างวิสัยทัศน์98 

 
98 “กฎกระทรวงแบ ่ งส ่ วนราชการสำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนที่ 63 ก (7 กรกฎาคม 2546):  
30. 
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2. ด ้านการจัดหลักส ูตรการศึกษาอาชีวศ ึกษาสำหรับผ ู ้ส ูงว ัย ตามร ัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตามหมวด 3 มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ  
และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน วรรค 3 มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น  
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือ  
เพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือ
ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และตามหมวด 5 มาตรา 54 วรรค 2 รัฐต้องดำเนินการให้  
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าว  
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนศึกษาแห่งชาติด้วย99 กอปรกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6  
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา  
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู ้รับการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถในทางปฏิบั ติและมี
สมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดหลักสูตรเพื่อการผลิตและ  
พัฒนากำลังคนรองรับสังคมผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมให้กลุ่มประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่ มผู้สูงวัย
พัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย และตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของ
กลุ่มผู้สูงวัย ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ตัวชี้วัดทุกรายวิชาของ 
หลักสูตรให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้การแสดงออกการเคารพผู้ใหญ่  ความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก  
เห็นคุณค่าเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัย เป็นผู้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัย และควรกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวัย มีหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น กลุ่มอาชีพ  
การดูแลผู้สูงวัย และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย จัดหลักสูตรอบรม
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมให้กลุ่ม

 
99 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134,  

ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 2560). 
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ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย มีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะ
ทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงวัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชน ทุกระดับ  
มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง  ส่งเสริม 
สนับสนุนการแนะแนวอาชีพและการสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการในยุคสังคมผู้สูงวัย  
และมีการเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ด้านผู้สูงวัยของสถาบันการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ใน 3 รูปแบบ คือ  
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 100 โดยหลักการสำคัญของการจัด
การศึกษาผู้สูงอายุ คือ ต้องยึดหลักยึดหลักความต้องการของผู้สูงอายุทั้งความต้องการทางด้านร่างกาย 
ความต้องการทางด้านจิตใจ รวมถึงความต้องการทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ และเสริมสร้างความรู้
ให้กับผู้สูงอายุ อาทิ จิตสังคม สิทธิสุขภาพ การจัดการ การเงิน ธรรมะสร้างสุข และปกิณกะ สาระบันเทงิ 
เพื่อฝึกฝนตนองให้มีทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การ
เตรียมตัวเพื่อยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคม101 

3. ด ้านส่งเสร ิม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผ ู ้ส ูงว ัย ตาม แผนผู ้ส ูงอายุแห่งชาติ  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มีวิสัยทัศน์ "ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม" โดยประชากรผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพดี (สุขภาพดี ทั้งกาย และจิตใจ ครอบครัวอบอุ่น มีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาส  
เข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการดำเนินการ 
ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำรงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชน
เป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุ 
ให้สามารถดำรงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ  

 
100 “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ,  

ตอนที่ 43 ก (5 มีนาคม 2551): 3. 
101 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการจัดการศึกษา

ผู้สูงอายุ (นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่, 2562), 5-6. 
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2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) มาตรการการปลุกจิตสำนึกให้คน 
ในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร 
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย
ตามความเหมาะสม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย  ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง102  

4. ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน  
ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำข้อมูลของผู้สูงวัยที่มีความรู้ ความชำนาญหรือ 
มีความสำเร็จในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านการบริหาร 
ทางด้านการประกอบธุรกิจ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีข้อมูลอาชีพ ธุรกิจที่สามารถสร้างราย ได้แก่  
ผู ้สูงวัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและของผู ้สูง  นอกจากนี้ข้อมูลคุณสมบัติ
ความสามารถของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชนต้องการนำไปสู่  
การจ้างงาน ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดมาจากผู้สูงวัย  
เช่น ด้านอาชีพ ด้านคุณธรรมด้านศาสนา ตามโครงการสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ได้กำหนดให้สำนักความร่วมมือ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ  
เกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการ จัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผล ส่งเสริมและ 
สนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา รวมทั้งการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากร  
และการจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และ 
สมาคมอาชีพ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งการจัดทำข้อมูล หรือ คลังปัญญาอาชีวศึกษาเพื่อการร่วมมือดำเนินงานด้านผู้สูงวัยของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความคล่องตัวในการทำงานของสถานศึกษาในสังกัด103  

5. ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุนการคิดค้น พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี ่ยวกับผู้สูงวัย   
ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยสู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจ
และการตลาด เสริมสร้าง พัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอนและผู้เรียน  
ด้านการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี ่ยวกับผู้สูงวัย นโยบายสำนักงาน

 
102 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ , แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-

2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิสย,์ 2553), 32-36. 
103 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, โครงการสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ, 2560), 2-3. 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา  ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับวิทยาลัยสารพัดช่างได้มีการวางแผนการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ 
โดยได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางของวิทยาลัยสารพัดช่าง 10 กลุ่มอาชีพ ซึ่งมีกลุ่มอาชีพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (4 วิทยาลัย) นำร่องโดย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
วิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการศู นย์การ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่และโครงการบริบาลดูแลผู้สูงอาย1ุ04 

6. ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย  ผู้เชี ่ยวชาญและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโครงการจิตอาสาของ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผู้สูงวัย ตามความถนัด และความเหมาะสม เช่น บริการล้างแอร์  
ทำมุ้งลวด การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ให้บริการสถานที่สิ ่งอำนวยความสะดวกอื่นแก่กลุ ่มผู้สู งวัย 
ตามความเหมาะสม เช ่น คร ูสอนลีลาศ ก ิจกรรมกีฬาผู ้ส ูงอายุ  จัดให้ม ีการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและประชาชนที่สนใจ และจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ พื้นถนน ซึ่งจุดเน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต105 

7. ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  ผู ้เชี ่ยวชาญและ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทั ้งหมด 7  ข้อ ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์ความรู้ ด้านการให้บริการ ด้านงานวิชาการ ด้านการประกอบการและ
ธุรกิจ ด้านข้อมูล และด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การบูรณาการงานกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  
มีการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) มีเจตจำนง
ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยร่วมกัน ผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็น

 
104 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, “เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนวิทยาสารพัดช่างเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21” (กรุงเทพฯ: 2562). 

