
  
 

 
 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรให้ควำมรู้เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยกำรศึกษำทำงไกลเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล

ทั่วไป  ตอนที่ 2 และ 3 เป็นผลกำรวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อ 1  และตอนที่ 4 และ 5 เป็น

ผลกำรวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อ 2   โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

   1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุ 

  1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

                        1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน 

                        1.4  ข้อมูลทั่วไปของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

 ตอนที่ 2  สภำพ ปัญหำกำรได้รับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ   

  2.1  สภำพ ปัญหำกำรรับควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุในปัจจุบันตอบโดย

ผู้สูงอำยุ 

                        2.2  สภำพ ปัญหำกำรรับควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุในปัจจุบันตำมควำม

คิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

                        2.3  สภำพ ปัญหำกำรรับควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุในปัจจุบันตำมควำม

คิดเห็นของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน 

                        2.4  สภำพ ปัญหำกำรรับควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุในปัจจุบันตำมควำม

คิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

              ตอนที่ 3 แนวทำงกำรให้ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธี

กำรศึกษำทำงไกล  

                         3.1 แนวทำงกำรให้ควำมรู้  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธี

กำรศึกษำทำงไกล ตำมควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ 
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                         3.2  แนวทำงกำรให้ควำมรู้  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธี

กำรศึกษำทำงไกล ตำมควำมคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

                         3.3  แนวทำงกำรให้ควำมรู้  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธี

กำรศึกษำทำงไกล ตำมควำมคิดเห็นของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน 

                         3.4 แนวทำงกำรให้ควำมรู้  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธี

กำรศึกษำทำงไกล ตำมควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

          ตอนที่ 4 รูปแบบกำรให้ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธีกำรศึกษำ

ทำงไกล 

               ตอนที่ 5 ผลกำรทดลองใช้และประเมินรูปแบบกำรให้ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ผู้สูงอำยุในชนบทด้วยวิธีกำรศึกษำทำงไกล 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 4 กลุ่ม  ดังนี้ 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุ 

 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

             1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน 

 1.4 ข้อมูลทั่วไปของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ  เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้สูงอำยุที่ตอบกำรสัมภำษณ์  โดย

จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ที่อยู่อำศัย กำรประกอบอำชีพ อำชีพที่ท ำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มำของรำยได้  ดัง

ตำรำงต่อไปนี้ 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุ                                                                                                                                (N = 480) 

ลักษณะท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชำย 

 
240 

 
50.00 

   หญิง 240 50.00 
รวม 480 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลักษณะท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
   60 - 70 ปี 

 
251 

 
52.29 

   71 - 80  ปี 185 38.54 
   80 - 90 ปี 44 9.17 

รวม 480 100.00 

บุคคลที่พักอาศัยอยูด่้วย 
    ลูก 

 
350 

 
72.92 

    หลำน 60 12.50 
    ญำติ 34 7.08 
    อยู่ตำมล ำพัง 36 7.50 

รวม 480 100.00 

เจ้าของบ้านที่พักอาศัย 
    ลูก 

 
175 

 
36.46 

    หลำน 30 6.25 
    ญำติ   18 3.75 
    บ้ำนตนเอง 257 53.54 

รวม 480 100.00 
การประกอบอาชีพ   
    ยังประกอบอำชีพอยู่ 197 41.04 
    ไม่ได้ประกอบอำชีพแล้ว 283 58.96 

รวม 480 100.00 

หำกประกอบอำชีพประกอบอำชีพอะไร   

    เกษตรกรรม 110 55.84 

    ค้ำขำย 34 17.26 

    ธุรกิจส่วนตวั 21 10.66 

    รับจ้ำงทั่วไป 32 16.24 

รวม 197 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลักษณะท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
    ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 1,000 บำท - - 
    1,001 – 3,000 บำท 90 18.75 
    3,001 – 5,000 บำท 188 39.17 
    5,001 – 10,000 129 26.88 
    10,001 – 20,000 54 11.25 
    มำกกว่ำ 20,000 19 3.95 

รวม 480 100.00 
แหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
   หำด้วยตนเอง 206 24.41 
   ลูก 150 17.77 
   หลำน 18 2.13 
   ญำติ 10 1.18 
   สวัสดิกำรจำกรัฐ 460 54.51 

รวม 844 100.00 

 จำกตำรำง 1  พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย เพศชำยและเพศหญิงจ ำนวน

เท่ำกัน  ช่วงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.29) มีอำยุอยู่ในช่วงระหว่ำง 60 -70  ปี  รองลงมำคือ 71 - 80 ปี 

และ 80-90 ปี ตำมล ำดับ ด้ำนที่อยู่อำศัยของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.92) อำศัยอยู่กับลูกรองลงมำ 

คืออำศัยอยู่กับหลำนและอยู่ตำมล ำพัง ตำมล ำดับ  ส ำหรับบ้ำนที่อำศัยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.54) เป็น

บ้ำนของตนเอง  รองลงมำ คือบ้ำนลูกและบ้ำนหลำน ตำมล ำดับ  เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 58.96) ไม่ได้ประกอบอำชีพ และผู้สูงอำยุที่ยังประกอบอำชีพอยู่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.84) คือ 

เกษตรกร  รองลงมำ คือค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไป ตำมล ำดับ  ในด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่               

(ร้อยละ 39.17) มีรำยได้อยู่ในช่วงระหว่ำง 3,001 – 5,000 บำท  รองลงมำ คือ 5,001 – 10,000 และ 

1,001 – 3,000 ตำมล ำดับ  ส ำหรับแหล่งที่มำของค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.51) 

มำจำกเงินสวัสดิกำรจำกรัฐ รองลงมำ คือหำด้วยตนเองและลูกให้  ตำมล ำดับ 
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 1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ตาราง  2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ                   (N = 480) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชำย 

 
184 

 
38.33 

   หญิง 296 61.67 
รวม 480 100.00 

อายุ 
   ต่ ำกว่ำ 20  ปี 

 
14 

 
2.92 

   21 -30  ปี 72 15.00 
   31 - 40 ปี 110 22.92 
   41 - 50 ปี 160 33.33 
   51 - 60 ปี 80 16.67 
   60  ปีขึ้นไป 44 9.16 

รวม 480 100.00 
อาชีพ 
    เกษตรกรรม 

 
177 

 
36.88 

    ค้ำขำย 91 18.96 
    ท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำร 74 15.42 
    ท ำงำนในหน่วยงำนเอกชน 9 1.87 
    ธุรกิจส่วนตวั 40 8.33 
    รับจ้ำงทั่วไป 89 18.54 

รวม 480 100.00 
ระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษำตอนต้น 

 
238 

 
49.58 

    มัธยมศึกษำตอนปลำย 185 38.55 
    ปริญญำตรี 49 10.21 
    สูงกว่ำปริญญำตรี 8 1.67 

รวม 480 100.00 
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ตาราง  2  (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 
    เป็นบุตร 

 
292 

 
60.83 

    เป็นหลำน 100 20.83 
    เป็นสำมี/ภรรยำ 14 2.92 
    เป็นญำติ 54 11.25 
    เป็นเพื่อนบ้ำน 2 4.17 

รวม 480 100.00 

ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ   
   มำกกว่ำ 1 ปี 89 18.54 
   1 – 3   ปี 83 17.29 
   3 ปีขึ้นไป – 5 ปี 139 28.96 
    5 ปี ขึ้นไป 169 35.21 

รวม 480 100.00 
 จำกตำรำง 2 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.67) เป็นเพศหญิง  รองลงมำ 

คือ เพศชำย  ส ำหรับด้ำนอำยุ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.33) มีอำยุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี  รองลงมำ คือ 31 - 

40 ปี และ 51 - 60 ปี  ตำมล ำดับ  ในส่วนของอำชีพส่วนใหญ่  (ร้อยละ 36.88) ประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม  รองลงมำ คือ ค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไป ตำมล ำดับ  ส ำหรับระดับกำรศึกษำ ส่วนใหญ่              

(ร้อยละ 49.58) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  รองลงมำ คือ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

และปริญญำตรี ตำมล ำดับ  ในด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 60.83) เป็นบุตร  

รองลงมำ คือ เป็นหลำนและเป็นญำติ ตำมล ำดับ  เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรดูแลผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่              

(ร้อยละ 35.21) ดูแลผู้สูงอำยุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  รองลงมำ คือ 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี และมำกกว่ำ 1 ปี 

ตำมล ำดับ 
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     1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้น าและกรรมการชุมชน  

ตาราง  3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน           (N = 80) 

              ข้อมูลทั่วไป จ านวน         ร้อยละ 
ต าแหน่ง/หน้าที่   

  ผู้ใหญ่บ้ำน 16 20.00 
  ก ำนัน 16 20.00 
  กรรมกำรชุมชน 48 60.00 

รวม 80 100.00 

เพศ   
   ชำย 44 55.00 
   หญิง 36 45.00 

รวม 80 100.00 
อายุ 

   20 - 30  ปี 
 
13 

 
16.25 

   31 - 40  ปี 15 18.75 
   41 - 50  ปี 24 30.00 
   51 – 60  ปี 28 35.00 
  รวม 80 100.00 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
    1 -  3   ป ี

 
17 

 
21.25 

    3ปีขึ้นไป  – 5   ปี 34 42.50 
    5ปีขึ้นไป  – 10  ปี 29 36.25 

รวม 80 100.00 

 จำกตำรำง 3  พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่  (ร้อยละ 60.00 ) เป็นคณะกรรมกำรชุมชน  

รองลงมำคือ ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนในจ ำนวนที่เท่ำกัน (ร้อยละ 20.00)  ส ำหรับเพศ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

55.00) เป็นเพศชำย  ด้ำนอำยุ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.00) อยู่ในช่วงระหว่ำง 51 – 60 ปี  รองลงมำ คือ 

41 - 50 ปี และ 31 - 40 ปี ตำมล ำดับ  ส ำหรับระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

42.50) ปฏิบัติงำนอยู่ ในช่วง 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี  รองลงมำ คือ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี และ 1 -  3 ปี 

ตำมล ำดับ 
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 1.4  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

    ตาราง 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน  (N = 80) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานที่สังกัด   
  หน่วยงำน กศน.ต ำบล 16 20.00 
  หน่วยงำนเกษตรต ำบล 16 20.00 
  หน่วยงำนสำธำรณสุข 16 20.00 
  หน่วยงำนพัฒนำชุมชน  16 20.00 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 16 20.00 

รวม 80 100.00 
ต าแหน่ง   
  ผู้บริหำร 28 35.00 
  ผู้ปฏิบัติงำน 52 65.00 

รวม 80 100.00 
เพศ   
   ชำย 49 61.25 
   หญิง 31 38.75 

รวม 80 100.00 
อายุ 
   20 - 30 ปี 

 
13 

 
16.25 

   31 -40  ปี 27 33.75 
   41 - 50 ปี 28 35.00 
   51 - 60 ปี 12 15.00 

รวม 80 100.00 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
    1 -  3 ปี 

 
15 

 
18.75 

    3 ปีขึ้นไป  – 5 ปี 22 27.50 
    5 ปีขึ้นไป  – 10 ปี 31 38.75 
    10 ปีขึ้นไป 12 15.00 

รวม 80 100.00 
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 จำกตำรำง  4  พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนมำจำก 5 หน่วยงำนๆ ละเท่ำกัน (ร้อยละ 

20.00)  ส ำหรับต ำแหน่ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.00) เป็นผู้ปฏิบัติงำน  รองลงมำ คือ ต ำแหน่งผู้บริหำร  

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.25) เป็นเพศชำย  รองลงมำ คือ เพศหญิง   ด้ำนอำยุ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.00) อยู่

ในช่วงระหว่ำง 41 – 50 ปี  รองลงมำ คือ 31 - 40 ปี และ 20 - 30 ปี ตำมล ำดับ  ส ำหรับระยะเวลำใน

กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.75) ปฏิบัติงำนอยู่ในช่วง 5ปีขึ้นไป – 10 ปี  รองลงมำ 

คือ 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี และ 1 -  3 ปี ตำมล ำดับ 

ตอนที่ 2 สภาพการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

  ในตอนที่ 2 นี้ เป็นกำรน ำเสนอ สภำพกำรรับควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ  ซึ่งตอบ

โดยผู้สูงอำยุ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้น ำและกรรมกำรชุมชน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  ดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้ 

    2.1 สภาพการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุตอบโดยผู้สูงอายุ  เป็นกำร

วิเครำะห์ข้อมูลจำกผู้สูงอำยุเกี่ยวกับสภำพกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุในปัจจุบัน  รำยละเอียดดัง

ตำรำงต่อไปนี้ 

ตาราง 5   สภำพในกำรรับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ ตำมควำมเห็นของผู้สูงอำยุ   (N = 480) 

สภาพการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 
สภาพการได้รับ 

ได้รับบ่อย ได้รับบ้าง ไม่ได้รับ 
ประเภทของความรู้ท่ีได้รับ    
1. ด้านร่างกาย 
   1. กำรดูแลร่ำงกำย 290 (60.42)    188 (39.17)      2 (0.41) 
   2. กำรรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บปว่ย 273 (56.87)    204 (42.5)      3 (0.63) 
   3. กำรออกก ำลังกำย 280 (58.33)    198 (41.25)      2 (0.42) 
   4. กำรพักผ่อน 199 (41.46)    277 (57.71)      4 (0.83) 
   5. งำนอดิเรก   82 (17.08)    250 (52.08)   148 (30.84) 
   6. ที่อยู่อำศัยส ำหรับผูสู้งอำย ุ   52 (10.83)    228 (47.50)   200 (41.67) 

เฉลี่ย 196 (40.83)    224 (46.67)   60 (12.50) 
2. ด้านจิตใจ    
   1. กำรฝึกจิต กำรท ำจติใจให้สงบ 399 (83.12)     80 (16.67)      1 (0.21) 
   2. กำรปฎิบตัิธรรม 387 (80.63)     83 (17.29)    10 (2.08) 
   3. กำรทัวร์ธรรมะ   93 (19.37)   289 (60.21)    98 (20.42) 
   4. หลักกำรปฏิบัตตินกับผู้อื่น 134 (27.92)   232 (48.33)  114 (23.75) 

เฉลี่ย 253 (52.70)   171 (35.63)    56 (11.67)  
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 จำกตำรำง 5 สภำพกำรรับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ ในด้ำนต่ำงๆ พบว่ำ 

           ด้ำนร่ำงกำยในภำพรวม ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.67) ตอบว่ำ ได้รับบ้ำง รองลงมำ คือ

ได้รับบ่อยและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนร่ำงกำยเรียงตำมล ำดับดังนี้ เรื่องกำรดูแล                 

ร่ำงกำย กำรออกก ำลังกำย และกำรรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย 

