
บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย    

 เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ อาชีพการงาน สังคม  ในด้านร่างกายจะเปลี่ยนไปในลักษณะเสื่อมถอยลง ความคล่องแคล่วของการ

เคลื่อนไหวลดลง สายตาและการได้ยินก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  ด้านอาชีพการงาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ลด

บทบาทจากการท างานลงซึ่งส่งผลต่อรายได้ประจ าที่เคยได้รับ  แต่ผู้สูงอายุบางส่วนก็ยังคงต้องหางานท าหรือ

ประกอบอาชีพอยู่เพ่ือเลี้ยงตนเอง  เนื่องจากไม่มีบุตรหลานดูแลและฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  ยังต้องหางาน

หรือหารายได้เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง  แต่รายได้อาจจะไม่เท่าเทียมกับเมื่ออยู่ในวัยท างาน  

นอกจากนั้น ผู้สูงอายุก็ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับบุตรหลานและครอบครัว  จากที่เคยออกไปท างานตลอดเวลา

ผู้สูงอายุจะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ต้องปรับตัวให้ได้กับเวลาว่างที่อาจมีมากขึ้น  ผู้สูงอายุต้อง

ปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม ความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2560) 

 จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญนั้น  ท าให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวอย่างมาก  

เพ่ือจะให้สามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 การได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้

ผู้สูงอายุน าไปใช้ในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถน าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้จัดท ารายงานจากการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรชาย 

เรื่อง วาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558  ได้รายงานถึงปัญหาผู้สูงอายุว่า มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สุขภาพ  และมีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ระดับ คือ การเตรียมตัวระดับบุคคล  ผู้สูงอายุต้องมีการ

ดูแลสุขภาพตนเอง ใฝ่รู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  อีกระดับหนึ่ง คือ ระดับชุมชน ควรมีการเตรียมชมรม

ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเพ่ือดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง  ทั้งสองระดับนี้จะช่วยเตรียมผู้สูงอายุให้พร้อมรับความ
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เปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังต้องหาหลักประกันรายได้  ผู้สูงอายุบางรายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพเพียง

อย่างเดียว  ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมรายได้ที่เหมาะกับวัย  และควรมีการจัดการศึกษาและสันทนาการ

ให้แก่ผู้สูงอายุ  สุมาลี  สังข์ศรี (2558) กล่าวถึงความจ าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่า ผู้สูงอายุ

จ าเป็นต้องได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นเพ่ือน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ใช้ในการปรับตัว

เข้ากับครอบครัวและลูกหลาน ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ใช้ในการปรับตัวเข้ากับ

เทคโนโลยี และใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และไม่มีใครดูแล  เมื่อผู้สูงอายุ

สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมทั้งการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ  ดังที่ปรากฏใน แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2545-2564) (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ , 2553)  

ซึ่งระบุในวิสัยทัศน์ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” แผนผู้สูงอายุฉบับนี้มียุทธศาสตร์ 5 หมวด และมีถึง 2 

หมวด ที่กล่าวถึงการต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และข่าวสารอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นั่นคือ หมวดที่ 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการหลัก 3 มาตรการ  และหนึ่ง

ในสามคือ มาตรการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 หมวดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  มีมาตรการหลัก 6 มาตรการ และหนึ่งในหก 

คือ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 

 นอกจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ยังมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้สูงอายุอยู่หลาย

ประเด็น และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

ซึ่งรวมทั้งผู้สูงอายุ  โดยพัฒนาทักษะให้บุคคลทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการ

เรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคม ให้ช่วย

พัฒนาคน  จากนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติดังกล่าว  แสดงว่า ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญแก่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน  และยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกับ

ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ดังสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) 

พบว่า ในปี 2553 มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.41 ของประชากรทั้งประเทศ  ในปี 2554 เพิ่มเป็น

ร้อยละ 8.75  ในปี 2555 เพ่ิมเป็นร้อยละ 9.12  ปี 2556 เพ่ิมเป็นร้อยละ 9.52  ปี 2557 เ พ่ิมเป็นร้อยละ 
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9.93  และจากการคาดประมาณประชากร พ.ศ. 2553-2583 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คาดว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 19.1  และปี 2575 จะเป็นร้อยละ 26.6  และในปี 