105 จินางค์กูร โรจนนันต์, กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย (นนทบุรี: สำนักงาน
ก.พ., 2562). 
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รูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยง
สอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืนทุกหน่วยงานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยร่วมกัน
ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ผู ้สูงวัย เป็นหลักชัยของสังคมตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือ  
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในผู้สูงอายุ 3 S ประกอบด้วย 1) Social Participation (ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในสังคม) 2) Social Security (ส่งเสริมความมั ่นคงปลอดภัย) และ 3) Strong Health  
(ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง) โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงเพื่อ
หนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ 1) ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อคงภาวะติดสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม  
ในชุมชนในหลักสูตร และรูปแบบที่หลากหลาย 2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และเพื่อการมีงานทำของประชากรวัยแรงงาน 
(อาสาสมัครประจำครอบครัว/care giver) 3) ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัว106  

8. ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางทำหน้าที่ขับเคลื ่อนงานตามภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ  
และกำหนดเป็นภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยในสถานศึกษาสู ่การปฏิบัต ิซ ึ ่งสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาได้จัดตั ้งกลุ ่มพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานภายในที ่ไม่ปรากฏ  ในกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการ มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงาน ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติ  
ราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานผลการพัฒนา 
ประสิทธิภาพส่วนราชการประจำปี พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและประสิทธิภาพของ 
ส่วนราชการ อาทิ การวางรูปแบบ ส่วนราชการ การลดขั้นตอน การสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการบริหาร 
และปฏิบัติราชการ ส่งเสริมและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เกี ่ยวกับ 
การกำหนดกรอบ และมาตรฐานอัตรา กำลังการกำหนดตำแหน่งจัดกลุ่มตำแหน่งของข้าราชการ 

 
106 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, บันทึกข้อตกลงร่วมมือ, เรื่อง การบูรณาการ 

ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) ,”กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข   
(30 มีนาคม 2560). 
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ลูกจ้างและพนักงานราชการ การเปิดเผยข้อมูลและอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน การพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและทัศนคติของข้าราชการ 
และลูกจ้าง ดำเนินการและประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.ค.ศ. และ 
ส่วนราชการอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ (จ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย107 

 

 
107 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, โครงการสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ, 2560), 23. 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่อง “ภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำหนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำหนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured 
interview) สำหรับ EDFR รอบที่ 1 และแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) สำหรับ EDFR  
รอบที่ 2 การเก็บรวบรวมรายการมูล ดำเนินการโดยผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง และ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทั้งสองรอบ จากการทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
รอบที่ 2 มีความเป็นเอกพันธ์ของคำตอบ (homogeneity ) และมีเอกฉันท์ (consensus) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดและครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา ผู้วิจัยขอใช้ผลจาก
การทำ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 2 เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยยุติการทำ  
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 3 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปผล 

 
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำหนักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 8 ด้าน 45 แนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1 ด้านนโยบายผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ข้อ  

ได้แก่ 1) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ  
การสร้างรายได้ 2) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยต้องคำนึงถึงสุขภาวะด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 3) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอ 
ต่อการรองรับสังคมผู้สูงวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 5) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจ
รองรับสังคมผู้สูงวัย 6) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการจัดการศึกษา  
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อาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ 7) ควรกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
สำหรับผู้สูงวัย และจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

2. ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 12 ข้อ ได้แก่  
1) จัดหลักสูตรเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับสังคมผู้สูงวัย 2) จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กลุ่มประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย  3) จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย และตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มผู้สูง
วัย ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 4) ตัวชี้วัดทุกรายวิชาของหลักสูตร
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้การแสดงออกการเคารพผู้ใหญ่ ความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่า 
เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัย เป็นผู้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัย 5) กำหนดมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ ด้านคุณลักษณะลักษณะที่ พึงประสงค์ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า ปรับตัว 
ให้เข้ากับสังคมสูงวัย 6) จัดหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น กลุ่มอาชีพ  
การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น 7) ปรับปรุงเนื้อหาทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย 8) จัดหลักสูตรอบรม
เตรียมความพร้อมด้าน สุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมให้กลุ่ม
ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย 9) มีหลักสูตรการสอนที่เกี ่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย  
สุขภาวะ ทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงวัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชน  
ทุกระดับ10) มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยอย่าง  
ทั่วถึง 11) ส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวอาชีพและการสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ในยุคสังคมผู้สูงวัย และ 12) มีการเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ด้าน ผู้สูงวัยของ
สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3. ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) ส่งเสริม  
สนับสนุน บุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยตาม  
ความเหมาะสม 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย 3) ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างถั่วถึง 4) ส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านอารมณ์แก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านสังคมแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง  

4. ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ 1) จัดทำข้อมูลของผู้สูงวัย  
ที่มีความรู้ ความชำนาญหรือมีความสำเร็จในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทางด้านการบริหาร ทางด้านการประกอบธุรกิจ ด้านภูมิปัญญา 2)  มีข้อมูลอาชีพ ธุรกิจ 
ที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู ้สูงวัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและของผู ้สูงวัย  
3) มีข้อมูลคุณสมบัติความสามารถของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชน
ต้องการนำไปสู่การจ้างงาน และ 4) ข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอด
มาจากผู้สูงวัย เช่น ด้านอาชีพ ด้านคุณธรรม ด้านศาสนา เป็นต้น  
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5. ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย  
ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการคิดค้น พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย 2) ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัยสู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจและการตลาด และ 3) เสริมสร้าง พัฒนาขีดความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัย  