           ด้ำนจิตใจในภำพรวม ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.70) ตอบว่ำ ได้รับบ่อย  รองลงมำ คือ

ได้รับบ้ำงและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนจิตใจเรียงตำมล ำดับดังนี้ กำรฝึกจิต กำรท ำจิตใจ

ให้สงบ กำรปฎิบัติธรรมและหลักกำรปฏิบัติตนกับผู้อื่น 

           ด้ำนสังคมในภำพรวม ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.79) ตอบว่ำ ได้รับบ้ำง  รองลงมำ คือ

ได้รับบ่อยและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนสังคมเรียงตำมล ำดับดังนี้ บทบำทของบุตรหลำน

ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ กำรอยู่ร่วมกับสมำชิกในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข และสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ของรัฐที่

จัดให้ผู้สูงอำย ุ

สภาพการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 
สภาพการได้รับ 

ได้รับบ่อย ได้รับบ้าง ไม่ได้รับ 
3. ด้านสังคม    
   1. กำรอยู่ร่วมกับสมำชิกในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข  196 (40.83)   251 (52.29)    33 (6.88) 
   2. บทบำทของบุตรหลำนในกำรดูแลผู้สูงอำย ุ 252 (52.50)   107 (22.29)  121 (25.21) 
   3. บทบำทของผู้สูงอำยุในกำรช่วยเหลือชุมชน 120 (25.0)   251 (52.29)  109 (22.71) 
   4. สวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ของรัฐที่จัดให้ผู้สูงอำย ุ 149 (31.04)   253 (52.71)    78 (16.25) 

เฉลี่ย 179 (37.29)   215 (44.79)    85 (17.72) 
4. ด้านเศรษฐกิจ    
   1. อำชีพส ำหรับผู้สูงอำย ุ 145 (30.21)   173 (36.04)  162 (33.75) 
   2. ตัวอย่ำงกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ส ำหรับผูสู้งอำยุ   89 (18.54)   278 (57.92)  113 (23.54) 

เฉลี่ย 117 (24.38)   226 (47.08)  137 (28.54) 
5. ด้านการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้    
   1. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุ เช่น  โรงเรียน 
      ผู้สูงอำย ุกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทำงกำรศึกษำ 

  92 (19.16)   234 (48.76)  154 (32.08) 

   2. โอกำสถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชน เช่น ภูมิปัญญำ 
      ด้ำนต่ำงๆ 

  93 (19.37)   287 (59.79)  100 (20.83) 
 

เฉลี่ย 93 (19.38) 260 (54.17) 127 (26.45) 
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           ด้ำนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.08) ตอบว่ำ ได้รับบ้ำง รองลงมำ คือได้รับบ่อยและไม่ได้รับ

ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนเศรษฐกิจเรียงตำมล ำดับดังนี้ อำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุและตัวอย่ำงกำร

ประกอบอำชีพต่ำงๆ ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

           ด้ำนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ ผู้สูงอำยุร้อยละ 54.17 ตอบว่ำ มีโอกำสบ้ำง  รองลงมำ คือ

ไม่ได้รับและได้รับบ่อย ตำมล ำดับ  โดยในด้ำนกำรเรียนรู้  ผู้สูงอำยุร้อยละ 48.76 ตอบว่ำ เข้ำร่วม

กิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ บ้ำง  ในด้ำนโอกำสถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชน ผู้สูงอำยุร้อยละ 59.79 ตอบว่ำ    

มีโอกำสถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชนบ้ำง เช่น ถ่ำยทอดภูมิปัญญำด้ำนต่ำงๆ 

 

ตาราง 6  วิธีกำรรับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)             (N = 480) 

วิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

  วิทยุ 129 17.72 
  โทรทัศน์ 310 42.58 
  กำรบรรยำยจำกวิทยำกร 50 6.87 
  หอกระจำยข่ำว 74 10.17 
  ผู้น ำศำสนำ 32 4.39 
  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่หน่วยงำนจัด 113 15.52 
  อินเทอร์เน็ต 20 2.75 

รวม 728 100.00 

 จำกตำรำง 6 พบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.58) ตอบว่ำ ได้รับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำก

โทรทัศน์มำกที่สุด  รองลงมำ ตอบว่ำได้รับจำกวิทยุ (ร้อยละ 17.72)  และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่

หน่วยงำนจัด (ร้อยละ 15.52)  ตำมล ำดับ 

 

ตาราง 7  ปัญหำในกำรรับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุ 

ปัญหาการรับความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับปัญหา 

x  S.D. ความหมาย 
1. ไม่มีเวลำหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ   3.22 1.02 ปำนกลำง 
2. ไม่รู้ว่ำจะหำควำมรู้จำกท่ีไหน   3.03 .99 ปำนกลำง 
3. ไม่มีวิทยุ   2.39 1.22 ปำนกลำง 
4. ไม่มีโทรทัศน์   2.34 1.26 ปำนกลำง 
5. ไม่รู้วิธีกำรหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต   3.96 1.40 มำก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

ปัญหาการรับความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับปัญหา 

x  S.D. ความหมาย 
6. ควำมรู้ที่ต้องกำรไม่มีเผยแพร่ทำงสื่อ   2.74 1.08 ปำนกลำง 
7. ไม่มีเวลำไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆจัด   3.10 1.10 ปำนกลำง 
8. ไม่มีผู้แนะน ำว่ำจะไปหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกที่ใด   2.88   .95 ปำนกลำง 
9. ไม่รู้ว่ำมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ไหน   2.83   .96 ปำนกลำง 

เฉลี่ย 2.94 0.77 ปำนกลำง 

 จำกตำรำง 7 พบว่ำ ปัญหำในกำรรับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุโดยรวม มีอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง ( x =2.94, S.D.= 0.48)  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดและเป็นปัญหำระดับ

มำก คือ ไม่รู้วิธีกำรหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต  รองลงมำ คือ ไม่มีเวลำหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อ

ต่ำงๆ  ไม่มีเวลำไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆ จัด และไม่รู้ว่ำจะหำควำมรู้จำกท่ีไหน ตำมล ำดับ     

 2.2  สภาพ ปัญหาในการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุตามความคิดเห็นของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   

 สภำพและปัญหำในกำรรับควำมรู้ข้อมูลช่ำวสำรของผู้สูงอำยุ ตำมควำมเห็นของผู้ดูแล

ผู้สูงอำยุ  ปรำกฏดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตาราง 8  สภำพในกำรรับควำมรู้ ข้อมูลช่ำวสำรของผู้สูงอำยุ ตำมควำมเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

 
 
 

สภาพการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 
สภาพการได้รับ 

ได้รับบ่อย ได้รับบ้าง ไม่ได้รับ 
ประเภทของความรู้ท่ีได้รับ    
1. ด้านร่างกาย    
   1. กำรดูแลร่ำงกำย 251 (52.29) 162 (33.75)    67 (13.96) 
   2. กำรรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บปว่ย 215 (44.80) 204 (42.50)    61 (12.70) 
   3. กำรออกก ำลังกำย 211 (43.95) 170 (35.42)    99 (20.63) 
   4. กำรพักผ่อน 191 (39.80) 201 (41.87)    88 (18.33) 
   5. งำนอดิเรก   52 (10.83) 246 (51.25)   182 (37.92) 
   6. ที่อยู่อำศัยส ำหรับผูสู้งอำย ุ   47 (9.79) 207 (43.13)   226 (47.08) 

เฉลี่ย 161 (33.54) 198 (41.25)   121 (25.21) 
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ตาราง 8  (ต่อ) 

 จำกตำรำง 8 พบว่ำ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุมีควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรรับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของ

ผู้สูงอำยุในปัจจุบันในแต่ละด้ำน ดังนี้  

           ด้ำนร่ำงกำย  ผู้ดูแลผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (41.25) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้ ข่ำวสำร

ด้ำนนี้บ้ำง  รองลงมำ คือได้รับบ่อยและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนร่ำงกำยเรียงตำมล ำดับ 

ดังนี้ เรื่องกำรดูแลร่ำงกำย กำรรักษำพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย และกำรออกก ำลังกำย 

           ด้ำนจิตใจ  ผู้ดูแลผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (51.88) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับบ้ำง  รองลงมำ คือ  

ได้ไม่ได้รับและได้รับบ้ำง ตำมล ำดับ  กิจกรรมและควำมรู้ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนจิตใจเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 

กำรทัวร์ธรรมะ กำรปฎิบัติธรรมและหลักกำรปฏิบัติตนกับผู้อื่น  

สภาพการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 
สภาพการได้รับ 

ได้รับบ่อย ได้รับบ้าง ไม่ได้รับ 
2. ด้านจิตใจ    
   1. กำรฝึกจิต กำรท ำจติใจให้สงบ 116 (24.17) 147 (30.63)    49 (10.20) 
   2. กำรปฎิบตัิธรรม 149 (31.04) 227 (47.29)  104 (21.67) 
   3. กำรทัวร์ธรรมะ 103 (21.46) 261 (54.37)  116 (24.17) 
   4. หลักกำรปฏิบัตตินกับผู้อื่น   24 (5.00) 220 (45.83)  236 (49.17) 

เฉลี่ย  105 (21.87) 249 (51.88)  126 (26.25) 
3. ด้านสังคม    
   1. กำรอยู่ร่วมกับสมำชิกในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข   94 (19.58) 261 (54.38)  125 (26.04) 
   2. บทบำทของบุตรหลำนในกำรดูแลผู้สูงอำย ุ   52 (10.83) 327 (68.13)  101 (21.04) 
   3. บทบำทของผู้สูงอำยุในกำรช่วยเหลือชุมชน 128 (26.67) 243 (50.62)  109 (22.71) 
   4. สวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ของรัฐที่จัดให้ผู้สูงอำย ุ 118 (24.58) 323 (67.29)    39 (8.13) 

เฉลี่ย   98 (20.42) 288 (60.00)    94 (19.58) 
4. ด้านเศรษฐกิจ    
   1. อำชีพส ำหรับผู้สูงอำย ุ   76 (15.84)  232 (48.33)  172 (35.83) 
   2. ตัวอย่ำงกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ส ำหรับผูสู้งอำยุ   68 (14.17)  270 (56.25)  142 (29.58) 

เฉลี่ย   72 (15.00)  251 (52.29)  157 (32.71) 
5. ด้านการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้    
   1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผูสู้งอำยุ เช่น โรงเรียนผูสู้งอำยุ  
       กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทำงกำรศึกษำ 

   68 (14.17)  255 (53.12)  157 (32.71) 

   2. ผู้สูงอำยุท่ีถ่ำยทอดควำมรู้แกชุ่มชน เช่น ภูมิปัญญำ 
      ด้ำนต่ำงๆ 

   66 (13.75)  259 (53.96)  155 (32.29) 
 

เฉลี่ย    67 (13.96)  257 (53.54)  156 (32.50) 
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           ด้ำนสังคม  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.00) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับบ้ำง  รองลงมำ คือ ได้รับ

บ่อยและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนสังคมเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ บทบำทของบุตรหลำนใน

กำรดูแลผู้สูงอำยุ สวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ของรัฐที่จัดให้ผู้สูงอำยุ และกำรอยู่ร่วมกับสมำชิกในครอบครัว

อย่ำงมีควำมสุข 

            ด้ำนเศรษฐกิจ  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.29) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับบ้ำง  รองลงมำ คือ 

ได้รับบ่อยและไม่ได้รับ ตำมล ำดับ  ควำมรู้ที่ได้รับในด้ำนเศรษฐกิจเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ ตัวอย่ำงกำร

ประกอบอำชีพต่ำงๆ ส ำหรับผู้สูงอำยุ และอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ 

            ด้ำนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.54) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอยุได้รับบ้ำง 

รองลงมำ คือ ไม่ได้รับและได้รับบ่อย ตำมล ำดับ  โดยในด้ำนกำรเรียนรู้ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ตอบว่ำ มีโอกำส

ถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชนบ้ำง เช่น ถ่ำยทอดภูมิปัญญำด้ำนต่ำงๆ รองลงมำ คือ เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

เช่น โรงเรียนผู้สูงอำยุ 

ตาราง 9  วิธีกำรรับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุตำมควำมเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ   

             (ตอบได้มำกกว่ำ 1)                                                                     (N = 480) 

วิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
  วิทยุ 456 19.20 

  โทรทัศน์ 480 20.20 
  กำรบรรยำยจำกวิทยำกร 336 14.15 
  หอกระจำยข่ำว 270 11.37 
  ผู้น ำศำสนำ 336 14.15 
  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่หน่วยงำนจัด 312 13.14 

  อินเทอร์เน็ต 185 7.79 

รวม 2,375 100.00 

 จำกตำรำง 9   พบว่ำ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 20.20) มีควำมเห็นว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับ

ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกโทรทัศน์ มำกที่สุด  รองลงมำ (ร้อยละ 19.20) มีควำมเห็นว่ำ ได้รับจำกวิทยุ 

และกำรบรรยำยจำกวิทยำกร (ร้อยละ 14.15) และผู้น ำศำสนำ (ร้อยละ 14.15) เท่ำกัน 
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ตาราง 10 ปัญหำในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุตำมควำมเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 

ปัญหาการรับความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับปัญหา 

x  S.D. ความหมาย 
1. ไม่มีเวลำหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ 3.37 1.02 ปำนกลำง 
2. ไม่รู้ว่ำจะหำควำมรู้จำกท่ีไหน 3.03 .99 ปำนกลำง 
3. ไม่มีวิทยุ 2.62 1.22 ปำนกลำง 
4. ไม่มีโทรทัศน์ 2.48 1.26 ปำนกลำง 
5. ไม่รู้วิธีกำรหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต 3.41 1.40 มำก 
6. ควำมรู้ที่ต้องกำรไม่มีเผยแพร่ทำงสื่อ 2.87 1.08 ปำนกลำง 
7. ไม่มีเวลำไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆจัด 3.40 1.10 ปำนกลำง 
8. ไม่มีผู้แนะน ำว่ำจะไปหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกที่ใด 3.10 .95 ปำนกลำง 
9. ไม่รู้ว่ำมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ไหน 3.18 .96 ปำนกลำง 

เฉลี่ย 3.05 0.78 ปำนกลำง 

 จำกตำรำง 10 พบว่ำ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุมีควำมเห็นว่ำ ปัญหำในกำรรับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ

ผู้สูงอำยุโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( x =3.05,S.D.= 0.78)  เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุดและเป็นปัญหำระดับมำก คือ ไม่รู้วิธีกำรหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต  รองลงมำ ไม่มีเวลำไปเข้ำร่วม

กิจกรรมที่หน่วยงำนต่ำงๆ จัด และไม่มีเวลำหำควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ ตำมล ำดับ     