2583 จะมีถึงร้อยละ 32.1  การมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเช่นนี้  ย่อมส่งผลต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่

ต้องให้การดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิติในวัยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้น รัฐบาลยิ่งต้องให้การดูแล เอา

ใจใส่แก่ผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  และได้เน้นการให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง

เรียกว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือจะน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ดังปรากฏใน แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ข้อ 5 ว่า 

ผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานอย่างต่อเนื่อง อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ และมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 

 จากการติดตามผล โอกาสในการรับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุยังมี

โอกาสรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารไม่กว้างขวางนัก  มีผู้สูงอายุบางกลุ่มได้รับความรู้และข้อมูล  ส่วนผู้สูงอายุบาง

กลุ่มกลับอาจไม่ได้รับความรู้ที่จ าเป็นต่อเขาเลย  ดังที่ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร (2558) ได้พบสาเหตุของปัญหาที่

ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการดังนี้ คือ 1) ปัญหาการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ผู้สูงอายุกล่าวว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีน้อย ท าให้ไม่ทราบการ

ประชาสัมพันธ์  ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวไม่สนใจข่าวสารต่างๆ มากนัก ส่วนใหญ่รู้จากการบอก           

ต่อๆ กันมา  2) ปัญหาด้านสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไม่เอ้ืออ านวยในการเดินทางไปรับบริการยังสถานที่

ต่างๆ  3) ปัญหาการประชาสัมพันธ์ของรัฐไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่  การกระจายข่าวสารไม่ทั่วถึง การ

เผยแพร่ทางเอกสารบางครั้งผู้สูงอายุอ่านยาก ตัวเล็ก หรือผู้สูงอายุบางส่วนอ่านไม่ออก  ทางด้านโทรทัศน์มี

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุน้อย  ผู้สูงอายุชอบให้บริการข่าวสารทางวิทยุเพราะฟังไม่

ทัน ฟังไม่ละเอียด  4) ผู้สูงอายุระบุว่าไม่ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ มีบริการใดบ้างท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุ 

 การขาดโอกาสในการรับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นนี้  พบได้ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่  โดยเฉพาะ

ผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท ซึ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ของประเทศ  ผู้สูงอายุในชนบทส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใกล้ชิด

กับสถานศึกษาหรือแหล่งความรู้ต่างๆ  อีกทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ  ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความเอาใจใส่อย่างยิ่ง  เพ่ือให้มีโอกาสได้รับความรู้และข้อมูล           

ที่จ าเป็น 

 การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุนั้น ควรจะใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากการให้ความรู้แก่ผู้เรียนใน

วัยเรียน  เพราะผู้สูงอายุไม่สามารถมาเข้าเรียนแบบชั้นเรียนได้ทุกวันแบบเด็กนักเรียน  และด้วยสภาพ
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ร่างกายของผู้สูงอายุ สภาพความเป็นอยู่ สภาพการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุควรเป็น

วิธีการที่ยืดหยุ่น เป็นวิธีการที่สะดวก ควรเป็นวิธีการที่ผู้สูงอายุเข้าถึงความรู้ได้ง่าย เสมือนความรู้อยู่ใกล้ตัว  

เมื่อพร้อมจะเรียนรู้เมื่อไรสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 วิธีการให้ความรู้วิธีการหนึ่งซึ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับความรู้ ก็คือ วิธี

การศึกษาทางไกล  วิธีการศึกษาทางไกลเป็นวิธีการที่ผู้ ให้ความรู้ส่งความรู้หรือข้อมูล ข่าวสาร แก่

กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น  การให้ความรู้โดยวิธีการศึกษาทางไกลนี้ ผู้รับความรู้จะศึกษาด้วยตนเองจากสื่อประเภทต่างๆ  โดย

จะศึกษาหาความรู้ที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้ที่ตนสะดวก โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา 