6. ด้านจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ 1) มีโครงการ 
จิตอาสาของผู้เรียนในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผู้สูงวัยตามความถนัดและความเหมาะสม เช่น บริการ
ล้างแอร์ ทำมุ้งลวด การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน  2) ให้บริการสถานที่สิ ่งอำนวยความสะดวกอื่นแก่ 
กลุ่มผู้สูงวัยตามความเหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศ กิจกรรมกีฬา ผู้สูงวัย เป็นต้น 3) จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู ้ส ูงว ัยและประชาชนที ่สนใจ  และ  
4) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ พื้นถนน เป็นต้น 

7. ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 7 ข้อ ได้แก่  
1) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์ความรู้ 3) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการให้บริการ 4) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องด้านงานวิชาการ  
5) ด้านงานวิชาการการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกอบการและ
ธุรกิจ 6) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล และ 7) การบูรณาการ 
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์  

8. ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย  
ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 1) จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 
ด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบัน  
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ และ 3) กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาที่พบว่าประกอบด้วย 8 ด้าน 45 แนวทางปฏิบัติ พบประเด็นผลสำคัญที่ควรแก่  
การอภิปราย ดังนี ้

1. นโยบายด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การที่พบว่านโยบาย 
เป็นหนึ่งในภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบาย
เป็นแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อสนองความต้องการหรือความประสงค์อันนำไปสู่การดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดในอนาคต  
หรือในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที ่ม ีภารกิจให้การศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง  
กลุ่มผู้สูงวัยภายใต้กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
แห่งชาติ พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัย
สูงอายุที่มีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งยังมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 912 แห่งทั่วประเทศ  
การกำหนดนโยบายด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบ่งชี้ทิศทางและข้อมูล
สำหรับการวางแผนของสถานศึกษาในสังกัดนำสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าว  
จึงอาจทำให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นดังผลการวิจัยที่ปรากฏ ส่วนที่พบว่าภารกิจ 
ด้านนี้ประกอบด้วย 7 แนวทางปฏิบัติ คือ 1) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการสร้างรายได้ 2) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยต้อง
คำนึงถึงสุขภาวะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 3) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนา  
กำลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอต่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 5) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็น  
ผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัย 6) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึ งและได้รับ
โอกาสทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ 7) ควรกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง  
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
จะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติทั้งหมดแสดงถึงแนวคิดในการดำเนินงานด้านผู้สูงวัยซึ่ งสถานศึกษาสามารถ
นำไปจัดทำเป็นแผนงานโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงวัยในแต่ละภูมิภาค 
ตามสภาพบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา นำสู่การปฏิบัติได้จริง เมื่อพิจารณาระดับความ  
คิดเห็นและพิสัยระหว่างคลอไทล์ของแต่ละแนวทางปฏิบัติ พบว่า แนวทางปฏิบัติที่ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  คือ 
แนวทางปฏิบัติ 1, 2, 3, 5 และ 7 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติทั้ง 5 แนวทาง เป็นแนวทางเตรียม 
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ความพร้อมให้กับผู ้ที ่มีอายุมากได้เป็นผู ้สูงวัยที ่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านการเตรียม 
ความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ1) มาตรการ
หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
3) มาตรการการปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ ์ศรีของผู ้สูงอายุ ซึ ่งมี 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติมา 
ดวงวันทอง (2560) ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด
คือการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีหมวดเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย  
เนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่ เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ เนื้อหาด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ 
เนื้อหาด้านการออม เนื้อหาด้านการเรียนรู้  และเนื้อหาด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย และได้
นำมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตร หัตถกรรม  
และกิจกรรมการขาย เป็นตัวส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสำนักเศรษฐกิจ 
การแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2553) ที่ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่  
ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท พบว่าร้อยละ 58 ผู้สูงอายุยังทำงานหรือประกอบอาชีพ โดยเหตุผลที่ต้อง
ทำงาน คือ เพื่อเลี้ยงชีพหรือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว หรือต้องการพึ่งตนเอง รองลงมา คือ ต้องการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่างกายยังสามารถทำงานได้ และผลการศึกษาของ Russell and  
Helen (2008) ที่พบว่า ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ต้องการเรียนเพื่อใช้ชีวิตในอนาคต ด้านเวลา มีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละระดับอายุมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และผู้สูงอายุไม่อุทิศ
เวลาไปกับการเรียนเท่ากับวัยอื่น ๆ ดังนั้นความสำคัญของเวลา ประสบการณ์ และการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาชัญญา รัตนอุบล  
และคณะ (2552) ที่พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื ่อเข้าสู ่ว ัยผู ้สูงอายุของผู ้ใหญ่วัยแรงงาน  
ประกอบด้วยหลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษา 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจสภาพ  
ปัญหา และความต้องการของการเตรียมความพร้อมเมื่อเขา้สู่วัยผู้สูงอายุ การกำหนดวัตถุประสงค์การ 
เรียนรู้ การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การกำหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการถอดบทเรียน โดยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรม  
การศึกษาไปสู ่การปฏิบัติ มี 4 ด้าน คือ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ด้านการบูรณาการสู่การจัดการศึกษา และด้านงบประมาณ   
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2. ด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู ้สูงวัย ประกอบด้วย 12 ข้อ  
โดยแนวทางปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่าง  
คลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดมี 6 แนวทาง คือ แนวทางปฏิบัติ 3) จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย และตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่ม  
ผู้สูงวัย ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 5) กำหนดมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ ด้านคุณลักษณะลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า ปรับตัว 
ให้เข้ากับสังคมสูงวัย 6) จัดหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น กลุ่มอาชีพ  
การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น 7) ปรับปรุงเนื้อหาทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย 8) จัดหลักสูตรอบรม
เตรียมความพร้อมด้าน สุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมให้กลุ่ม
ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย 9) มีหลักสูตรการสอนที่เกี ่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย  
สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงวัยผ่านระบบออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชน 
ทุกระดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมดและคาดว่าใน พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีจำนวนมากขึ้นแต่ศักยภาพในการเกื้อหนุนของครอบครัวและ
สังคมลดลง ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สุขภาพที่เสื่อมลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งผู้สูงอายุมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มนี้สามารถ 
ดูแลตนเองได้ ไม่พึ่งพาคนอื่น กลุ่มติดบ้าน มีภาวะพึ่งพิงผู้อื ่นบ้างในการทำกิจวัตรประจำวันหรือ 
มีโรคประจำตัว และกลุ่มติดเตียง ต้องพึ่งพิงผู้อื่นทั้งหมดไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง 
เมื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติทั้ง 6 แนวทาง จะเห็นว่าเป็นแนวทางที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่กำลัง 
จะเป็นหรือเป็นผู้สูงวัย รองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพและความสามารถในการทำงาน  
ผ่านระบบการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สอดคล้องกับผลการวิจัยศึกษาของ ชัยพัฒน์ พุฒซ้อน และ กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน (2561) ที่พบว่า  
แนวทางการแก้ปัญหาสังคมผู ้สูงอายุของสังคมไทยต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั ้ง  3 ด้าน คือ  
ด้านเศรษฐกิจ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู ้ส ูงอายุตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
ต้องกระตุ้นให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถประกอบการงานที่เป็น  
ประโยชน์ได้ ต้องสนับสนุนให้มีการขยายกรอบเวลาการเกษียณงาน  ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะและภูมิปัญญาเฉพาะทางอันเป็นการสร้างอาชีพแก้ผู้สูงอายุ ด้านสังคม  อาจจัด
กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกายตามความ
เหมาะสมของบุคคล รวมถึงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ต่าง  ๆ  
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข้งแรง การแก้ปัญหาทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรม  
นันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขด้านจิตใจ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทางเดิน  
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หรือสวนสุขภาพสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ รัฐควรต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ  
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิต่าง  ๆ  
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ผลการวิจัยของสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 
แรงงาน (2553) ที่พบว่า ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบทร้อยละ 58 ยังทำงานหรือประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงชีพ
หรือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว หรือต้องการพึ่งตนเอง รองลงมาต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และร่างกายยังสามารถทำงานได้ ผลการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ที่ศึกษา 
แนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรในช่วง 20 ปีข้างหน้า ระหว่าง พ.ศ.2562 กับ พ.ศ.2582 พบว่า ทุกจังหวัดจะ  
เผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย ภาวะพึ่งพิงมีมากขึ้นเมื่อรวมกับสัดส่วนการทำงานต่ำกว่าระดับของ
แรงงาน ในอีก 20 ปีข้างหน้าผู้ที่อยู่ในวัยทำงานต้องมีผลิตภาพหรือความสามารถในการทำงานเพิ่ม
มากขึ้นมากกว่าแรงงานในปัจจุบันประมาณ 2 ถึง 2.2 เท่า จึงจะสามารถดูแลผู้สูงวัยและเด็กที่อายุ  
ไม่ถึงเกณฑ์จะทำงานได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจั งหวัดและฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง  
หากต้องการให้รายได้ต่อหัวของหวัดเพิ ่มขึ ้น ให้ผู ้ทำงานมีรายได้เพียงพอเลี ้ยงดูครอบครัว  
ความสามารถในการทำงานควรสูงกว่าแรงงานในปัจจุบันไม่น้องกว่า 2.5 เท่า และเนื่องจากเป็นการ  
ฉายภาพอนาคต ดังนั้น ระบบการเตรียมกำลังคนจึงขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาที่จะต้องหาแนวทาง 
ในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อยกระดับความสามารถในการทำงานให้สูงขึ ้นให้ได้ตามเงื ่อนไขข้างต้น  
ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แตกต่างไปจากปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จะต้องมีระบบนิเวศการเรียนรู้ที่สนับสนุน  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดหรือพื้นที่ด้วย  ผลการศึกษาของ  
เกรียงศักดิ์ ซื ่อเลื ่อม (2554) ที่พบว่า องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สู งอายุไทย  
ประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา การมีงานทำเพื่อยังประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ตลอดจนการมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความมั่นคงในครอบครัว รวมถึงสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้สูงอายุที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวในการดูแลตนเองตั้งแต่อยู่ในในวัยหนุ่มสาว บุตรหลานควรมีความกตัญญู
กตเวที เกื้อกูล และดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ  การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ของการสาธารณสุขมูลฐาน และ 
ผลการศึกษาของ Russell and Helen (2008) ที่พบว่า ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมีผล กระทบ 
โดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ต้องการเรียนเพื่อใช้ชีวิตในอนาคต และเวลา  
มีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละระดับอายุมีรูปแบบการเรียนรู้ 
ที่แตกต่างกัน และผู้สูงอายุไม่อุทิศเวลาไปกับการเรียนเท่ากับวัยอื่น  ๆ ดังนั้นความสำคัญของเวลา 
ประสบการณ์ และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ   
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3. ด้านส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยแนวทางปฏิบัติ 
ที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์  
ที่กำหนดมี 2 แนวทาง คือ แนวทางปฏิบัติ 4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
ทางด้านอารมณ์แก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง และ 5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางด้านสังคมแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย 
จัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาด้านการ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ นโยบายด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและ  
การฝึกอบรมวิชาชีพ ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อ 
คนพิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื ่อสตรี อบรมระยะสั ้น/ตลาดนั ดอาชีพ  
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เพื ่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง  
Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ  
และนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็น
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความต้องการของพื้นที่และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
ได้แก่ คนพิการ วัยทำงาน ผู้สูงวัย สตรี ฯลฯ และสอดคล้องกับพันธกิจขยายโอกาสทางการศึกษาสาย
อาชีพให้ทั ่วถึง ต่อเนื ่อง เสมอภาค และเป็นธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ซึ่งนโยบายและพันธกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติอันเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดทำหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ 9 ประเภทวิชา  
มากกว่า 350 สาขาวิชา ซึ่งอาจสนองความสนใจและความต้องการของผู้สูงวัยในท้องถิ่น กิจกรรมการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามความสนใจมีส่วนทำให้ผู้สูงวัยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เกิดความเพลิดเพลิน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีระ สินเดชารักษ์ (2558) ที่พบว่า กิจกรรมของผู้สูงอายุในจีน แบ่งเป็น  
3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนวสันทนาการและนันทนาการ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และ 
การฝึกอบรม และกิจกรรมให้บริการเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งมีกิจกรรมเฉพาะ คือ กิจกรรม 
หาคู ่ให้บุตรเป็นศูนย์รวมผู ้สูงอายุให้มารวมกลุ ่มกันในการทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ครอบครัวและบุตรของตน หรือเป็นกิจกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกับสงัคมได้  
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุเกิดการเรียนรู ้ และให้มีกิจกรรมความรู้ต่อยอด  ผลการศึกษาของ  
ฐิติมา ดวงวันทอง (2560) ที่พบว่า การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุดคือการศึกษา 
ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีหมวดเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย เนื้อหา  
ด้านสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ เนื้อหาด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ เนื้อหา  
ด้านการออม เนื้อหาด้านการเรียนรู้ และเนื้อหาด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย ซึ่งนำมาประยุกต์ 
เข้ากับการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร โดยใช้กิจกรรมทางการเกษตร หัตถกรรม และกิจกรรม  
การขายเป็นตัวส่งเสริมการเรียนรู้และคำกล่าวของ Hessel (2008) ที่กล่าวถึงการฝึกอบรมสายอาชีพ 
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แก่ผู้สูงวัยที่มีพลังในสังคมผู้สูงอายุว่า ผู้สูงวัยกลุ่มนี้ต้องการให้มีการฝึกอบรมอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปได้รับโอกาสการจ้างงานมาก กลุ่มผู้สูงวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมมีความสำคัญตอ่บทบาทการส่งเสริมสถานที่ทำงาน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย และนโยบายการจ้างงานต้องมีความยืดหยุ่น
ของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 แนวทางปฏิบัติ คือ 1) จัดทำข้อมูล 
ของผู้สูงวัยที่มีความรู้ ความชำนาญหรือมีความสำเร็จในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทางด้านการบริหาร ทางด้านการประกอบธุรกิจ ด้านภูมิปัญญา 2) มีข้อมูลอาชีพ 
ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้สูงวัย  
3) มีข้อมูลคุณสมบัติความสามารถของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชน
ต้องการนำไปสู่การจ้างงาน และ 4) ข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่ถ่ายทอด  
มาจากผู้สูงวัย เช่น ด้านอาชีพ ด้านคุณธรรม ด้านศาสนา เป็นต้น  ซึ่งทั้ง 4 แนวทางผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะสังคมไทยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต สั่งสมและสืบทอด 
ภูมิปัญญาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้มีบทบาทด้านการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้คำแนะนำ  
เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือ และเป็น ผู้แก้ปัญหาในครอบครัว ผู้สูงอายุมีบทบาทที่ค่อนข้างหลากหลาย  
ทั้งบทบาททางตรงและบทบาททางอ้อมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (โสภาพรรณ รัตนัย,  
2558) ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญต่อการพัฒนาที่จะต้องส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี  
มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ชุมชน สอดคล้องก ับคำแถลงนโยบายของคณะร ัฐมนตร ีโดยพลเอกประยุทธ จ ันทร ์โอชา  
นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาว่า นโยบายหลักที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ปรับรูป แบบ 
การเรียนและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนา  
อาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่าง  
เป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล โดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที ่เข้าสู่สังคมสูงวัย พัฒนาทักษะอาชีพ 
ทุกช่วงวัย และจัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างโอกาสของคน 
ไทยทุกช่วงวัยละทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาและการดำรงชีวิต  แนวทางปฏิบัติ 
ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงเป็นภารกิจที่สนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
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5. ด้านส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย  
ประกอบด้วย 3 แนวทางปฏิบัติ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการคิดค้น พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย 2) ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
อาชีวศึกษาเกี ่ยวกับผู ้สูงวัยสู ่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจและการตลาด และ 3) เสริมสร้าง พัฒนาขีด
ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอนและผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย ซึ่งทั้ง 3 แนวทางผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด การที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีความคิดเห็นให้การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย  
เป็นภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั ้งนี ้เป็นเพราะสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีพันธกิจด้านวิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสามารถตอบสนองภารกิจด้านผู้สูงวัยอยู่แล้ว อีกทั้งยังมี  
ความพร้อมและศักยภาพในขับเคลื ่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จากผลงาน  
สิ ่งประดิษฐ์สำหรับผู ้สูงวัยที ่ปรากฏเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะชน ทั ้งยังสอดคล้องกับแนวทาง  
การดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย 
สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์
แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมกับให้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนิภาภัทร จันทบูรณ์ และคณะ (2561) ที่ศึกษานวัตกรรมสุขภาพรองเท้าจุกยางกัน 
ลื่นและนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุ และพบว่าผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
สุขภาพรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้า ในระดับมากที่สุด ผู้สูงอายุร้อยละ 100 ไม่ลื่นล้มเมื่อสวม
รองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้า ร้อยละ 81.25 มีความรู้สึกผ่อนคลายบริเวณเท้าขณะสวมใส่รองเท้า  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มขนาดและสีสันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้า
สำหรับผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