 2.3  สภาพ ปัญหาในการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุตามความคิดเห็นของ

ผู้น าและกรรมการชุมชน 

ตาราง 11  สภำพกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้สูงอำยุโดยหน่วยงำนในท้องถิ่นตำม
 ควำมเห็นของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)                    (N = 80) 

การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
1. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรทีท่้องถิ่นจัดแก่ผู้สูงอำยุ   
   1. ให้ควำมรู้ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 61 33.15 
   2. ให้ควำมรู้ทำงวิทยุท้องถิ่น 21 11.41 
   3. ท ำสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ 28 15.22 
   4. ให้ค้นคว้ำจำกอินเทอร์เน็ต 4 0.83 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 12 2.50 
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ตาราง 11  (ต่อ) 

การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
   6. เชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้      28         15.22 
   7. จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอำยุ 30 16.30 

รวม 184 100.00 
2. ประเภทควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ที่ท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้สูงอำยุ   
   1. กำรดูแลสุขภำพ 65 15.01 
   2. อำหำรที่มีประโยชน์ 46 10.62 
   3. กำรออกก ำลังกำยและกำรพักผ่อน 52 12.01 
   4. ที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ 22 5.08 
   5. กำรปฎิบัติตำมค ำสอนของศำสนำ 29 6.70 
   6. กำรฝึกจิต กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัยสูงอำยุ 22 5.08 
   7. กำรอยู่ร่วมกับบุตรหลำนในครอบหครัวอย่ำงมีควำมสุข 25 5.77 
   8. บทบำทผู้สูงอำยุในกำรช่วยเหลือชุมชน 17 3.93 
   9. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน 48 11.08 
   10. กำรหำรำยได้/อำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ 27 6.24 
   11. กำรฝึกอบรมอำชีพผู้สูงอำยุ 38 8.78 
   12. สวัสดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับผู้สูงอำยุ 23 5.31 
   13. หน่วยงำนที่ผู้สูงอำยุสำมำรถติดต่อเพ่ือขอข้อมูลต่ำงๆ 19 4.39 

รวม 433 100.00 

 จำกตำรำง 11  พบว่ำผู้น ำและกรรมกำรชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.2) มีควำมเห็นว่ำ          

กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้สูงอำยุที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นกำรให้

ควำมรู้ผ่ำนหอกระจำยข่ำว  รองลงมำ คือ จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอำยุ  รองลงมำอีกคือ ท ำสิ่งพิมพ์

ประเภทต่ำงๆ และเชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ เท่ำกัน  ด้ำนประเภทควำมรู้ข้อมูล

ข่ำวสำรที่หน่วยงำนในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้สูงอำยุในต ำบลนั้น ผู้น ำและกรรมกำรชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ

15.01 ) เห็นว่ำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพมำกที่สุด  รองลงมำ คือ กำรออกก ำลังกำยและกำร

พักผ่อน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน และอำหำรที่มีประโยชน์ ตำมล ำดับ 
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ตาราง 12  ปัญหำกำรได้รับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุตำมควำมเห็นของผู้น ำและกรรมกำรชุมชน                

               (ตอบได้มำกกว่ำ 1)                                                                  (N = 80) 

ปัญหำที่พบในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
 1. ผู้สูงอำยุไม่รู้ว่ำมีกำรจัดกิจกรรมให้ 20 13.07 
 2. ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำมำร่วมกิจกรรม 36 23.53 
 3. ไม่มีผู้พำผู้สูงอำยุมำร่วมกิจกรรม 36 23.53 
 4. ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ยังต้องหำเงินเลี้ยงตัวเอง 30 19.61 
 5. ผู้สูงอำยุยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรมำร่วมกิจกรรม 31 20.26 

รวม 153 100.00 

 จำกตำรำง 12 พบว่ำ ผู้น ำและกรรมกำรชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 23.53) เห็นว่ำ ปัญหำ

เกี่ยวกับกำรรับควำมรู้ของผู้สูงอำยุ คือ ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำมำร่วมกิจกรรม และไม่มีผู้พำผู้สูงอำยุมำร่วม

กิจกรรม เท่ำกัน  รองลงมำ คือ ผู้สูงอำยุยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรมำร่วมกิจกรรม และผู้สูงอำยุ                   

ส่วนใหญ่ยังต้องหำเงินเลี้ยงตัวเอง ตำมล ำดับ 

 2.4  สภาพและปัญหาการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุตามความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

ตาราง 13  สภำพกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้สูงอำยุโดยหน่วยงำนในท้องถิ่นตำม 

   ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข้องในชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)        (N = 80)       

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
1. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้สูงอำยุ   
   1. ให้ควำมรู้ผ่ำนหอกระจำยข่ำว 25 15.15 
   2. ให้ควำมรู้ทำงวิทยุท้องถิ่น 14  8.48 
   3. ท ำสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ 25 15.15 
   4. ให้ค้นคว้ำจำกอินเทอร์เน็ต  9  5.45 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 26 15.76 
   6. เชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ 32 19.39 
   7. จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอำยุ 34 20.62 

รวม 165 100.00 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
2. ประเภทควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยของท่ำนจัดให้ 
    แก่ผู้สูงอำยุในต ำบลนี้ 

  

   1. กำรดูแลสุขภำพ 56 17.39 
   2. อำหำรที่มีประโยชน์ 40 12.42 
   3. กำรออกก ำลังกำยและกำรพักผ่อน 35 10.87 
   4. ที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ 23  7.14 
   5. กำรปฎิบัติตำมค ำสอนของศำสนำ 14  4.35 
   6. กำรฝึกจิต กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัยสูงอำยุ 17  5.28 
   7. กำรอยู่ร่วมกับบุตรหลำนในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข 18  5.59 
   8. บทบำทผู้สูงอำยุในกำรช่วยเหลือชุมชน 14  4.35 
   9. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน 21  6.52 
   10. กำรหำรำยได้/อำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ 21  6.52 
   11. กำรฝึกอบรมอำชีพผู้สูงอำยุ 39 12.12 
   12. สวัสดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับผู้สูงอำยุ 17  5.28 
   13. หน่วยงำนที่ผู้สูงอำยุสำมำรถติดต่อเพ่ือขอข้อมูลต่ำงๆ  7  2.17 

รวม 322 100.00 

 จำกตำรำง 13 พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 20.6) เห็นว่ำ กำรจัด

กิจกรรมให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้สูงอำยุโดยหน่วยงำนในท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดตั้งกลุ่มหรือ

ชมรมผู้สูงอำยุ  รองลงมำคือ เชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร

อ่ำน ตำมล ำดับ  ส ำหรับด้ำนประเภทควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรที่แต่ละหน่วยงำนจัดให้แก่ผู้สูงอำยุในต ำบล 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ17.39) เป็นเรื่องกำรดูแลสุขภำพ  รองลงมำ คือ อำหำรที่มีประโยชน์และกำรฝึกอบรม

อำชีพผู้สูงอำยุ  ตำมล ำดับ 
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ตาราง 14   ปัญหำกำรรับควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของผู้สูงอำยุตำมควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
                (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)      (N = 80) 

ปัญหาที่พบในการให้ความรู้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
  1. ผู้สูงอำยุไม่รู้ว่ำมีกำรจัดกิจกรรมให้ 16 11.94 
  2. ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำมำร่วมกิจกรรม 26 19.40 
  3. ไม่มีผู้พำผู้สูงอำยุมำร่วมกิจกรรม 39 29.11 
  4. ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ยังต้องหำเงินเลี้ยงตัวเอง 19 14.18 
  5. ผู้สูงอำยุยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรมำร่วมกิจกรรม 34 25.37 

รวม 134 100.00 

 จำกตำรำง 14  พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่ำ ปัญหำในกำรรับควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรของ

ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29.11) คือ ปัญหำไม่มีผู้พำผู้สูงอำยุมำร่วมกิจกรรม  รองลงมำ คือ ผู้สูงอำยุยัง

ไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรมำร่วมกิจกรรม และผู้สูงอำยุไม่มีเวลำมำร่วมกิจกรรม ตำมล ำดับ 
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ตอนที่ 3 แนวทางการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธี

การศึกษาทางไกล  

             ตอนที่ 3 เป็นการน าเสนอแนวทางการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วย

วิธีการศึกษาทางไกล  ตามความต้องการของผู้สูงอายุและตามความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้น าและ

กรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในชุมชน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1  แนวทางการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษา
ทางไกล ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 

  3.1.1 ความต้องของผู้สูงอายุต่อประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

ตาราง 15  ความต้องการของผู้สูงอายุต่อประเภทของความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ผู้สูงอายุ  

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
ด้านร่างกาย  
1. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

 
3.90 

 
.83 

 
มาก 

2. ระยะเวลาการนอนส าหรับผู้สูงอายุ 3.70 .87 มาก 
3. การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.69 .92 มาก 
4. โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 3.80 .90 มาก 
5. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 3.85 .87 มาก 
6. หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
    เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  

3.82 .84 มาก 

7. อาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.80 .80 มาก 
8. การพักผ่อนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.73 .89 มาก 
9. งานอดิเรกที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.60 .88 มาก 
10. ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.66 .86 มาก 
11. ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.71 .85 มาก 
12. สวัสดิการของรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 3.96 .95 มาก 
13. สวัสดิการของรัฐด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ 3.84 .90 มาก 

เฉลี่ย 3.77 .70 มาก 



91 

 

ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
ด้านจิตใจ    
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 3.64 .90 มาก 
2. การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา 3.62 .84 มาก 
3. การฝึกใจให้ยอมรับความชราในวัยสูงอายุ 3.57 .89 มาก 
4. การฝึกจิตใจให้สามารถเผชิญกับความท้อแท้ความเหงา 3.55 .90 มาก 
5.การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต 3.65 .86 มาก 

เฉลี่ย 3,60 .78 มาก 
ด้านสังคม 
1. แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 

 
3.77 

 
.84 

 
มาก 

2. บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 3.74 .83 มาก 
3. กิจกรรมในชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วม 3.66 .87 มาก 
4. บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน 3.57 .82 มาก 
5. แนวทางการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 3.63 .87 มาก 
6. ความปลอดภัยในสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 3.69 .90 มาก 
7. สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 3.86 .91 มาก 

เฉลี่ย 3.70 0.72 มาก 
ด้านเศรษฐกิจ     
1. อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 3.64  .97 มาก 
2. แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ 3.65 .94 มาก 
3. แหล่งอบรมอาชีพเพ่ือหางานท าส าหรับผู้สูงอายุ 3.55 .93 มาก 
4. แหล่งสมัครงานส าหรับผู้สูงอายุ 3.35 .89 ปานกลาง 
5. หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับ 
    ผู้สูงอายุ 

3.86 .93 มาก 

6. แนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 3.83 .91 มาก 
7. สวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 3.92 .87 มาก 

เฉลี่ย 3.68 .72 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
ด้านการศึกษาหาความรู้     
1. แหล่งที่ผู้สูงอายุ จะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ   3.59 .88 มาก 
2. วิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร   3.61 .86 มาก 
3. หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหา   
    ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

  3.62 .75 มาก 

เฉลี่ย  3.60 .80 มาก 
เฉลี่ยรวม  3.74 0.55 มาก 

 จากตาราง 15 พบว่า ผู้สูงอายุต้องการประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยรวมทุกด้านอยู่ใน

ระดั บม าก  ( x =3.74,S.D.= 0 .55 ) เมื่ อ พิ จารณ ารายด้ าน  พบว่ า  ต้ อ งการทุ กด้ าน อยู่ ใน ระดั บ 

มากเช่นเดียวกัน  โดยสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  คือ ด้านร่างกาย ( x =3.77, S.D.= 0.70)  ด้านสังคม               

( x =3.70, S.D.= 0.72)  ด้านเศรษฐกิจ ( x =3.68,S.D.= 0.72) และด้านจิตใจ( x =3.60, S.D.= 0.78) 

เท่ากับด้านการศึกษา ( x =3.60,S.D.= 0.80) 

 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในรายละเอียดปรากฏดังนี้ ด้านร่างกายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสวัสดิการ

ของรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  รองลงมา คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

ตามล าดับ  ด้านสังคมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ แนวทางการสร้าง

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว และบทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน ตามล าดับ  ด้านเศรษฐกิจข้อที่                

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ  รองลงมา คือ หน่วยงานที่สามารถให้

ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ และแนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ ตามล าดับ  ด้านจิตใจข้อที่               

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต  รองลงมา ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม และ

การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา ตามล าดับ 

  ส าหรับด้านการศึกษาหาความรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน า

เกี่ยวกับการหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  รองลงมา คือ วิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ

แหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามล าดับ 
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 3.1.2 แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ตามความเห็นของ

ผู้สูงอาย ุ

ตาราง 16  ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อแนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงด้วยวิธีการศึกษาทางไกล 
                       (N = 480) 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. วิธีการในการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1)   
    วิทย ุ  325 32.96 
    โทรทัศน์  276 27.99 
    ท าเป็น VCD มาฉายให้ชม  114 11.6 
    หอกระจายข่าว   71   7.2 
    ทางอินเตอร์เน็ต    72   7.3 
    ท าเป็นหนังสือแจก    91   9.2 
    อบรมโดยวิทยากร   37   3.75 

รวม 986  100.00 
2.  เวลาที่สะดวกในการรับฟังวิทยุ   

ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า)   125 26.04 
ช่วงเช้า (7-8 โมง)   138 28.75 
ช่วงสาย (9-10 โมง) 153 31.88 

    ช่วงบ่าย (1-3 โมง)      22   4.58 
ช่วงเย็น (5-6 โมง)     28   5.83 
ช่วงค่ า (1-3ทุ่ม)   14   2.92 

รวม 480 100.00 
3.  เวลาที่สะดวกในการรับความรู้ทางโทรทัศน์   

ช่วงเช้ามืด(5-6 โมงเช้า)   116 24.17 
ช่วงเช้า (7-8 โมง)     98 20.42 
ช่วงสาย (9-10 โมง) 120 25.00 
ช่วงบ่าย (1-3 โมง)      92 19.17 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้      จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเย็น (5-6 โมง)     38  7.91 
ช่วงค่ า (1-3ทุ่ม)   16  3.33 

รวม 480 100.00 
4.  การรับความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
     ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และสามารถเปิดรับได้เอง  55 11.45 
     ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ แต่ต้องให้ผู้อ่ืนเปิดให้  98 20.42 
     ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ 327 68.13 

รวม 480 100.00 
5.  กรณกีารให้ความรู้โดยวิทยากร    

5.1 หน่วยงานที่ต้องการให้เป็นผู้จัดให้ความรู้   
     กศน. 176 36.67 
     เกษตร  24  5.00 
     สาธารณสุข 205 42.71 
     พัฒนาชุมชน  22  4.58 
     กรรมการหมู่บ้าน  15  3.13 
     ชมรมผู้สูงอายุ  38  7.91 