 ด้วยคุณลักษณะของวิธีการศึกษาทางไกลจะเห็นได้ว่า เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นซึ่งเอ้ือต่อสภาพของ

ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกหรือไม่พร้อมที่จะเดินทางไปแสวงหาความรู้ยังสถานที่หรือหน่วยงานต่างๆ  

การศึกษาทางไกลเป็นวิธีการที่ส่งความรู้ไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย  ให้กลุ่มเป้าหมายเลือกเวลาที่สะดวกที่จะรับ

ความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้น จึงน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท  ซึ่งอยู่

ห่างไกลจากแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการเดินทางไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ อาจจะไม่สะดวก 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ผู้สูงอายุยังมีความจ าเป็นต้องรับความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ 

และในสภาพปัจจุบันผู้สูงอายุจ านวนมากยังไม่ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ ยังไม่มีโอกาสได้รับ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ดังนั้น หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการที่จะช่วยให้

ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองได้  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า มีความรู้ข้อมูลข่าวสารประเภทใดบ้างที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  และหากจะถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธี

การศึกษาทางไกล รูปแบบการให้ความรู้ควรจะเป็นอย่างไร  ซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ได้รูปแบบที่

เหมาะสมในการส่งความรู้ที่จ าเป็นไปยังผู้สูงอายุ  ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึ งความรู้ได้สะดวกขึ้น และผู้สูงอายุจะ

ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง  ซึ่งจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย          

      1) เพ่ือศึกษาแนวทางการให้ความรู้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธี

การศึกษาทางไกล  
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      2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธี

การศึกษาทางไกล 

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย          

         1) ด้านพ้ืนที่ที่ศึกษา  การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชนบทจากทุกภูมิภาค

ของประเทศ 

 2) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุทั้ง

ชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ถึง 80 ปี  ซึ่งอาศัยอยู่ในชนบทของจังหวัดต่างๆ 

 3) ด้านประเด็นที่ศึกษา รูปแบบการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธี

การศึกษาทางไกล  ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของการจัดให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วย

วิธีการศึกษาทางไกล  ได้แก่ 

  3.1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุและสังคม 

  3.2) การก าหนดโครงการ/โปรแกรมให้ความรู้ 

  3.3) การก าหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้  ในการวิจัยนี้จะเน้นที่การให้ความรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้ 

    (1) ด้านร่างกาย 

    (2) ด้านจิตใจ 

    (3) ด้านสังคม 

   (4) ด้านเศรษฐกิจ 

      (5) ด้านการศึกษาหาความรู้ 

  3.4) การก าหนดวิธีการหรือสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และการผลิตสื่อ 

  3.5) การถ่ายทอดความรู้  ซึ่งต้องพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

   (1) ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุสะดวกในการรับความรู้จากสื่อ 

    (2) สถานที่ที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้ 

      (3) ช่วงเวลาที่สะดวกในการรับความรู้จากวิทยากร 

  3.6) การติดตามประเมินผล 
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  3.7) การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

  3.8) การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน 

  3.9) หน่วยงานผู้จัดให้ความรู้ 

 4) การประเมินรูปแบบการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษา

ทางไกล จะประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 

              4.1) ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อเนื้อหา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผู้สูงอายุได้รับและ

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

                4.2) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแลลการส่งเสริมความรู้ 

                4.3) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบฯ 

ค ำนิยำมและศัพท์เฉพำะ 

 1) ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สติปัญญา

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดประสิทธิภาพลง เช่น ผิวหนังเหี่ยว ตาฝ้าฟาง หูไม่ได้ยิน กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง การ

เคลื่อนไหวช้าลง ผมขาว ฟันหัก ความจ าเสื่อม การเรียนรู้เสื่อมถอย เป็นต้น  นอกจากนั้น ภาระหน้าที่

บทบาทต่าง ๆ ทั้งในด้านครอบครัว ในด้านสังคม และภาระหน้าที่การงานจะลดลงตามไปด้วย  

 2) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมายถึงการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ และปัญญา  ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตตามวัยได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขตาม

อัตภาพ 

           ด้านร่างกาย หมายถึง การที่ผู้สู งอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้ งอยู่ ใน

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ  

           ด้านจิตใจ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ไม่ซึมเศร้า  มีความรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่าต่อครอบครัวต่อสังคม และมีสติ  มีสมาธิ 

            ด้านสังคม หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวอยู่กับลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวได้

อย่างดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และการที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือสังคม 

           ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอตามอัตภาพต่อการด าเนินชีวิตในวัย

สูงอาย ุ
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                  ด้านการศึกษาหาความรู้ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสรับความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ 

รวมทั้งเรื่องท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ 

        3) รูปแบบการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมายถึง องค์ประกอบของกระบวนการ

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  อันได้แก่ เรื่องร่างกาย จิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจและการศึกษาหาความรู้  โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทของชุมชน  การก าหนด/โครงการกิจกรรม การก าหนด

ขอบเขตเนื้อหาหรือหลักสูตร การก าหนดสื่อและพัฒนาสื่อ การถ่ายทอดความรู้โดยสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

การจัดปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะสม (เช่น เวลาในการถ่ายทอดความรู้ สถานที่ การเสริมด้วยสื่อบุคคล)  การมี

ส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชน และการประเมินผล 

      4) วิธีการศึกษาทางไกล  หมายถึง วิธีการในการจัดการศึกษา หรือถ่ายทอดความรู้จากครูหรือ

วิทยากรไปยังผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทางไกล

แก่ผู้สูงอายุในชนบท  จึงก าหนดสื่อต่อไปนี้ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป โทรทัศน์)  สื่อเสียง 

(วิทยุกระจายเสีย)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (อินเทอร์เน็ต)  สื่อที่ใช้ในท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว สื่อพ้ืนบ้าน  

และอาจมีสื่อบุคคลเป็นส่วนเสริมก็ได้ ซึ่งสื่อบุคคล หมายถึง การที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆหรือ

วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แบบเผชิญหน้า 

 5) การประเมินรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เป็นการศึกษาผลที่เกิดขึ้นหลังจากน ารูปแบบ

การให้ความรู้ฯ ไปทดลองใช้แก่ผู้สูงอายุ  โดยประเมินใน 3 ด้าน คือ ความรู้ของผู้สูงอายุต่อเนื้อหาความรู้ที่

ได้รับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบ และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบฯ  ดังนี้ 

  5.1) ความรู้ของผู้สูงอายุต่อเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความรู้ด้าน

สุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้จากรูปแบบการให้ความรู้ที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุ 

  5.2) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบฯ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ

ความเหมาะสมของรูปแบบการให้ความรู้  ในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ การบรรยาย ความยาวของรายการ 

และการน าไปใช้ประโยชน์ 

  5.3) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบฯ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ผู้น า และกรรมการชุมชน  ต่อความเหมาะสมของรูปแบบการให้ความรู้ในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ การ

บรรยาย ความยาวของรายการ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ                    

         1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาหรือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะได้รูปแบบใน

การให้บริการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการศึกษาทางไกลส าหรับไปให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชนบท 

 2) เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ

อ าเภอและต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) และองค์กรในชุมชน/ท้องถิ่น ที่จะจัดบริการความรู้และ

ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุในชุมชนชนบท                

 3) ผู้สูงอายุในชนบทจะมีโอกาสรับความรู้ที่จ าเป็นมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปรับความรู้จาก

หน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ  แต่สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ที่บ้านตลอดเวลา 

        4) รูปแบบการให้บริการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีการศึกษาทางไกลที่ได้จากการวิจัย

นี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ด้วยวิธีทางไกลแก่ผู้สูงอายุ 

 5) รูปแบบการให้บริการความรู้ด้วยวิธีการศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นนี้  สามารถน าไปจดสิทธิบัตร

เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น  เว็บไซต์ ลงพิมพ์ในวารสาร  ซึ่ง

จะเป็นการขยายองค์ความรู้แก่ผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง 

 