6. ด้านส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ  
1) มีโครงการจิตอาสาของผู ้ เร ียนในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผ ู ้ส ูงว ัยตามความถนัดและ  
ความเหมาะสม เช่น บริการล้างแอร์ ทำมุ้งลวด การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน  2) ให้บริการสถานที่ 
สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนแก่กลุ่มผู้สูงวัยตามความเหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 3) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยและประชาชน  
ที่สนใจ และ 4) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ  
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พื้นถนน เป็นต้น ซึ่งทั้ง 4 แนวทางผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและ
พิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด การที่ผลการวิจัยปรากฏดังกล่าวทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
ในแต่ละปีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะจัดให้มีโครงการบริการชุมชน อาทิ โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง  
เพื ่อชุมชน (Fix it center) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น การดำเนินงาน 
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องออกให้บริการชุมชน
ร่วมกับครู อาจารย์ บางกิจกรรมหรือบางหลักสูตรประชาชนผู้สนใจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือ
ฝึกอบรมในสถานศึกษา การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนหรือผู้สูงวัยที่สนใจร่วม 
กิจกรรมหรือฝึกอบรมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงเป็นภารกิจที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรต้อง
ดำเนินการ สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุของไปรยา สุพรรณพยัคฆ์ (2561) ใน 8 หมวด ได้แก่ 1) ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก  
2) ทางลาด ราวจับ และลิฟต์ 3) บันได 4) ที่จอดรถ 5) ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารและ  
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6) ประตู 7) ห้องสุขา และ 8) พื้นผิวต่างสัมผัส ในที่ว่าการอำเภอ และ  
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่ให้เอื้ออำนวยกับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ สามารถเข้าไปใช้บริการได้สะดวกสบาย สามารถขึ้นไปติดต่อใช้บริการในชั้นอื่น  ๆ ได้  
โดยต้องการให้มีลิฟต์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  

