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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อศึกษำลักษณะกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของของผู้สูงอำยุแต่
ละกลุ่มในจังหวัดปทุมธำนี (2). เพื่อหำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ
ในจังหวัดปทุมธำนี ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชำกร คือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอำศัย
อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธำนีจำนวน 5 แห่ง ที่อำศัยอยู่ ในอำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำดหลุม
แก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอธัญบุรี อำศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธำนี เลือกสุ่มตัวอย่ำงจำกแต่ละอำเภอตำมสัดส่วน
ประชำกร จำนวน 380 คน
ผลกำรวิจัยพบว่ำองค์ประกอบด้ำนลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เช่น สถำบันเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำ
ภูมิปัญญำผู้สูงวัย มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อนสูงวัย สูงวัยใจอำสำนำควำมรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ผู้สูงอำยุและชำวบ้ำนในชุมชน
ให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ สำหรับลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้แก่ กำรมีเสรีภำพ ผู้สูงอำยุได้รับกำรสนับสนุน
ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน และกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำเพิ่มเติม กำรมีส่วนร่วม กำรพัฒนำโอกำส
ต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชน และเป็นอำสำสมัคร กำรได้รับกำรดูแล มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม เพรำะ
ควำมสำมำรถส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่ำงๆได้ตำมต้องกำรซึ่งถือว่ำมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ ส่วนผู้สูงอำยุที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจยำกจนจะมีควำมทุกข์กังวลใจในเรื่องกำรหำเลี้ยงชีพ ต้องดิ้นรนขวนขวำยหำรำยได้มำใช้จ่ำยใน
ครอบครัว มีควำมต้องกำรในกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยของสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
ของ ผู้สูงอำยุ อธิบำยได้ว่ำ เมื่อผู้สูงอำยุเข้ำร่วมเครือข่ำยทำงสังคมมำกขึ้นจะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
มำกขึ้น ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่
อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะสั้นซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่
ในชุมชนเป็นระยะสั้น ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นถิ่นก ำเนิดของตนเอง กำรเข้ำร่วม
ในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำงศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัครเพื่อสังคม และพบว่ำ ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำรเน้น
หลัก 5 ประกำร คือ กำรมีเสรีภำพ กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจตนเอง ควำมมีศักดิ์ศรี
คาสาคัญ : การสร้างเครือข่าย, การจัดการความเครียด, ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT
This research is purposed for 1) Study the characteristic of creating education
network for elderly in each group in Pathum Thani Province. 2) Find the model of creating
education network for elderly stress management in
Pathum Thani Province. The population is aging people with age 60 and higher who are
living in Pathum Thani Province from 5 places. The places are Mueang Pathum Thani
District, Khlong Luang District, Lat Lum Kaeo District, Nong Suea District, and
Thanyaburi District. We chose random sampling from each district by population ratio in
total amount 380 people.
The research result revealed that the characteristic element of education network
such as an institute for empowerment and development wisdom of elderly people that
arranged elderly friend activity, volunteered elderly bring knowledge to the elderly and
villagers in community to become valuable resource. The characteristic of the learning
activities such as, freedom – the elders are supported in basic facts and health care, further
training and education, participation, opportunities development. These in order to serve
community, be a volunteer, are cared for, participate in social activities. Because the ability
to promote activities as needed, which is more economically prepared. On the other hand,
elderly people with poor status are more worried about their livelihoods and struggled for
money to spend within the family. Those need in group with network of society. This is the
factor that affect the participation in social activity of elderly people. These illustrate that
when older people join network of society more. They will tend to be more involved in
social activities. Elderly people who have lived in community for a long time will able to
develop relationship within community better than elderly people who have lived in short
term. According to research result, we found that most of elderly people live in community
that is their birth place, participation in associations, join a religious group, being a
volunteer. And found that model of welfare emphasizes on 5 principles that are freedom,
participation, be cared for, achieve self-satisfaction, and dignity.