รวม 480 100.00 
    5.2 สถานที่ที่ควรจัดอบรม   

     วัด/มัสยิด 209 43.54 
     โรงเรียนในชุมชน 100 20.83 
     กศน.ต าบล 164 34.17 
     อ่ืนๆ    2   1.46 

รวม 480 100.00 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้  จ านวน ร้อยละ 
5.3 ช่วงเวลาที่ต้องการในการอบรมให้ความรู้  
     วันธรรมดา 1 วัน 

 
106 

 
22.08 

     วันธรรมดาครึ่งวัน   251 52.29 
         วันเสาร์ 1 วัน   17   3.54 
         วันเสาร์ครึ่งวัน      32   6.67 
         วันอาทิตย์ 1 วัน     16   3.33 
         วันอาทิตย์ครึ่งวัน   58 12.09 

รวม 480 100.00 
6. ความต้องการให้ครอบครัว/ผู้ดูแลช่วยสนับสนุนในการ 
    รับความรู้  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 480) 

  

    ช่วยพาไปร่วมกิจกรรมความรู้ต่างๆ            298 44.08 
    ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความรู้ต่างๆ 182 26.92 
    ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย                 124 18.34 
    ช่วยหาอุปกรณ์ เช่น วิทยุ, TV มาให้  72 10.66 

รวม 676 100.00 
7. ความต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น  
    อบต., กศน. มีส่วนชว่ยส่งเสริมการรับความรู้ 

  

    รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่างๆ  80 16.67 
    ช่วยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 125 26.04 
    ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้               136 28.33 
    ช่วยประชาสัมพันธ์สื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 58 12.08 
    ช่วยจัดหาวิทยุ,TV, คอมพิวเตอร์               8   1.67 
    ช่วยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ  73 15.21 

รวม 480 100.00 

 จากตาราง 16  เกี่ยวกับแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล พบว่า ในด้าน

วิธีการถ่ายทอดความรู้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.96) ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยุ  รองลงมา คือ

โทรทัศน์ และท าเป็น VCD มาฉายให้ชม ตามล าดับ  ส่วนเวลาที่สะดวกในการรับฟังวิทยุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
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(ร้อยละ 31.88) ต้องการรับฟังในช่วงสาย (9-10 โมง) รองลงมา คือ ช่วงเช้า (7-8 โมง) และช่วงเช้ามืด (5-6 

โมงเช้า) ตามล าดับ  ส าหรับเวลาที่สะดวกในการรับความรู้ทางโทรทัศน์ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระบุว่า สะดวก

รับชมในช่วงสาย (9-10 โมง)  รองลงมา คือ ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า) และช่วงเช้า (7-8 โมง) ตามล าดับ  

ส าหรับการรับความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ผู้สูงอายุส่วนใหญ่  (ร้อยละ 68.13) ตอบว่า ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์  

รองลงมา คือ ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์แต่ต้องให้ผู้อ่ืนเปิดให้ และที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และสามารถเปิดรับได้เอง  

ส่วนกรณีการให้ความรู้โดยวิทยากร หน่วยงานที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.71)  ต้องการให้เป็นผู้จัด

กิจกรรม คือ หน่วยงานสาธารณสุข  รองลงมา คือ กศน. และชมรมผู้สูงอายุ ตามล าดับ  ด้านสถานที่จัดอบรม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่  (ร้อยละ 43.54) ต้องการให้จัดที่วัดหรือมัสยิด  รองลงมา คือ กศน.ต าบล และโรงเรียนใน

ชุมชน ตามล าดับ ช่วงเวลาที่ต้องการในการอบรมให้ความรู้ ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 52.29) ต้องการให้จัดในวัน

ธรรมดาครึ่งวัน รองลงมา คือ วันธรรมดา 1 วัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน ตามล าดับ  

            ส าหรับความต้องการให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลช่วยสนับสนุนในการรับความรู้นั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 44.08) ต้องการให้ช่วยพาไปร่วมกิจกรรมความรู้ต่างๆ  รองลงมา ต้องการให้ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมความรู้ต่างๆ และช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามล าดับ  ส่วนความต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น 

อบต., กศน. มีส่วนช่วยส่งเสริมการรับความรู้ของผู้สูงอายุนั้น  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28.33) ต้องการให้

ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้  รองลงมา ให้ช่วยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ และช่วยรวบรวมความรู้ที่

จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่างๆ ตามล าดับ    

 3.2 แนวทางการให้ความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษา

ทางไกล ตามความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

        3.2.1 ความต้องการความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุตามความเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ตาราง 17 ความเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต่อความต้องการความรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ   (N =480) 

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
ด้านร่างกาย  
1. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

 
4.15 

 
.72 

 
มาก 

2. ระยะเวลาการนอนส าหรับผู้สูงอายุ 3.09 .68 ปานกลาง 
3. การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.77 .78 มาก 
4. โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 3.95 .76 มาก 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
5. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 3.98 .76 มาก 
6. หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
    เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  

3.92 .74 มาก 

7. อาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.90 .66 มาก 
8. การพักผ่อนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.90 .72 มาก 
9. งานอดิเรกที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.61 .76 มาก 
10. ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.86 .71 มาก 
11. ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.84 .71 มาก 
12. สวัสดิการของรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 3.93 .76 มาก 
13. สวัสดิการของรัฐด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ 3.86 .68 มาก 

เฉลี่ย 3.88 .52 มาก 
ด้านจิตใจ     
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 3.88 .82 มาก 
2. การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา 3.86 .81 มาก 
3. การฝึกใจให้ยอมรับความชราในวัยสูงอายุ 3.80   .71 มาก 
4. การฝึกจิตใจให้สามารถเผชิญกับความท้อแท้  
    ความเหงา 

3.76   .73 มาก 

5. การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต 3.76   .80 มาก 
เฉลี่ย 3.82   .60 มาก 

ด้านสังคม 
1. แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 

 
3.93 

 
  .84 

 
มาก 

2. บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 3.92   .83 มาก 
3. กิจกรรมในชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วม 3.81   .87 มาก 
4. บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน 3.68   .82 มาก 
5. แนวทางการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 3.67   .87 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
ระดับความต้องการ 

x  S.D. ความหมาย 
6. ความปลอดภัยในสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 3.82   .81 มาก 
7. สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 3.87   .79 มาก 

เฉลี่ย 3.80 0.63 มาก 
ด้านเศรษฐกิจ     
1. อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 3.67   .95 มาก 
2. แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ 3.60  .99 มาก 
3. แหล่งอบรมอาชีพเพ่ือหางานท าส าหรับผู้สูงอายุ 3.46  .92 ปานกลาง 
4. แหล่งสมัครงานส าหรับผู้สูงอายุ 3.26  .97 ปานกลาง 
5. หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับ  
    ผู้สูงอายุ 

3.48  .93 มาก 

6. แนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 3.55  .86 มาก 
7. สวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 3.33  .79 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.47  .74 มาก 
ด้านการศึกษาหาความรู้     
1. แหล่งที่ผู้สูงอายุ จะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 3.63  .83 มาก 
2. วิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 3.63  .72 มาก 
3. หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหา 
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

3.72  .83 มาก 

เฉลี่ย 3.60  .02 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.74 0.55 มาก 

 จากตาราง  17 พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเห็นว่า ผู้สูงอายุ ต้องการรับความรู้ข้อมูลข่าวสาร

โดยรวม อยู่ ในระดับมาก ( x =3.74, S.D.= 0.55)  โดยสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  คือ ด้านร่างกาย              

( x =3.88, S.D.= 0.52)  ด้านจิตใจ ( x =3.82, S.D.= 0.60)  ด้านสังคม ( x =3.80, S.D.= 0.63) ด้าน

การศึกษาหาความรู้ ( x =3.60, S.D.= 0.02)  และด้านเศรษฐกิจ ( x =3.47, S.D.= 0.74)   
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           เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในรายละเอียดปรากฏดังนี้   ด้านร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น  รองลงมา คือข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและโรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ

ตามล าดับ  ด้านจิตใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม  รองลงมา คือการใช้ธรรมะในการ

ด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา การฝึกให้ใจยอมรับความชราในวัยผู้สูงอายุ  ตามล าดับ  ด้านสังคม ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือแนวทางการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว  รองลงมา คือบทบาทของผู้สูงอายุต่อ

บุตรหลาน และสวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ ตามล าดับ  ด้านการศึกษาหาความรู้ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  รองลงมา คือ

วิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่ากัน  

และด้านเศรษฐกิจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คืออาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้  รองลงมา คือแนวทางการสร้าง

รายได้ของผู้สูงอายุ และแนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ ตามล าดับ   

  3.2.2 แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ตามความเห็นของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

 
ตาราง 18  แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกลตามความเห็นของผู้ดูแล 
 ผู้สูงอายุ 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. วิธีการในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
    วิทย ุ  310 26.85 
    โทรทัศน์  281 24.35 
    ท าเป็น VCD มาฉายให้ชม  133 11.53 
    หอกระจายข่าว 140 12.13 
    ทางอินเตอร์เน็ต  100 8.67 
    ท าเป็นหนังสือแจก  120 10.40 
    อบรมโดยวิทยากร   70   6.07 

รวม       1,154 100.00 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ จ านวน ร้อยละ 
2. เวลาที่สะดวกในการรับฟังวิทยุ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า)   166 34.58 
ช่วงเช้า (7-8 โมง)   184 38.33 
ช่วงสาย (9-10 โมง)   24   5.00 
ช่วงบ่าย (1-3 โมง)      38   7.92 
ช่วงเย็น (5-6 โมง)     32   6.67 
ช่วงค่ า (1-3ทุ่ม)   17   4.79 
ช่วงดึก (หลัง 3 ทุ่ม )     11   2.71 

รวม 480 100.00 
3. เวลาที่สะดวกในการรับความรู้ทางโทรทัศน์ 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 480) 

  

ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า)   223 19.75 
ช่วงเช้า (7-8 โมง)   275 24.36 
ช่วงสาย (9-10 โมง) 314 27.81 
ช่วงบ่าย (1-3 โมง)      84   7.44 
ช่วงเย็น (5-6 โมง)     88   7.79 
ช่วงค่ า (1-3ทุ่ม) 100   8.86 
ช่วงดึก (หลัง 3 ทุ่ม )     45   3.99 

รวม 1,129 100.00 
4. การรับความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
    ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และสามารถเปิดรับได้เอง    62 12.92 
    ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ แต่ต้องให้ผู้อื่นเปิดให้   93 19.38 
    ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ 325 67.70 

รวม 480 100.00 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ จ านวน ร้อยละ 
5. กรณกีารให้ความรู้โดยวิทยากร    
    5.1 หน่วยงานที่ต้องการให้เป็นผู้จัดให้ความรู้   

     กศน. 135 28.13 
     เกษตร  27   5.62 
     สาธารณสุข 201 41.87 
     พัฒนาชุมชน  24   5.00 
     กรรมการหมู่บ้าน  14   2.92 
     ชมรมผู้สูงอายุ  79 16.46 

รวม 480 100.00 
      5.2 สถานที่จัดอบรม   

       วัด/มัสยิด 179 37.29 
       โรงเรียนในชุมชน   87 18.12 
       กศน.ต าบล 146 30.42 
       อ่ืนๆ   68 14.17 

รวม 480 100.00 
 5.3 ช่วงเวลาที่ต้องการในการอบรมให้ความรู้      
      วันธรรมดา 1 วัน 

 
 92 

 
19.17 

      วันธรรมดาครึ่งวัน   214 44.58 
          วันเสาร ์1 วัน  20  4.17 
          วันเสาร์ครึ่งวัน     28  5.83 
          วันอาทิตย์ 1 วัน    14  2.92 
          วันอาทิตย์ครึ่งวัน 112 23.33 

รวม 480 100.00 
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ตาราง 18 (ต่อ)  

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ จ านวน ร้อยละ 
6. ความต้องการให้ครอบครัว/ผู้ดูแลท่านช่วยสนับสนุน 
    ในการรับความรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 480) 

  

    ช่วยพาไปร่วมกิจกรรมความรู้ต่างๆ            320 42.05 
    ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความรู้ต่างๆ 211 27.73 
    ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย                 151 19.84 
    ช่วยหาอุปกรณ์ เช่น วิทยุ, TV มาให้   79 10.38 

รวม 761 100.00 
7. ความต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต., กศน. 
   มีส่วนช่วยส่งเสริมการรับความรู้ 

  

     รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่างๆ  131 27.29 
     ชว่ยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 117 24.38 
     ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้                93 19.37 
     ชว่ยประชาสัมพันธ์สื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  48 10.00 
     ช่วยจัดหาวิทยุ,TV, คอมพิวเตอร์               38  7.92 
     ชว่ยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ   53 11.04 

รวม 480 100.00 

 จากตาราง 18 แนวทางในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกลตามความเห็น

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  พบว่า ในด้านวิธีการในการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

26.85ความคิดเห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้จาก วิทยุมากท่ีสุด  รองลงมา คือ โทรทัศน์ และหอกระจาย

ข่าว ตามล าดับ  ส าหรับเวลาที่สะดวกในการรับฟังวิทยุ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.3) เห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการรับ

ความรู้ ในช่วงเช้า (7-8 โมง)  รองลงมาคือ ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า) และช่วงบ่าย (1-3 โมง) ตามล าดับ  ส่วน

เวลาที่สะดวกในการรับความรู้ทางโทรทัศน์  ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้ใน               

ช่วงสาย (9-10 โมง) มากที่สุด  รองลงมา คือ ช่วงเช้า (7-8 โมง) และช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า) ตามล าดับ  

การรับความรู้ทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.70) ตอบว่า ที่บ้านผู้สูงอายุไม่มีคอมพิวเตอร์  รองลงมา 

ตอบว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ต้องให้ผู้อ่ืนเปิดให้ และที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และสามารถเปิดรับได้เอง  กรณีการให้

ความรู้โดยวิทยากร  ในด้านหน่วยงานที่ต้องการให้เป็นผู้จัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
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(ร้อยละ 41.87) เห็นว่า ควรเป็นหน่วยงานสาธารณสุข  รองลงมา คือ กศน. และชมรมผู้สูงอายุ ตามล าดับ  

ด้านสถานที่จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.29) เห็นว่า ควรจะจัดที่วัด/

มัสยิด  รองลงมาคือ กศน.ต าบล และโรงเรียนในชุมชน ตามล าดับ  ส าหรับช่วงเวลาที่ควรจัดการอบรมให้

ความรู้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.58) เห็นว่า ควรเป็นวันธรรมดาครึ่งวัน  รองลงมา คือ วันอาทิตย์