7. ด้านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย7 ข้อ  
โดยแนวทางปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและพิสัยระหว่าง  
คลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด มี 6 แนวทาง คือ แนวทางปฏิบัติ  2) การบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ด้านองค์ความรู้  3) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการให้บริการ 4) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงาน 
วิชาการ 5) ด้านงานวิชาการการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องด้านการ  
ประกอบการและธุรกิจ 6) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล และ  
7) การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์  แนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือพันธกิจสร้าง  
เครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ความจำเป็นที่ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีสาเหตุมาจาก
การจัดการศึกษาและบริการด้านวิชาชีพหากดำเนินการแบบเอกเทศโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
อาจขาดความพร้อมด้านวัสดุ เครื ่องมีอ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งผู ้เชี ่ยวชาญด้านนั้น  ๆ  
การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสอดคล้อง  
กับหลักการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) (2553) ที ่เสนอไว้ดังนี้  1) หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
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การศึกษาสายสามัญเพื ่อให้ผู ้สูงอายุได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับ  
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ) การจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แบ่งเป็น (1) การศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การจักสาน การทอผ้า การท าของชำร่วย (2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
เช่น การดูแลสุขภาพ การลีลาศเพื่อสุขภาพ เป็นต้น (3) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ (4) การเข้าร่วมกิจกรรม 
การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการอ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ได้แก่ ร่วมเรียนรู้โดยการอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองไม่ให้เสื่อม  
โดยสามารถศึกษาจากสื่อต่าง ๆ และเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gant  
(1979) ที่พบว่า การบริหารการพัฒนาจะบรรลุผลตามที่กำหนดขึ้นอยู่กับมีกรรมการทำหน้าที่วางแผน 
เพื่อประสานงานระหว่างกระทรวงที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งหน่วยใหม่  ๆ รวมทั้งการเอารัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานทางเอกชนมาช่วยในการพัฒนา มีการกระจายอำนาจและการมอบหมายหน้าที่  
ต้องการหน่วยงานทางวิชาการมาช่วยเหลือ กระทรวงที่มีหน้าที่พัฒนาต้องมีสมรรถภาพทางการบริหาร 

8. ด้านโครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับสังคมผู้สูงวัย  
ประกอบด้วย 3 ข้อ โดยแนวทางปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
และพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด มี 2 แนวทาง คือ แนวทางปฏิบัติ 1) จัดตั้งหน่วยงาน
ภายในส่วนกลางทำหน้าที ่ขับเคลื ่อนงานตามภารกิจด้าน ผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และ 2) กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  
เพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานศึกษาในกำกับทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนททั่วประเทศมากถึง 912 แห่ง การที่จะบริหารภารกิจด้านผู้สูงวัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดี่ยวกันอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องมีหน่วยงานภายในส่วนกลางทำหน้าที่  
ขับเคลื่อน และกระจายอำนาจให้ส่วนงานในสังกัดนำสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 
พสกร ทวีทรัพย์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด 
เพชรบูรณ์และพบว่า ปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านทักษะ/ความชำนาญด้านบุคลากร ด้านรูปแบบ/ ลักษณะการปฏิบัติ  
ด้านระบบการบริหาร และด้านโครงสร้าง และผลการศึกษาของ Gant (1979) ที่พบว่า การบริหาร 
การพัฒนาจะบรรลุผลตามที่กำหนด ขึ้นอยู่กับมีกรรมการทำหน้าที่วางแผนเพื่อประสานงานระหว่าง
กระทรวงที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งหน่วยใหม่ ๆ รวมทั้งการเอารัฐวิสาหกิจและหน่วยงานทางเอกชน 
มาช่วยในการพัฒนา มีการกระจายอำนาจและการมอบหมายหน้าที่ ต้องการหน่วยงานทางวิชาการ 
มาช่วยเหลือ กระทรวงที่มีหน้าที่พัฒนาต้องมีสมรรถภาพทางการบริหาร   
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.1 ควรศึกษาแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงว ัยในอนาคต  