ครึ่งวัน และวันธรรมดา 1 วัน ตามล าดับ                     

              ส าหรับความต้องการให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลช่วยสนับสนุนในการรับความรู้ของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.05) เห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ช่วยพาไปร่วมกิจกรรมรับความรู้ต่างๆ 

รองลงมาคือ ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความรู้ต่างๆ และช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามล าดับ  ส าหรับ

ความต้องการให้หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต., กศน. มีส่วนช่วยส่งเสริมการรับความรู้ของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ  27.29) เห็นว่า ควรช่วยในการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่างๆ  

รองลงมา คือช่วยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ และช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามล าดับ    

 3.3 แนวทางการให้ความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษา

ทางไกล ตามความคิดเห็นของผู้น าและกรรมการชุมชน 

  3.3.1 ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุตามความ

คิดเห็นของผู้น าและกรรมการชุมชน 

ตาราง 19  ความคิดเห็นของผู้น าและกรรมการชุมชนต่อประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ ควรจัดให้แก่
ผู้สูงอายุ    (N = 80) 

ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุ 

x  S.D ความหมาย 
1. ด้านร่างกาย    
   1. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 4.52 .78 มากที่สุด 
   2. ระยะเวลานอนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.03 .71 มาก 
   3. การออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.11 .76 มาก 
   4. โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 4.25 .80 มาก 
   5. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 3.95 .77 มาก 
   6. หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
      การเจ็บป่วย 

4.30 .73 มาก 
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ตาราง 19  (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุ 

x  S.D ความหมาย 
   7. อาหารที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 4.15 .74 มาก 
   8. การพักผ่อนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.00 .71 มาก 
   9. งานอดิเรกท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.88 .74 มาก 
   10. ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ  
        (สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ าที่เหมาะสม) 

4.06 .69 มาก 

   11. ลักษณะสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ 4.13 .79 มาก 
   12. สวัสดิการของรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 4.22 .74 มาก 
   13. สวัสดิการของรัฐด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ 3.98 .67 มาก 

เฉลี่ย 4.10 .59 มาก 
2. ด้านจิตใจ    
   1. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 4.16 .67 มาก 
   2. การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา 4.01 .82 มาก 
   3. การฝึกใจให้ยอมรับความชราในวัยสูงอายุ 4.02 .69 มาก 
   4. การฝึกจิตใจให้สามารถเผชิญกับความท้อแท้ ความเหงา 4.05 .84 มาก 
   5. การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือปั้นปลายของชีวิต 4.13 .70 มาก 

เฉลี่ย 4.07                                               .63 มาก 
3. ด้านสังคม    
   1. แนวทางการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 4.23 .81 มาก 
   2. บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 4.33 .79 มาก 
   3. กิจกรรมในชุมชนที่ผู้ส๔งอายุในการช่วยเหลือชุมชน 4.05 .84 มาก 
   4. บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน 4.11 .77 มาก 
   5. แนวทางการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 4.03 .83 มาก 
   6. ความปลอดภัยในสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 4.16 .70 มาก 
   7. สวสัดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 4.23 .76 มาก 

เฉลี่ย 4.16         .69 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุ 

x  S.D ความหมาย 
4. ด้านเศรษฐกิจ    
   1. อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 4.10 .88 มาก 
   2. แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ 4.05 .92 มาก 
   3. แหล่งอบรมอาชีพเพ่ือหางานท าส าหรับผู้สูงอายุ 3.91 .88 มาก 
   4. แหล่งสมัครงานส าหรับผู้สูงอายุ 3.68 1.02 มาก 
   5. หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 3.82 1.05 มาก 
   6. แนวทางออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 3.91 .91 มาก 
   7. สวสัดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 4.16 .96 มาก 

เฉลี่ย 3.95          .82 มาก 
5. ด้านการศึกษาหาความรู้    
   1. แหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 4.06 .81 มาก 
   2. วธิีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 4.04 .85 มาก 
   3. หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหา 
       ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

4.16 .85  

เฉลี่ย 4.05   .77 มาก 
   เฉลี่ยรวม   4.07      .61 มาก 

 จากตาราง 19 พบว่า ผู้น าและกรรมการชุมชน มีความเห็นว่า การจัดบริการความรู้และข้อมูล

ข่าวสารทุกด้าน  โดยรวมระดับมาก ( x = 4.07 ,S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้น าและ

กรรมการชุมชน เห็นว่าควรให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสังคมมากที่สุด  ( x = 4.16, S.D.= 0.69)  

รองลงมา คือด้านสุขภาพร่างกาย ( x = 4.10, S.D.= 0.59) ด้านจิตใจ ( x = 4.07, S.D.= 0.63) ด้าน

การศึกษาหาความรู้ ( x = 4.05, S.D.= 0.77) และด้านเศรษฐกิจ ( x = 3.96, S.D.= 0.82)  ตามล าดับ 

           เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในรายละเอียดปรากฏดังนี้ ด้านสังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบทบาท

ของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน  รองลงมา คือแนวทางการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว และสวัสดิการ

ด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ   ด้านร่างกายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  รองลงมา 
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คือ หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจ็บป่วย และโรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 

ตามล าดับ 

 ส าหรับด้านจิตใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม  รองลงมา คือการเตรียมตัว

ให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต และการฝึกจิตใจให้สามารถเผชิญกับความท้อแท้ ความเหงา ตามล าดับ  ด้าน

การศึกษาหาความรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือหน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหาความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร  รองลงมา คือแหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ และวิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหา

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ  

 ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ  

รองลงมา คืออาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ และแนวทางการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ตามล าดับ 

  3.3.2  แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  ตามความ

คิดเห็นของผู้น าและกรรมการชุมชน  

ตาราง 20  ความคิดเห็นของผู้น าและกรรมการชุมชนต่อ แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธี 

 การศึกษาทางไกล  (N = 80) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล จ านวน ร้อยละ 

1. วิธีการที่ควรใช้ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 80)   

  

    1.1 วิทย ุ 32 19.75 
    1.2 โทรทัศน์ 33 20.37 
    1.3 ท าเป็น VCD มาฉายให้ชม 12   7.41 
    1.4 หอกระจายข่าว 29 17.90 
    1.5 ทางอินเตอร์เน็ต  4   2.47 
    1.6 ท าเป็นหนังสือแจก 23 14.20 
    1.7 อบรมโดยวิทยากร 29 17.90 

รวม 162 100.00 
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ตาราง 20  (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล จ านวน ร้อยละ 

2. ถ้าให้ความรู้ทางวิทยุเวลาที่เหมาะสมคือ   
   1. ชว่งเช้ามืด(5-6 โมงเช้า)  21 26.25 
   2. ชว่งเช้า (7-8 โมง) 34 42.50 
   3. ชว่งสาย (9-10 โมง) 13 16.25 
   4. ชว่งบ่าย (1-3 โมง)   6   7.50 
   5. ชว่งเย็น (5-6 โมง)  4   3.75 
   6. ชาวงค่ า (1-3ทุ่ม)  3    3.75 

รวม 80   100.00 
3. ถ้าให้ความรู้ทางโทรทัศน์เวลาที่เหมาะสมคือ   
   1. ชว่งเช้ามืด(5-6 โมงเช้า) 14 17.50 
   2. ชว่งเช้า (7-8 โมง) 28 35.00 
   3. ชว่งสาย (9-10 โมง) 18 22.50 
   4. ชว่งบ่าย (1-3 โมง)  3  3.75 
   5. ชว่งเย็น (5-6 โมง) 14 17.50 
   6. ชว่งค่ า (1-3ทุ่ม)  3  3.75 

รวม 80 100.00 
4. ความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
   1. เป็นไปได้มาก  6  7.50 
   2. เป็นไปได้พอควร 27 33.75 
   3. เป็นไปได้น้อย 47 58.75 

รวม 80 100.00 
5. การให้ความรู้โดยวิทยากร   
    5.1 หน่วยงาน/องค์กรที่ควรจัดคือ   
         1. กศน. 26 32.50 
         2. เกษตร  3   3.75 
         3. สาธารณสุข 29 36.25 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล จ านวน ร้อยละ 

         4. พัฒนาชุมชน  7   8.75 
         5. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  3   3.75 
         6. ชมรมผู้สูงอายุ 12 15.0 

รวม 80 100.00 
    5.2 สถานที่จัดให้ความรู้   
         1. วัด/มัสยิด 27 33.75 
         2. โรงเรียนในชุมชน 15 18.75 
         3. กศน.ต าบล 12         15.00 
         4. สถานที่จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ  26 32.50 

รวม 80 100.00 
    5.3 ชว่งเวลาที่ต้องการในการอบรมให้ความรู้   
         1. วันธรรมดา 1 วัน  22 27.50 
         2. วันธรรมดาครึ่งวัน 15 18.75 
         3. วันเสาร์ 1 วัน  9 11.25 
         4. วันเสาร์ครึ่งวัน   2  2.50 
         5. วันอาทิตย์ 1 วัน  7  8.75 
         6. วันอาทิตย์ครึ่งวัน  25 31.25 

รวม       80          100.00 
6. บทบาทของผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนในการสนับสนุน 
    ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ 

  

    1. รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่าง ๆ    29 23.97 
    2. จัดกิจกรรมให้ความรู้รูปแบบต่าง ๆ 38 31.40 
    3. ชว่ยหาอุปกรณ์ เช่น วิทยุ, คอมพิวเตอร์           24 19.84 
    4. จัดหาเงินสนับสนุน 30 24.79 

รวม 121 100.00 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล จ านวน ร้อยละ 

7. การสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต., กศน.   
    1. รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่าง ๆ 39 23.78 
    2. ชว่ยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 26 15.85 
    3. ชว่ยจัดกิจกรรมให้ความรู้ 28 17.07 
    4. ชว่ยประชาสัมพันธ์สื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 30 18.29 
    5. ชว่ยจัดหาวิทยุ,TV, คอมพิวเตอร์ 11 6.72 
    6. ชว่ยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ  30 18.29 

รวม 164 100.00 

 จากตาราง 20  พบว่า ผู้น าและกรรมการชุมชนมีความเห็นต่อแนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกลในด้านต่างๆ  ดังนี้ คือ ด้านวิธีการที่ควรใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ  ผู้น าและกรรมการชุมชนมีความเห็นว่า ผู้สูงอายุจะชอบรับความรู้จากโทรทัศน์มากที่สุด 
(ร้อยละ 20.37)  รองลงมาใกล้เคียงกัน คือ วิทยุ (ร้อยละ19.75) และหอกระจายข่าว เท่ากัน  อบรมโดย
วิทยากร (ร้อยละ 17.90) ตามล าดับ  ด้านเวลาที่เหมาะสมในการให้ความรู้ทางวิทยุแก่ผู้สูงอายุ ผู้น าและ
กรรมการชุมชนส่วนใหญ่  (ร้อยละ 42.50) เห็นว่า ควรจะเป็นช่วงเช้า (7-8 โมง)  รองลงมา คือ ช่วงเช้ามืด 
(5-6 โมงเช้า) และช่วงสาย (9-10 โมง) ตามล าดับ  ส่วนเวลาที่เหมาะสมในการให้ความรู้ทางโทรทัศน์สวน
ใหญ่ (ร้อยละ 35.00) เห็นว่า ควรจะเป็นช่วงเช้า (7-8 โมง)  รองลงมา คือ ช่วงสาย (9-10 โมงเช้า) และช่วง
เช้ามืดหรือช่วงเย็น เท่ากัน   ส าหรับความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 
58.75) เห็นว่า เป็นไปได้น้อย  รองลงมา คือเป็นได้พอควร และเป็นไปได้มาก ตามล าดับ  ด้านการให้ความรู้
โดยวิทยากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.25) เห็นว่า หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดให้ความรู้ คือ สาธารณสุข  รองลงมา 
คือ กศน. และชมรมผู้สูงอายุ ตามล าดับ 

 ส าหรับสถานที่จัดให้ความรู้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.75) เห็นว่า  สถานที่ที่เหมาะสม คือวัดหรือ
มัสยิด  รองลงมา คือสถานที่จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนในชุมชน ตามล าดับ  ส าหรับช่วงเวลาในการจัด
อบรม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31.25) เห็นว่า ควรเป็นวันอาทิตย์ครึ่งวัน  รองลงมา คือ วันธรรมดา 1 วัน และวัน
ธรรมดาครึ่งวัน ตามล าดับ  ส าหรับบทบาทของผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้นั้น ผู้น าและกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31.40) เห็นว่า ควรช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้
รูปแบบต่างๆ  รองลงมา คือควรช่วยจัดหาเงินสนับสนุน และควรช่วยรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อ
ต่างๆ ตามล าดับ  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้น าและกรรมการชุมชน ส่วนใหญ่ 
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(ร้อยละ 23.78) มีความเห็นว่า หน่วยงานในท้องถิ่นควรช่วยรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตเป็นสื่อต่างๆ  
รองลงมา คือช่วยประชาสัมพันธ์สื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เท่ากับการช่วยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่
ผู้สูงอายุ   

 3.4  แนวทางการให้ความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธีการศึกษา

ทางไกล ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

  3.4.1 ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุตามความ

คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 

ตาราง 21  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนต่อประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดให้แก่ 
 ผู้สูงอายุ  (N = 80)        

   ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการช่วยส่งเสริม 

x  S.D. ความหมาย 
1. ด้านร่างกาย    
   1. การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 4.51   .89 มากที่สุด 
   2. ระยะเวลานอนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.13   .82 มาก 
   3. การออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.40   .93 มาก 
   4. โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 4.25   .86 มาก 
   5. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 4.25   .49 มาก 
   6. หน่วยงานที่ควรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
      การเจ็บป่วย 

4.20   .84 มาก 

   7. อาหารที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 4.10   .94 มาก 
   8. การพักผ่อนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.38   .90 มาก 
   9. งานอดิเรกท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 4.31   .94 มาก 
   10. ลักษณะที่อยู่อาศัยที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 
        (สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ าท่ีเหมาะสม) 

3.98   .86 มาก 

   11. ลักษณะสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ 4.02   .89 มาก 
   12. สวัสดิการของรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 4.08   .82 มาก 
   13. สวัสดิการของรัฐด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ 4.20   .94 มาก 

เฉลี่ย 4.23      .68 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

   ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการช่วยส่งเสริม 

x  S.D. ความหมาย 
2. ด้านจิตใจ    
   1. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 3.93   1.03 มาก 
   2. การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา 3.92   1.00 มาก 
   3. การฝึกใจให้ยอมรับความชราในวัยสูงอายุ 3.80   1.04 มาก 
   4. การฝึกจิตใจให้สามารถเผชิญกับความท้อแท้ ความเหงา 3.87     .02 มาก 
   5. การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือปั้นปลายของชีวิต 3.90   1.02 มาก 

เฉลี่ย 3.88     .95 มาก 
3. ด้านสังคม    
   1. แนวทางการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 4.17     .90 มาก 
   2. บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 4.07     .96 มาก 
   3. กิจกรรมในชุมชนที่ผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน 4.12     .89 มาก 
   4. บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน 4.16     .83 มาก 
   5. แนวทางการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 4.12     .85 มาก 
   6. ความปลอดภัยในสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 4.13     .92 มาก 
   7. สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 4.26     .96 มาก 

เฉลี่ย 4.14     .82 มาก 
4. ด้านเศรษฐกิจ    
   1. อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 4.31     .78 มาก 
   2. แนวทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ 4.37     .78 มาก 
   3. แหล่งอบรมอาชีพเพ่ือหางานท าส าหรับผู้สูงอายุ 3.76   1.24 มาก 
   4. แหล่งสมัครงานส าหรับผู้สูงอายุ 3.47     .91 มาก 
   5. หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 4.05     .88 มาก 
   6. แนวทางออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 4.18     .76 มาก 
   7. สวสัดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 4.42   1.04 มาก 

เฉลี่ย 4.22     .40 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ประเภทความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการช่วยส่งเสริม 

 x  S.D. ความหมาย 
5. ด้านการศึกษาหาความรู้    
   1. แหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 3.82     .89 มาก 
   2. วธิีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 3.86     .84 มาก 
   3. หน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหาความรู้  
      ข้อมูลข่าวสาร 

3.87     .83 มาก 

เฉลี่ย 3.86     .80 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.93 .70 มาก 

 จากตาราง  21 พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนมีความเห็นว่า ความรู้และข้อมูลข่าวสาร             

ทุกด้านโดยรวม ควรจัดให้แก่ผู้สูงอายุในระดับมาก ( x =3.93, S.D.= 0.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ให้ความส าคัญกับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพร่างกายมากที่สุด                

( x = 4.23, S.D. = 0.76) ) รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ ( x = 4.22, S.D. = 0.40)  ด้านสังคม ( x = 4.14, 

S.D. = 0.82)  ด้านจิตใจ ( x = 3.88, S.D. = 0.95)  และด้านการศึกษาหาความรู้ ( x = 3.86, S.D.= 0.80) 

ตามล าดับ 

           เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในรายละเอียดปรากฏดังนี้ ด้านสุขภาพร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รองลงมาคือการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และการพักผ่อนที่

เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตามล าดับ ด้านเศรษฐกิจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุ รองลงมา คือแนวทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ และอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ ตามล าดับ  

ด้านสังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ  รองลงมา คือ แนวทางการ

สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนในครอบครัว และบทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือชุมชน ตามล าดับ  ด้าน

จิตใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม  รองลงมา คือการใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและ

แก้ปัญหา และการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต ตามล าดับ ด้านการศึกษาหาความรู้ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ผู้สูงอายุจะขอค าแนะน าเกี่ยวกับการหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร   

รองลงมา คือวิธีการที่ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

ตามล าดับ 

                   



113 

 

  3.4.2 แนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  ตามความ

คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  

ตาราง 22  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนต่อแนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธี 
 การศึกษาทางไกล  (N = 80 ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
1. วิธีการที่ควรใช้ในถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

   1. วิทย ุ 21 13.91 
   2. โทรทัศน์ 32 21.19 
   3. ท าเป็น VCD มาฉายให้ชม 23 15.23 
   4. หอกระจายข่าว 14   9.27 
    5. ทางอินเตอร์เน็ต 15   9.93 
    6. ท าเป็นหนังสือแจก 16 10.60 
    7. อบรมโดยวิทยากร 30 19.87 

รวม 151 100.00 
2. เวลาที่เหมาะสมถ้าหากมีการให้ความรู้ทางวิทยุ   
   1. ชว่งเช้ามืด(5-6 โมงเช้า)  30 37.50 
   2. ชว่งเช้า (7-8 โมง) 12 15.0จ 
   3. ชว่งสาย (9-10 โมง) 21 26.25 
   4. ชว่งบ่าย (1-3 โมง)   9 11.25 
   5. ชว่งเย็น (5-6 โมง)  7   8.75 
   6. ชว่งค่ า (1-3ทุ่ม)  1   1.25 

รวม 80 100.00 
3. เวลาที่เหมาะสมถ้าหากมีการให้ความรู้ทางโทรทัศน์   
   1. ชว่งเช้ามืด(5-6 โมงเช้า) 16 20.00 
   2. ชว่งเช้า (7-8 โมง) 16 20.0จ 
   3. ชว่งสาย (9-10 โมง) 31 38.75 
   4. ชว่งบ่าย (1-3 โมง)  6   7.50 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
   5. ชว่งเย็น (5-6 โมง) 10 12.50 
   6. ชว่งค่ า (1-3ทุ่ม)  1   1.25 

รวม 80 100.00 
4. ความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
   1. เป็นไปได้มาก 12 15.00 
   2. เป็นไปได้พอควร 25 31.25 
   3. เป็นไปได้น้อย 43 53.75 

รวม 80 100.00 
5. ถ้าหากมีการให้ความรู้โดยวิทยากร   
   5.1 หน่วยงานที่ควรจัดคือ   
        1. กศน. 39 48.75 
        2. สาธารณสุข 22 27.50 
        3. พัฒนาชุมชน  6  7.50 
        4. ชมรมผู้สูงอายุ 13 16.25 

รวม 80 100.00 
   5.2 สถานที่จัดให้ความรู้   
        1. วัด/มัสยิด 41 51.25 
        2. โรงเรียนในชุมชน 14 17.50 
        3. กศน.ต าบล 25 31.25 

รวม 80 100.00 
   5.3 ช่วงเวลาที่ต้องการในการอบรมให้ความรู้   
        1. วันธรรมดา 1 วัน  19 23.75 
        2. วันธรรมดาครึ่งวัน 28 35.00 
        3. วันเสาร ์1 วัน 11 13.75 
        4. วันเสาร์ครึ่งวัน  10 12.50 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
        5. วันอาทิตย์ 1 วัน 7 8.75 
        6. วันอาทิตย์ครึ่งวัน  5 6.25 

รวม 80 100 
6. บทบาทของผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนในการสนับสนุนให้ 
    ผู้สูงอายุได้รับความรู้  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 80) 

  

    1. รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่าง ๆ    31 22.63 
    2. จัดกิจกรรมให้ความรู้รูปแบบต่าง ๆ 48 35.04 
    3. ชว่ยหาอุปกรณ์ เช่น วิทยุ, คอมพิวเตอร์           28 20.43 
    4. จัดหาเงินสนับสนุน 30 21.90 

รวม     137 100.00 
7. ความต้องการในการรับการสนับสนุนและส่งเสริมการรับความรู้ 
    จากหน่วยงานในท้องถิ่น  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  (N = 80) 

  

    1. รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่าง ๆ 10 7.46 
    2. ชว่ยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 21 15.67 
    3. ชว่ยจัดกิจกรรมให้ความรู้ 44 32.84 
    4. ชว่ยประชาสัมพันธ์สื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 17 12.69 
    5. ชว่ยจัดหาวิทยุ,TV, คอมพิวเตอร์ 13 9.70 
    6. ชว่ยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ  29 21.64 

รวม     134 100.00 

 จากตาราง 22  พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนสวนใหญ่ (ร้อยละ 21.19)  มีความเห็นว่า

วิธีการที่ควรใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ คือ ใช้โทรทัศน์  รองลงมา คืออบรมโดย

วิทยากร ท าเป็น VCD มาฉายให้ชม และวิทยุ ตามล าดับ  หากเป็นวิทยุเวลาที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

37.50) มีความเห็นว่าควรจะเป็นช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า)  รองลงมา คือ ช่วงสาย (9-10 โมง) และช่วงเช้า 

(7-8 โมง) ตามล าดับ  ถ้าเป็นการให้ความรู้ทางโทรทัศน์เวลาที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.75) เห็นว่า 

ควรจะเป็นช่วงสาย (9-10 โมง) รองลงมา คือ ช่วงเช้ามืด (5-6 โมงเช้า) หรือช่วงเช้า (7-8 โมง) เท่ากัน  ส่วน

ความเป็นไปได้ในการให้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.75) เห็นว่า เป็นไปได้น้อย  รองลงมา 

คือเป็นได้พอควร และเป็นไปได้มาก ตามล าดับ  หากเป็นการให้ความรู้โดยวิทยากร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
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48.75) เห็นว่า หน่วยงานที่ควรจัดกิจกรรม คือ กศน.  รองลงมา คือ สาธารณสุข และชมรมผู้สูงอายุ 

ตามล าดับ  ส าหรับสถานที่ที่ควรจัดอบรม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.25) เห็นว่า ควรเป็นวัดหรือมัสยิด  รองลงมา 

คือ กศน.ต าบล และโรงเรียนในชุมชน ตามล าดับ  ส่วนเวลาที่ควรจัดอบรมให้ความรู้  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

35.00) เห็นว่า เวลาที่เหมาะสม คือวันธรรมดาครึ่งวัน  รองลงมา คือ วันธรรมดา 1 วัน และวันเสาร์ 1 วัน 

ตามล าดับ  

              ส าหรับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ พบว่า เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องในชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.04) เห็นว่า ควรสนับสนุนโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบ   

ต่างๆ  รองลงมา คือ รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นมาผลิตในรูปสื่อต่างๆ และจัดหาเงินสนับสนุน ตามล าดับ  ส่วน

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.84)                      

มีความเห็นว่า ควรช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้  รองลงมา คือช่วยให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ และ

ช่วยแนะน าแหล่งความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ ตามล าดับ  

ตอนที่ 4  รูปแบบการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธี  

การศึกษาทางไกล 

 4.1 ร่าง รูปแบบการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการศึกษา

ทางไกล 

  ในขั้นนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาภาคสนามทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากผู้สูงอายุ 

ข้อมูลจากผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ  ข้อมูลจากผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการศึกษาบริบทของชุมชน  มาสังเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นร่างรูปแบบ

ของการให้ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  

  ร่าง  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล มี

องค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้ 
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ร่าง รูปแบบการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล 

1.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับความต้องการ  
ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 

2.  ขอบเขตเนื้อหาความรู้ 

 ขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุและจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้  
ประกอบด้วยเนื้อหา 5 กลุ่ม ต่อไปนี้ 

 1) ด้านสุขภาพร่างกาย  ประกอบด้วย 

     - การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

     - ข้อควรปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วย 

  - โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 

  - อาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

  - สวัสดิการรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

 2) ด้านจิตใจ  ประกอบด้วย 

  - การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต 

  - ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 

  - การใช้ธรรมะในการด าเนินชัวิตและการแก้ปัญหา 

  - การฝึกใจให้เผชิญกับความท้อแท้ 

  - การฝึกใจให้ยอมรับความชรา 

 3) ด้านสังคม 

  - สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 

  - แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 

  - บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 

  - บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือสังคม 

  - ความปลอดภัยในสังคมของผู้สูงอายุ 
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 4) ด้านเศรษฐกิจ 

  - สวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

  - หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

  - แนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 

  - อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 

 5) ด้านการศึกษา 

  - หน่วยงานที่จะขอค าแนะน าเก่ียวกับการหาความรู้ 

  - วิธีการแสวงหาความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 

  - แหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาความรู้ข้อมูลได ้

3.  วิธีการในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุต้องการให้ถ่ายทอดความรู้แก่ท่านโดยสิ่งต่อไปนี้  ซึ่ง
เรียงตามล าดับความต้องการของผู้สูงอายุ 

  - ทางวิทยุ 

  - ทางโทรทัศน์ 

  - เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจัดท าเป็น CD/VCD 

  - การอบรม (สื่อบุคคล) 

  - หอกระจายข่าว 

  ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมอาจใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานกัน โดยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้ง อาจจะมีการให้ความรู้โดยสื่อบุคคล (การฝึกอบรม) ร่วมด้วย  นอกจากนั้นควร
รวบรวมความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องการเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

4. ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้จากสื่อ 

 ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้จากสื่อ  เรียงตามล าดับดังนี้ 

  1) รายการวิทยุ   9.00 – 10.00 น.     7.00 – 8.00 น.     5.00 – 6.00 น.  ตามล าดับ 

  2) รายการTV    9.00 – 10.00 น.     7.00 – 8.00 น.      5.00 – 6.00 น.  ตามล าดับ 

5. หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ 

    หน่วยงานที่ผู้สูงอายุเสนอว่าควรเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เรียงตามล าดับความต้องการดังนี้ 

  1)  หน่วยงานสาธารณสุข 
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  2)  หน่วยงาน กศน. 

  3)  ชมรมผู้สูงอายุ 

6.  สถานที่ท่ีควรจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม 

 ผู้สูงอายุต้องการให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานที่  เรียงตามล าดับต่อไปนี้ 

  1)  วัด ศาสนสถาน 

  2)  กศน.ต าบล 

  3)  โรงเรียนในชุมชน 

  4)  ที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

7.  ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ผู้สูงอายุต้องการ 

 ผู้สูงอายุต้องการให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานที่  เรียงตามล าดับต่อไปนี้ 

  วันธรรมดาครึ่งวัน      วันธรรมดา 1 วัน    วันอาทิตย์ครึ่งวัน  ตามล าดับ 

8.  การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล 

 ผู้สูงอายุต้องการให้ผู้ดูแลของตนช่วยส่งเสริมการรับความรู้ของตนในลักษณะต่อไปนี้  (เรียงตามล าดับ

ความต้องการ) 

  - ช่วยพาผู้สูงอายุไปเข้าร่วมกิจกรรม 

  - ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ 

  - ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย 

9.  การมีส่วนร่วมของผู้น า กรรมการชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น 

 ผู้สูงอายุต้องการให้ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการรับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารของตนในลักษณะต่อไปนี้  (เรียงตามล าดับ) 

  - ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

  - ช่วยแนะน าแหล่งความรู้ 

  - รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุมาผลิตสื่อประเภทต่างๆ 

  - สนับสนุนทุนจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ 
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 4.2  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล 

 ผู้วิจัยได้จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อเสนอแนะต่อร่างรูปแบบฯ  โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตัวแทนผู้สูงอายุ 3 คน ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน ตัวแทนผู้น าและกรรมการชุมชน 3 

คนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 คน รวม 15 คน  ร่วมสัมมนาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการให้

ความรู้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว   

               ผลจากการสัมมนาปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับรูปแบบและรายละเอียดที่ผู้วิจัยเสนอ

โดยมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเล็กน้อยคือ 1) ให้เพ่ิมความเป็นมา หรือหลักการและเหตุผลของการสร้างรูปแบบการ

ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  2) ขอบเขตเนื้อหา อาจมีการเพ่ิมเติม ปรับได้ตามบริบทของผู้สูงอายุแต่ละพ้ืนที่               

3) วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเน้นวิธีทางไกลนั้น อาจจะใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานกันก็ได้ นอกจากนั้น

อาจมีการใช้สื่อบุคคลประกอบด้วย เช่นในขั้นเริ่มต้นอาจต้องมีการอธิบายเพ่ือเตรียมความพร้อมและเมื่อ

ศึกษาจากสื่อเรียบร้อยแล้วอาจต้องมีการสรุปด้วย  4) ให้เพ่ิมการติดตาม ประเมินผล เมื่อมีการเผยแพร่

ความรู้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ควรมีการติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้ทราบว่าวิธีการที่ใช้ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้

เพียงใด ความรู้ที่เผยแพร่นั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุเพียงใด  5) การน ารูปแบบนี้ไปใช้ ควรมีผู้กระตุ้นหรือ

จูงใจให้ผู้สูงอายุรับความรู้จากสื่อที่ผลิตขึ้นเช่น หากจะให้ผู้สูงอายุรับความรู้จากสื่อที่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ

บุคคลในครอบครัวควรกระตุ้นและแนะน าผู้สูงอายุ หากจะให้ผู้สูงอายุมารับความรู้จากสื่อพร้อมๆกันที่ชมรม

ผู้สูงอายุ ผู้จัดกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุ ควรกระตุ้นและแนะน าผู้สูงอายุ กล่าวน ารวมทั้งอาจช่วยสรุปให้แก่

ผู้สูงอายุด้วย  

                    ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงรูปแบบการให้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ได้รูปแบบฯ ที่ปรับปรุงแล้ว  ดังนี้  (แผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิที่ 1  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทด้านสุขภาพและจิตใจด้วยวิธีการศึกษาทางไกล 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                     
                

การศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

และผูเ้กี่ยวข้อง 
  

การศึกษาสภาพและความ
ต้องการของสังคม/บริบท 

ของชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขตเน้ือหา  
4. วิธีการถ่ายทอดความรู้ (สื่อ)  
5. เวลาท่ีสะดวกรับความรู้ 
6. หน่วยงานท่ีเป็นผู้จัด  
7. สถานท่ีรับความรู้ 
8. ระยะเวลาการให้ความรู้  
9. การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล 
10. การมีส่วนร่วมของผู้น า  
     กรรมการชุมชน 
11. การประเมินผล 
  

2. ก าหนดโครงการ/โปรแกรม  

พัฒนาหลักสูตร/
จัดเตรียมเน้ือหา 
- สุขภาพกาย 
- จิตใจ 
- สังคม 
- อาชีพ/เศรษฐกิจ 
- การเรียนรู้ 
(พัฒนาและปรับปรุง
ตามค าแนะน า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3. ก าหนดขอบเขต 
    เนื้อหา/หลักสูตร 

ผลิตสื่อท่ีผู้สูงอายุ 
ต้องการ 
- วิทยุ 
- โทรทัศน์ 
- CD/VCD 
- อบรม 
- หอกระจายข่าว 
- เสริมด้วยสื่อบุคคล 
(พัฒนาและปรับปรุง 
ตามค าแนะน า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
    

4. ก าหนดสื่อและ 
    ผลิตสื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 

5. ถ่ายทอดความรู้ 
    สู่ผู้สูงอายุ 

หน่วยงาน/ 
องค์กร 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้ดูแล 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้น าชุมชน 
กรรมการชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีในชุมชน 
  

ผู้สูงอายุรบั
ความรู ้
จากสื่อ 

6. ประเมินผล 

ความรู้ความเขา้ใจ
ของผู้สูงอายุ 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวขอ้งตอ่รูปแบบ 

ความพึงพอใจของ 
ผู้สูงอายุต่อรูปแบบ 

ข้อมูลประกอบในการ 
ถ่ายทอดความรู้ 

- เวลาที่ผู้สูงอายุสะดวก 
- ช่วงเวลาในการเรียนรู ้
- สถานทีท่ี่เหมาะสม 

ประชาสัมพันธ์ 

ประสานความร่วมมือ 

ประสานความรว่มมอื 

ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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 รูปแบบการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล 

(แผนภูมิที่ 1) ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องแล้ว 

 รูปแบบมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ  ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนของการจัดการศึกษาด้วย

การศึกษาทางไกล 6 ขั้นตอน  และมีองค์ประกอบอีก 3 องค์ประกอบ  รวมเป็น 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสภาพความต้องการ

ของสังคม  เป็นขั้นที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาท าการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายและสังคม  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ 

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และสภาพความต้องการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งบริบทของชุมชนในชนบท 

  2) ขั้นที่ 2  ก าหนดโครงการหรือโปรแกรมการเรียนรู้  เป็นขั้นที่หน่วยงานหรือสถาบัน

ผู้จัดการศึกษาน าผลการศึกษาในขั้นที่ 1 มาก าหนดรายละเอียดของโครงการหรือโปรแกรมการศึกษา  ซึ่งใน

ที่นี้ คือ การให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท  รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 

  (2.1) ความเป็นมาของการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ 

  ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีจ านวนผู้สูงอายุถึง 10 ล้านคนเศษ  

และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ อาชีพการงาน เศรษฐกิจ สังคม  ดังนั้น ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  

เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย  ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้

อย่างเหมาะสม ก็คือ การได้รับความรู้และข้อมูลที่จ าเป็นที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

  เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยทั่วไปจะครอบคลุมด้านร่างกาย (สุขภาพ)  ด้าน

จิตใจ (อารมณ์)  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสติปัญญา (การเรียนรู้)  การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่

ผู้สูงอายุในด้านเหล่านี้  จะช่วยให้ผู้สูงอายุน าความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ดูแลด้านจิตใจ  สามารถ

อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม  สามารถบริหารจัดการรายได้เพ่ือการด ารงชีวิตได้ อย่าง

พอเพียง  นอกจากนั้น ความรู้ที่ได้รับก็ยังช่วยเติมเต็มสติปัญญาให้มีความรอบรู้ 

  การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุนั้น สามารถใช้หลากหลายวิธี  วิธีการหนึ่งก็คือ การ

ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ หรือที่เรียกว่า วิธีการศึกษาทางไกล เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ CD/VCD สื่อ

สิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ)  รวมทั้งการเสริมด้วยสื่อบุคคลเป็นครั้งคราว  นับเป็นวิธีที่
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สะดวก รวดเร็ว  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุได้ทุกพ้ืนที่  ทั้งนี้การที่จะใช้สื่อใดบ้างนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก 

  (2.2) วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการ  โดยครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 

  (2.3) ขอบเขตเนื้อหาความรู้ 

  ประเภทเนื้อหาความรู้ที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุและจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุได้  ประกอบด้วยเนื้อหา 5 กลุ่ม ต่อไปนี้ 

   (2.3.1)  ด้านสุขภาพร่างกาย  ประกอบด้วย 

       - การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

      - ข้อควรปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วย 

   - โรคภัยที่อาจเกิดแก่ผู้สูงอายุ 

   - อาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

   - สวัสดิการรัฐด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

   (2.3.2) ด้านจิตใจ  ประกอบด้วย 

    - การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือบั้นปลายของชีวิต 

   - ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 

   - การใช้ธรรมะในการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหา 

   - การฝึกใจให้เผชิญกับความท้อแท้ 

   - การฝึกใจให้ยอมรับความชรา 

   (2.3.3) ด้านสังคม 

   - สวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐส าหรับผู้สูงอายุ 

   - แนวทางการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว 

   - บทบาทของผู้สูงอายุต่อบุตรหลาน 

   - บทบาทของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือสังคม 
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   - ความปลอดภัยในสังคมของผู้สูงอายุ 

   (2.3.4) ด้านเศรษฐกิจ 

   - สวัสดิการด้านค่าครองชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

   - หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

   - แนวทางการออมเงินส าหรับผู้สูงอายุ 

   - อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ 

   (2.3.5) ด้านการเรียนรู้ 

   - หน่วยงานที่จะขอค าแนะน าเก่ียวกับการหาความรู้ 

   - วิธีการแสวงหาความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 

   - แหล่งที่ผู้สูงอายุจะหาความรู้ข้อมูลได ้

    4)  วิธีการสื่อในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุโดยวิธีการศึกษาทางไกล  ผู้สูงอายุ

ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่อไปนี้  (เรียงตามล าดับความต้องการ) 

    - ทางวิทยุ 

    - ทางโทรทัศน ์

    - จัดท าเป็น CD/VCD 

    - การอบรม (สื่อบุคคล) 

    - หอกระจายข่าว 

    ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมอาจใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานกัน โดยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่

และกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้ง อาจจะมีการให้ความรู้โดยสื่อบุคคล (การฝึกอบรม) ร่วมด้วย  นอกจากนั้นควร

รวบรวมความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องการเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

    5) การด าเนินการถ่ายทอดความรู้ 

    (5.1) ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้จากสื่อ  กรณีการรับความรู้จากวิทยุหรือ

โทรทัศน์ ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 

  1) รายการวิทยุ   9.00 – 10.00 น.     7.00 – 8.00 น.     5.00 – 6.00 น.  ตามล าดับ 

  2) รายการTV    9.00 – 10.00 น.      7.00 – 8.00 น.     5.00 – 6.00 น.  ตามล าดับ 
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    (5.2) หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ 

         ผู้สูงอายุต้องการให้จัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานที่ 

ตามล าดับต่อไปนี้ 

    (5.2.1)  วัด  ศาสนสถาน 

    (5.2.2)  กศน.ต าบล 

    (5.2.3)  โรงเรียนในชุมชน 

    (5.2.4)  ที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

     (5.3) ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ผู้สูงอายุต้องการ 

         ในกรณีของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุต้องการให้จัดในช่วงเวลา

ตามล าดับต่อไปนี้  

    วันธรรมดาครึ่งวัน      วันธรรมดา 1 วัน วันอาทิตย์ครึ่งวัน  ตามล าดับ 

    6) การติดตามประเมินผล 

    เมื่อมีการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ควรมีการติดตามประเมินผลเพ่ือจะได้ทราบว่า 

ผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด  เนื้อหานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเพียงใด  นอกจากนั้น 

ควรติดตามประเมินผลวิธีการจัดกิจกรรมว่า เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้สูงอายุเพียงใด  

วิธีการติดตามประเมินผลอาจจะท าโดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต เป็นต้น 

    หมายเหตุ  การน ารูปแบบนี้ไปใช้  ให้ผู้จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุพิจารณาแต่ละประเด็น 

ทั้ง 11 ประเด็นในรูปแบบ โดยแต่ละประเด็นให้เลือกล าดับต้นๆ ไปสู่การปฏิบัติก่อน  เพราะเป็นความ

ต้องการล าดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ  แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

    7) การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล 

     ผู้สูงอายุต้องการให้ผู้ดูแลของตนช่วยสนับสนุนการรับความรู้ของตนในลักษณะต่อไปนี้  

เรียงตามล าดับความต้องการ 

    - ช่วยพาผู้สูงอายุไปเข้าร่วมกิจกรรม 

    - ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ 
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    - ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย 

    8) การมีส่วนร่วมของผู้น า กรรมการชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น  

        ผู้สูงอายุต้องการให้ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น  ช่วย

สนับสนุนการเรียนรู้ของตนในลักษณะต่อไปนี้  เรียงตามล าดับความต้องการ 

    - ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

    - ช่วยแนะน าแหล่งความรู้ 

    - รวบรวมความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุมาผลิตสื่อประเภทต่างๆ 

    - สนับสนุนทุนจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ   

    9) หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

         ผู้สูงอายุต้องการให้หน่วยงานตามล าดับต่อไปนี้ เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรูแก่ผู้สูงอายุ 

    (9.1)  หน่วยงานสาธารณสุข 

    (9.2)  หน่วยงาน กศน. 

    (9.3)  ชมรมผู้สูงอายุ 

   3) ขั้นที ่3 ก าหนดขอบเขตเนื้อหา/หลักสูตร 

   ในขั้นนี้ผู้จัดจะเลือกเนื้อหาจากโครงการมาก าหนดเป็นเนื้อหาที่จะให้ความรู้หรือเป็นหลักสูตร  

ซึ่งในผลการวิจัยครั้งนี้  มีเนื้อหาประกอบด้วย 5 ด้าน  และในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดย่อยๆ (ตาม

รายละเอียดในโครงการ)  เนื้อหาทั้ง 5 ด้าน  มีดังนี ้

    (3.1) ด้านสุขภาพร่างกาย (ประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องย่อย) 

    (3.2) ด้านจิตใจ (ประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องย่อย) 

    (3.3) ด้านสังคม (ประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องย่อย) 

    (3.4) ด้านเศรษฐกิจ (ประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องย่อย) 

     (3.5) ด้านการเรียนรู้ (ประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องย่อย) 

หน่วยงานผู้จัดอาจเลือกเนื้อหาบางด้านมาให้ความรู้ก่อน  หรือถ้ามีความพร้อมอาจให้เนื้อหาทั้ง 5 ด้าน ไป

พร้อมๆ กันได้เลย 
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   4) ขั้นที่ 4  ก าหนดสื่อและผลิตสื่อ 

   จากผลการวิจัยสื่อที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้  เรียงตามล าดับความต้องการดังนี้ วิทยุ 

โทรทัศน์ CD/VCD  การอบรม (สื่อบุคคล)  หอกระจายข่าว ตามล าดับ  ซึ่งผู้จัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุอาจ

เลือกสื่อในล าดับต้นๆ  หรือจะใช้สื่อหลายประเภทผสมผสานกันก็ได้  เมื่อเลือกสื่อได้แล้วจึงด าเนินการผลิต

สื่อ  โดยแบ่งเนื้อหาที่เลือกในขั้นที่ 3 มาผลิตเป็นสื่อ  เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

   5) ขั้นที่ 5  การถ่ายทอดความรู้ 

   เป็นการน าสื่อที่ผลิตขึ้นจัดส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งอาจจะจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายเรียนด้วย

ตนเอง หรืออาจจะใช้สื่อแบบผสมผสาน คือ มีการน าสื่อบุคคลมาประกอบการถ่ายทอดความรู้ด้วย  เช่น 

อาจจะให้การปฐมนิเทศโดยวิทยากร (สื่อบุคคล)  จากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายศึกษาจากสื่อที่ผลิตขึ้น  หลังจาก

กลุ่มเป้าหมายศึกษาจากสื่อแล้ว  อาจมีการสรุปโดยวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง 

   อย่างไรก็ตาม ในการถ่ายทอดความรู้หน่วยงานผู้จัดต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบด้วย 

ได้แก่ 

    (5.1) ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้จากสื่อ 

    (5.2) สถานที่จัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุต้องการ 

    (5.3) ระยะเวลาการฝึกอบรมที่ผู้สูงอายุต้องการ 

   6) ขั้นที่ 6  การติดตามประเมินผล 

   เมื่อมีการทดสอบความรู้หรือจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว  หน่วยงานผู้จัดจะมีการติดตาม