อย่างน้อย 10 ปี กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงวัยที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2546 และจัดทำคู่มือการดำเนินการภารกิจสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

1.2 ควรจัดตั ้งหน่วยงานทำหน้าที ่ขับเคลื ่อนภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดบทบาทหน้าที ่ในการขับเคลื ่อนภารกิจด้านผู ้ส ูงวัย  
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและส่วนงานในสังกัดทุกระดับทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารจัดการ  
และการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน 

1.3 ควรมีแผนงาน แผนงบประมาณภารกิจด้านผู้สูงวัยที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
1.4 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื ่อการส่งเสริม สนับสนุน  

การขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงวัยทั้งด้านการจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัย ด้านกิจกรรม
สำหรับผู้สูงวัย ด้านคลังปัญญาอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัย  
และด้านจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
2.1 ควรศึกษาข้อมูลผู ้สูงวัยและความต้องการในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ โดยประสาน  

ความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติภารกิจด้านผู ้สูงวัยของสถานศึกษาที่  
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการขับเคลื ่อนภารกิจด้านผู ้ส ูงว ัยของ สำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการของผู้สูงวัยที่เหมาะสมตามศักยภาพของสถานศึกษา 

2.2 ควรส่งเสริมการจัดทำคลังปัญญาอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการขอ  
งผู้สูงวัยในท้องถิ่นและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วิทยากร และเทคโนโลยี 

2.3 ควรกำกับ ติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงานภารกิจด้านผู ้ส ูงวัย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานผลต่อสำหนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับความต้องการของผู้สูงวัยต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  

ของสำนักงานคณะกรรมกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ควรศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานผู้สูงวัยไทยของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ 
3. ควรการวิจัยรูปแบบการบูรณาการงานด้านผู ้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา 
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รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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  อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
3. นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
4. ดร.ณัฎฐี ศรีสวสัดิ ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
 
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
1.  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ข้าราชการบำนาญ 
 
2. ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ข้าราชการบำนาญ และที่ปรกึษาบริหารโครงการประจำ 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
3. ดร.สาโรจน ์ขอจ่วนเตี๋ยว ข้าราชการบำนาญ และปรึกษาผู้ชำนาญการพัฒนาและ 
  ความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการ 
  อาชีวศึกษาทวิภาคี 
 
4. นายประดิษฐ ์ระสิตานนท ์ ข้าราชการบำนาญ และที่ปรกึษาบริหารโครงการประจำ 
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
5. นายวณิชย ์อ่วมศร ี ข้าราชการบำนาญ และที่ปรกึษาบริหารโครงการประจำ 
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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กลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือ 
1. นายอาณัติชัย จันทิวาส ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 
 
2. ดร.พงค์สิลป ์รตันอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองจอก 
 
3. ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
4. นายวิชิต วิเชียร ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ 
 
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา 
 
4. ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
5. นางสาววาสนา โกสีย์วัฒนา ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
6. นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
7. นายแพทย์พงค์เกษม ไขมุ่ก อดีต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
   ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
8. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รักษาการอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอายุ



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
EDFR รอบ 1 

เรื่อง ภารกจิด้านผู้สูงวยัของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มี 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
.......................................................................................................................................................................... 

1.2 ตำแหน่ง
.......................................................................................................................................................................... 

1.3 ทีท่ำงาน
.......................................................................................................................................................................... 

1.4 ประสบการณ์ในการทำงาน
.......................................................................................................................................................................... 

1.5 วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์
.......................................................................................................................................................................... 

1.6 เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
.......................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2  ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรเป็นอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 ว่าที่รอ้ยตรีหญงิ ทิตา ดวงสวัสดิ์ 
นักศึกษาหลักสตูรปรญิญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอสัมภาษณ์งานวิจยั 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

171 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือ EDFR รอบ 2 
แบบสอบถามความคิดเหน็ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เรื่อง ภารกิจดา้นผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
...................................................................................................... 

 
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการนำผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่อง

ภารกิจด้าน ผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในรอบที่ 1 มาสังเคราะห์และรวบรวม
จัดหมวดหมู่ และนำมาสร้างแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนำข้อมูลทางสถิติ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการกำหนดภารกิจด้านผู้สูงวัยของ
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 

ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยรับรองว่า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นความลับ การนำเสนอข้อมูลจะเปน็ภาพรวมเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ ์
นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

เบอร์ติดต่อ 08-4838-7629 
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คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่าน 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มากที่สุด 
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มาก 
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปานกลาง 
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

น้อย 
1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

น้อยที่สุด 

ข้อที่ ภารกิจด้านผูสู้งวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

(เห็นด้วย) 
นโยบายด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 2 3 4 5 
1 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม  

การพัฒนาศักยภาพและการสร้างรายได้ 
     

2 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้สูงวัยต้องคำนึงถึงสุขภาวะ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 

     

3 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้
เพียงพอต่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 

     

4 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย 

     

5 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และสร้าง
ธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงวัย 