ประเมินผล  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยเสนอให้ติดตามประเมินผลผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้ใน 2 ด้าน  คือ 

    (6.1) ประเมินความรู้ที่ได้รับ 

    (6.2) ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 

ผลการประเมินนี้จะน าไปเป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับรูปแบบการส่งเสริมความรู้ฯ นี้ด้วย  หากผลไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  หน่วยงานผู้จัดจะกลับไปทบทวนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตั้งแต่ ขั้นที่ 1 

เป็นต้นมา 

  นอกเหนือจากการด าเนินการจัดการศึกษาด้วยวิธีทางไกลตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน แล้ว  ในการ

วิจัยครั้งนี้ยังได้ข้อค้นพบว่า การจะจัดให้ความรู้หรือส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ได้ผล  อาจจะต้องมีปัจจัย

เหล่านี้ด้วย คือ การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของผูน าและกรรมการชุมชน 
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   7) การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ผู้ดูและผู้สู งอายุสามารถมี

ส่วนร่วมหรือช่วย  โดยช่วยให้ค าแนะน าผู้สูงอายุเกี่ยวกับโครงการให้ความรู้นี้  และช่วยพาผู้สูงอายุมาเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

   8) การมีส่วนร่วมของผู้น าและกรรมการชุมชน  ผลจากการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ผู้น าและ

กรรมการชุมชนสามารถมีส่วนช่วยการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุได้แทบทุกขั้นตอน เช่น 

ในขั้นตอนที่ 1) สามารถช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนที่ 5) การถ่ายทอดความรู้ สามารถช่วยประสานงาน

ด้านสถานที่ อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วยจัดกิจกรรม และยังสามารถช่วยในขั้น

ที่ 6) ติดตามประเมินผล  ช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ และช่วยให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการได้ด้วย 

   9) หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ผู้สูงอายุต้องการ

ให้หน่วยงานตามล าดับเหล่านี้ เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ คือ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงาน 

กศน. และชมรมผู้สูงอายุ ตามล าดับ 

การน าส่วนหนึ่งของรูปแบบมาท าเป็นรูปแบบย่อยเพื่อทดลองใช้ 

              จากรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็น

รูปแบบย่อยเพ่ือจะน าไปทดลองใช้  นั่นคือ มีองค์ประกอบของรูปแบบรวม 9 องค์ประกอบเช่นเดิม  มีบาง

ขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน  เพื่อจะน าไปทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ดังแผนภูมิที่ 2) 

   1) ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสังคม (ใช้ตามรูปแบบเดิม) 

   2) ขั้นที่ 2 ก าหนดโครงการหรือโปรแกรม  (ใช้ตามรูปแบบเดิม) 

   3) ขั้นที่ 3 ก าหนดขอบเขตเนื้อหา/หลักสูตร  ในขั้นนี้ผู้วิจัยเลือกเฉพาะเนื้อหาด้านสุขภาพ

ร่างกายและด้านจิตใจ  (ข้อค้นพบจากการวิจัยในล าดับต้นๆ คือ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการเตรียมตัว 

การฝึกจิตใจ)  มาเป็นเนื้อหาที่จะทดลองถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

   4) ขั้นที่ 4 ก าหนดสื่อและผลิตสื่อ  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้เลือกเป็นสื่อวีดิทัศน์  แล้วน าเนื้อหาที่เลือก

ในขั้นที่ 3 มาผลิตเป็นรายการวีดิทัศน์ 3 รายการ  รายการละประมาณ 10 นาท ี

   5) ขั้นที่ 5 ถ่ายทอดความรู้  ขั้นนี้วิทยากรผู้จัดกิจกรรมมีการอธิบายหรือปฐมนิเทศผู้สูงอายุ

ก่อน แล้วให้ศึกษาสื่อพร้อมๆ กันทั้ง 3 รายการ  โดยจัดในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ วันธรรมดาครึ่งวัน 

และสถานที่ คือ ที่จัดกิจกรรมของ กศน.ต าบล 
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   6) ขั้นที่จะติดตามประเมินผล  มีการประเมินความรู้ของผู้สูงอายุหลังรับความรู้ด้วยแบบ 

ทดสอบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุโดยใช้แบบสอบถาม  และสอบถามความคิดเห็นของกรรมการ

ชุมชนโดยแบบสอบถาม  

   7) การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลฯ เป็นผู้พาผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรม 

   8) การมีส่วนร่วมของผู้น าและกรรมการชุชน  ผู้น าและกรรมการชุมชนช่วยเชิญชวนผู้สูงอายุ

มาร่วมกิจกรรม  ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและการประเมินผล 



 
 

 แผนภูมิที่ 2  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการศึกษาทางไกล 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                     
                   
  

การศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

และผูเ้กี่ยวข้อง 
  

การศึกษาสภาพและความ
ต้องการของสังคม/บริบท 

ของชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขตเน้ือหา 
    - การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  
    - การดูแลจิตใจ 
4. วิธีการ/สื่อ  
    - ถ่ายท าเป็น VCD 
5. เวลาที่ผู้สูงอาจุสะดวกรับความรู ้
    - ช่วง 09.00 – 10.00 น. 
6. หน่วยงานที่เป็นผู้จัด  
    - สาธารณสุข/กศน./ชุมชน 
7. สถานที่รับความรู ้
    - วัด/กศน.ต าบล/ร.ร.ชุมชน 
8. ระยะเวลาการให้ความรู้  
9. การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล 
10. การมีส่วนร่วมของผู้น า ก.ก.ชุมชน 
      - ช่วยเชิญชวน 
      - ช่วยจัดกิจกรรม 
11. การประเมินผล 
      - ความรู ้
      - ความพึงพอใจ 

  

2. ก าหนดโครงการ/โปรแกรม  

จัดท าเน้ือหา หรือจัดท า 
หลักสูตร 
1) การดูแลสุขภาพ 
เบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ 
    - การเรียนรู้ 
2) การดูแลสภาพจิตใจ 
    - ท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 
      ผู้สูงอายุ 

3. ก าหนดขอบเขต 
    เนื้อหา/หลักสูตร 

- จัดท า VCD 
  3 รายการ  3 หัวข้อ 
  รายการละ 10 นาที 
- ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมิน 
- ปรับปรุง 
    

4. ผลิตสื่อ 
     

1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 

ถ่ายทอดความรู้ 
    สู่ผู้สูงอายุ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ

จัด 
- กศน.อ าเภอ 

ผู้ดูแล 
ผู้สูงอาย ุ

ผู้น าชุมชน 
กรรมการชุมชน 
เจ้าหน้าที่ในชุมชน 

  

ผู้สูงอายุรบั
ความรู ้
จากสื่อ 

ความรู้ความเขา้ใจ
ของผู้สูงอายุ 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวขอ้งตอ่รูปแบบ 

ความพึงพอใจของ 
ผู้สูงอายุต่อรูปแบบ 

ข้อมูลประกอบในการ 
ถ่ายทอดความรู้ 

- ช่วงเวลาให้ความรู ้
  คือ วนัธรรมดาครึ่งวนั 
- สถานทีท่ี่ท าการ 
  กศน.ต าบล 
- ขั้นตอนถ่ายทอดความรู ้
   - พบวิทยากร 
   - เรียนรูจ้ากสื่อ 
   - พบวิทยากร 

แนะน า ช่วยเหลือ 
พาเข้าร่วมกิจกรรม 

แนะน า เชิญชวน 
ช่วยจัดกิจกรรม 

ประสานความร่วมมือ 

ประชาสัมพันธ์ 
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ตอนที่ 5  ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในชนบทด้วยวิธกีารศึกษาทางไกล 

 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท ด้านสุขภาพร่างกาย

และจิตใจด้วยวิธีการศึกษาทางไกล (รูปแบบย่อยดังแผนภูมิที่ 2) ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุใน 1 ต าบล ใน

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดให้ความรู้โดยใช้สื่อ VCD  โดยหน่วยงานการศึกษา

นอกโรงเรียนต าบลในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้จัดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ  ซึ่งได้นัดหมายผู้สูงอายุมา ณ 

สถานทีข่อง กศน.ต าบล  ปรากฏว่า มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 19 คน 

 ขั้นตอนการทดลองเริ่มด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนต าบล ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมก่อน  แล้วขอให้ผู้สูงอายุท าแบบทดสอบความรู้ก่อนรับความรู้จากสื่อ VCD  

หลังจากนั้นให้ผู้สูงอายุรับชม VCD  ซึ่งมีเนื้อหา 3 ตอนๆ ละประมาณ 10 นาที  ตอนที่ 1 การดูแลสุขภาพ

เบื้องต้นของผู้สูงอายุ  ตอนที่ 2 การดูจิตใจของผู้สูงอายุ  และตอนที่ 3 คือ ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้สูงอายุตอบแบบทดสอบความรู้หลังรับชมสื่อ  และให้ท าแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อสื่อด้วย  ผลการทดลองใช้ปรากฏดังนี้ 

 5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้สูงอาย ุ

  ผลสัมฤทธิ์ของผู้สูงอายุที่เรียนรู้จากสื่อ VCD ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตใจ จาก

การทดสอบความรู้ของผู้สูงอายุ จ านวน 19 คน ก่อนและหลังการรับความรู้จากสื่อ  

ตารางที่  23  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ 
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของผู้สูงอายุ  

คะแนนความรู้ N x  S.D. t p 

ก่อนรับความรู้จากสื่อ 19 6.79 0.92 13.08 0.000* 

หลังรับความรู้จากสื่อ 19 9.79 0.42 

   *มีนัยส าคัญทีร่ะดับ .05 

 จากตาราง 23 พบว่า ผู้สูงอายุที่เรียนรู้จากสื่อ VCD ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 6.79 คะแนน และ 9.79  คะแนน ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างคะแนนก่อนและหลังการเรียน พบว่า คะแนนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05 
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 5.2  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อสื่อ 

 ผู้สูงอายุที่ เรียนรู้จากสื่อ VCD ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตใจ แสดงความ                 

พึงพอใจต่อสื่อ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 24  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ VCD ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตใจ 

              ประเด็น x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 
4.84 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

2 เนื้อหาน่าสนใจ 4.79 0.42 มากที่สุด 
3 เนื้อหาไม่ยาวเกินไป 4.74 0.45 มากที่สุด 
4.เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.79 0.42 มากที่สุด 
5. เนื้อหาน าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.84 0.37 มากที่สุด 
ภาพประกอบ 
6.ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
4.84 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

7.ภาพมีความชัดเจน 4.89 0.32 มากที่สุด 
การบรรยาย 
8 เสียงบรรยายชัดเจน 

 
4.68 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

9 การบรรยายไม่เร็วเกินไป 4.74 0.45 มากที่สุด 
ความยาวของ VCD 
10 ความยาวของทั้ง 3 รายการย่อยเหมาะสม 

 
4.79 

 
0.71 

 
มากที่สุด 

การน าไปใช ้
11.หลังจากชมรายการแล้วท่านคิดว่าจะน าไปปฏิบัติ 

 
4.89 

 
0.32 

 
มากที่สุด 

12.หลังจากชมรายการแล้วท่านจะน าความรู้ไปแนะน าเพ่ือนๆ 4.89 0.32 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.81 0.26 มากที่สุด 

 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ VCD ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและ
จิตใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.81,S.D =0.26 )   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏดังนี้  ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากที่สุด                   

ทุกข้อ  โดยข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ข้อเท่ากัน คือเนื้อหาเหมาะสมกับผู้สูงอายุและเนื้อหาน าไปใช้
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ประโยชน์ได้  ด้านภาพประกอบ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ  โดยข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ย

สูงสุด คือภาพมีความชัดเจน  ด้านการบรรยาย พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ  โดยข้อที่ได้

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือการบรรยายไม่เร็วเกินไป  ด้านความยาวของ VCD พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือความยาวของทั้ง 3 รายการย่อย เหมาะสม  ด้านการน าไปใช้ พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

ทั้ง 2 ข้อ  และทั้ง 2 ข้อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือหลังจากชมรายการแล้วท่านคิดว่า จะน าไปปฏิบัติ  และ

หลังจากชมรายการแล้ว ท่านจะน าความรู้ไปแนะน าเพื่อนๆ 

 5.3  ความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนต่อรูปแบบการให้ความรู้ 

แก่ผู้สูงอายุ 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น า และกรรมการชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบการให้

ความรู้ที่น ามาทดลองใช้กับผู้สูงอายุ  ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้  ดังนี้ 

  1) เนื้อหาความรู้ที่น ามาทดลองจัดให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุ และความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นเรื่องที่

มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุมาก เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุควรจะรู้  ถ้าผู้สูงอายุน าไปปฏิบัติตามจะช่วยในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้มาก  นอกจากนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุยังระบุว่า เป็นความรู้ส าหรับพวกเขาเองด้วย  ซึ่ง

จะสามารถน าไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและแนะน าให้ผู้สูงอายุปฏิบัติ 

  2) วิธีการในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ซึ่งในรูปแบบที่น ามาทดลองใช้นั้น เป็นการให้ความรู้

โดยวีดิทัศน์  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนต่างมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมดี  เพราะวีดิ

ทัศน์ก็คล้ายกับการชมโทรทัศน์  ผู้ชมได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงไปพร้อมๆ กัน  ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

 3) ความยาวของรายการวีดิทัศน์ซึ่งจัดท ำเพ่ือให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย 3 รำยกำร

ย่อย รำยกำรละ 10 นาที  ผู้ดูแลผู้สูงอำยุและผู้น ำและกรรมกำรชุมชนมีควำมเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมกับช่วง

ควำมสนใจของผู้สูงอำยุ ไม่นำนเกินไป  ทั้งสำมรำยกำรรวมแล้วประมำณครึ่งชั่วโมง 

 4) ภาพและเสียงบรรยาย ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนมีความเห็นว่า ภาพ                

มีความสอดคล้องกับเนื้อหา สามารถสื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ดี และภาพมีความชัดเจน  ส าหรับเสียง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนระบุว่า บรรยายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
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 5) ความคิดเห็นต่อรูปแบบในภาพรวม  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนมี

ความเห็นว่า การจัดให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุผ่านสื่อนั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสม น่าสนใจ เป็นการจูงใจให้ผู้สูงอายุ 

สนใจรับความรู้  ในการให้ความรู้โดยสื่อเช่นนี้ควรมีเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดกิจกรรมมาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าด้วย 

เช่น กล่าวน าในตอนต้น  และอาจช่วยสรุปถึงการน าไปใช้ประโยชน์หลังจากชมสื่อแล้วอีกครั้งหนึ่ง 

                   

                    

                    

 

134 