     

6 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

     

7 กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
สำหรับผู้สูงวัย และจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อที่ ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ระดับความคิดเห็น  
(เห็นด้วย) 

การจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับสังคมผู้สูงวัย 1 2 3 4 5 
1 จัดหลักสูตรเพ่ือการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับสังคมผู้สูงวัย      
2 จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มประชาชน 

ที่กำลังจะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย 
     

3 จัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพสร้างรายได้ให้กับผู้สูง
วัย และตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของกลุ่มผู้สูงวัย ตลอดจนเป็นสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

4 ตัวชี้วัดทุกรายวิชาของหลักสูตรให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ี 
การแสดงออก การเคารพผู้ใหญ ่ความกตัญญู มีทัศนคติเชิงบวก 
เห็นคุณค่าเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัย เป็นผู้ช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ระหว่างวัย 

     

5 กำหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านคุณลักษณะลักษณะที่  
พึงประสงค์ พฤติกรรมและลกัษณะนิสัยเข้าใจ เห็นคุณค่า  
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวยั 

     

6 จัดหลักสูตรเฉพาะทางกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่นกลุ่ม
อาชีพ การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น 

     

7 ปรับปรุงเน้ือหาทุกสาขาวิชาชีพรองรับสังคมผู้สูงวัย      
8 จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะทางด้าน

ร่างกาย สุขภาวะทางอารมณ์ และสุขภาวะทางสังคมให้กลุ่ม
ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่กลุม่ผู้สูงวัย 

     

9 มีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะ 
ทางอารมณ์ และสุขภาวะ ทางสังคมของผู้สูงวัยผ่านระบบ
ออนไลน์สำหรับกลุ่มประชาชนทุกระดับ 
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ข้อที่ ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

การจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับสังคมผู้สูงวัย (ต่อ) 1 2 3 4 5 
10 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสาร

สำหรับผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง 
     

11 ส่งเสริม สนับสนุน การแนะแนวอาชีพ และการสร้างโอกาสเป็น
ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการในยุคสังคมผูสู้งวัย 

     

12 มีการเทียบโอนความรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ด้าน 
ผู้สูงวัยของสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย      
1 ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

อื่นในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยตามความเหมาะสม 
     

2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างช่วงวัย      
3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้าน

ร่างกายแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างถั่วถึง 
     

4 .ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสขุภาวะทางอารมณ์
อารมณ์แก่กลุม่ผู้สูงวัยอย่างถั่วถึง 

     

5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุภาวะ
ทางด้านสังคมแก่กลุ่มผู้สูงวัยอย่างทั่วถึง 

     

คลังปัญญาอาชีวศึกษา      
1 จัดทำข้อมูลของผู้สูงวัยที่มีความรู้ ความชำนาญหรือ 

มีความสำเร็จในชีวิตเฉพาะทาง เช่น ทางด้านอาชีพ ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทางด้านการบริหาร ทางด้านการประกอบ
ธุรกิจ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

     

2 มีข้อมูลอาชีพ ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงวัย และ 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้สูงวัย 
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ข้อที่ ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

คลังปัญญาอาชีวศึกษา (ต่อ) 1 2 3 4 5 
3 มีข้อมูลคุณสมบัติความสามารถของผู้สูงวัยที่ตลาดแรงงาน  

สถานประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชนต้องการนำไป  
สู่การจ้างงาน  

     

4 ข้อมูลทางวิชาการ บทความ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์  
ที่ถ่ายทอดมาจากผู้สูงวัย เช่น ด้านอาชีพ ด้านคุณธรรม  
ด้านศาสนา เป็นต้น 

     

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับ
ผู้สูงวัย 

     

1 ส่งเสริม สนับสนุน การคิดค้น พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย 

     

2 ส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑอ์าชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัยสู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจและการตลาด 

     

3 เสริมสร้าง พัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนและผูเ้รียนด้านการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑอ์าชีวศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัย 

     

ส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย      
1 มีโครงการจิตอาสาของผู้เรียนในแต่ละสาขาออกบริการแก่ผู้สูง

วัยตามความถนัด และความเหมาะสม เช่น บริการล้างแอร์  
ทำมุ้งลวด การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน 

     

2 ให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นแก่กลุ่มผู้สูงวัยตาม
ความเหมาะสม เช่น ครูสอนลีลาศ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ เป็นต้น 

     

3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
สำหรับผู้สูงวัยและประชาชนที่สนใจ 

     

4 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต 
ของผู้สูงวัย เช่น ห้องน้ำ พื้นถนน เป็นต้น 
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ข้อที่ ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
1 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านบุคลากร 
     

2 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านองค์ความรู้ 

     

3 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการให้บริการ 

     

4 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านงานวิชาการ 

     

5 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการประกอบการและธุรกิจ 

     

6 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านข้อมูล 

     

7 การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการประชาสัมพันธ ์

     

โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับ
สังคมผู้สูงวัย 

     

1 จัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจด้านผู้สูงวัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     

2 กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถาบันการอาชีวศึกษาสู ่
การปฏิบัติ  

     

3 กำหนดเป็นภารกิจด้านผู้สูงวัยในสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ      
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540     สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย-์คณิต)   

    โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร  
พ.ศ. 2545     สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์  
    สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. 2554     สำเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคม ี  
    มหาวิทยาลัยทักษิณ   
พ.ศ. 2557     ศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
    สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2545     อาจารย์พิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
พ.ศ. 2550     พนักงานราชการบริหารทั่วไป (คร)ู   
    วิทยาลัยเทคนิคสิชล   
พ.ศ. 2551     นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  
พ.ศ. 2553     นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ   
    ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา  
    และกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
    กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 103/66 หมู ่1 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   
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