Keywords : Creating network, Stress management, Elderly people

บทนา
ควำมเครีย ดเป็น ภำวะปกติ ที่บุ คคลต้ องเผชิญ และเป็ นกระบวนกำรหนึ่ งของชี วิต ที่เกิด ขึ้น เพื่ อช่ วยให้
บุ ค ลำกรสำมำรถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ สภำพแวดล้ อ มได้ และเมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ สภำวะเครี ย ดก็ จ ะผ่ ำ นเข้ ำ สู่
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ
ของบุค คลโดยตรง เช่น ปวดศีรษะ ควำมดั นโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลในกระเพำะอำหำร โรคลำไส้ อักเสบ
โรคภูมิแพ้ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ทั้งยังก่อให้เกิดกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งควำมเสียหำยนี้ เกิดจำก
กำรหย่อนประสิทธิภำพเพรำะกำรไม่สบำยทำให้ทำงำนได้ในปริมำณที่น้อยลง ต้องไปพักรักษำตัวเสียเวลำ เสียเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลต่ำงๆ อีกมำกมำย นอกจำกนี้คนที่ประสบกับภำวะเครียดบำงคนปรับตัวในทำงที่ผิด โดยกำร
หำทำงระบำยควำมเครียดด้วยกำรดื่มสุรำ และสูบบุหรี่บำงคนหมกมุ่นอยู่กับกำรพนัน และมีจำนวนไม่น้อยที่ฆ่ำตัว
ตำย ยิ่งไปกว่ำนั้นควำมเครียดยังส่งผลเสียต่อครอบครัว และสุขภำพ กล่ำวคือ ควำมเครียดในกำรทำงำนก่อให้เกิด
กำรขำดงำน กำรมำทำงำนสำดคุณภำพชีวิตที่ดีในสังคม ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหำกผู้สูงอำยุไม่สำมำรถรับมือและ
จัดกำรกับควำมเครียดได้ก็ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำมำกมำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกหลำนที่ต้องดูแล
ผู้สูงอำยุในวัยชรำ (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2551)
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อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรจัดกำรสภำพควำมเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งผู้สูงอำยุจำนวนมำกมี
วิธีกำรจัดกำรสภำพควำมเตรียดที่แตกต่ำงกัน เช่น กำรเข้ำชมรมผู้สูงอำยุต่ำงๆ ซึ่งในปัจจุบันเพิ่มจำนวนมำกขึ้น
เพรำะสืบเนื่องจำกกำรรองรับผู้สูงอำยุที่มีระดับกำรศึกษำมำกขึ้น และเข้ำสู่วัยเกษียณที่ยังคงต้องสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมกับผู้อยู่ในวัยเดียวกัน แต่สำหรับผู้สูงอำยุอีกจำนวนมำกที่ยังคงไม่มีทำงออกในชีวิตหลังเกษียณ เพรำะอำชีพที่
ผ่ำนมำไม่ได้เข้ำทำงำนในองค์กำรใด จึงใช้ชีวิตปกติเช่นปกติกับลูกหลำน หรือหำเลี้ยงชีพด้วยตนเองเพื่อยังชีพ แต่
ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ก็สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญำดั้งเดิม ด้วยกำรใช้หลักปรั ชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขด้วยควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดีควำมรู้และคุณธรรม ที่ใช้ชีวิต
ในวิถีควำมพอเพียงทีใช้อยู่ จึงเป็นสิ่งที่น่ำสนใจที่จะศึกษำถึงยุทธวิธีของกำรจัดกำรสภำพควำมเครียดของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุที่กำลังจะเข้ำสู่ชีวิตผู้สู งอำยุ หรือผู้สูงอำยุ ทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีกำรเข้ำชมรมและไม่ได้เข้ำชมรมว่ำมีวิธีกำร
จัดกำรสภำพควำมเครียดอย่ำงไร หรือมีกำรเตรียมพร้อมอย่ำงไร
จำกกำรศึกษำของคณะผู้วิจัยยังพบว่ำ สิ่งที่สำมำรถก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีและสำมำรถก่อให้เกิดควำม
เอื้ออำทรที่ดีได้ คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มในชุมชน หรือภำยในชุมชนซึ่งเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะเป็นวิธีกำร
จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภำพโดยมีเป้ำหมำยวิธีกำรทำงำนและมีกลุ่มเป้ำหมำยของตนเองมีกำร
เชื่อมโยงประสำนสัมพันธ์แหล่งควำมรู้ต่ำงๆเข้ำด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่ำวสำรข้อมูลซึ่งกันและกัน อำจกระทำโดย
บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อสถำบันหรือบุคคลต่อมวลชน เพื่อให้กำรเรียนรู้ของชุมชนมีควำมรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ ซึ่งมี
หลักกำรที่สำคัญคือ กำรกระตุ้นควำมคิดของบุคคลที่เข้ำร่วม กำรถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนและกระจำยควำมรู้ทั้งใน
ส่วนของวิทยำกำรสำกลและภูมิปั ญญำท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ นองค์ควำมรู้ใหม่ มีกำรแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่ำวสำร
เกี่ยวกับด้ำนชุมชนและกำรพัฒนำชุมชน และมีกำรระดมกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ อำคำร สถำนที่และ
เงินงบประมำณเพื่อให้หน่วยงำนได้ใช้ทรัพยำกรนี้ เพื่อลดควำมสูญเปล่ำให้มำกที่สุด(กัญญำมน อินหว่ำง ,2550)
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงเครือข่ำย ซึ่งกำรมีส่วนร่วมเป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของบุคคล หน่วยงำน องค์กำรหรือสังคมที่แสดงพฤติกรรมเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรร่วมมื อระหว่ำงกัน นำไปสู่เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น ซึ่งหำกกลุ่ม
ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดี มำสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับ
ตนเองหรือกำรพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อจัดกำรสภำพควำมเครียดได้ทั้งในภำวะที่ไม่สำมำรถปรับตัวจำกกำรยุติกำร
ทำงำนประจำมำสู่กำรอยู่บ้ำนกับครอบครัว หรือกำรเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ของชีวิต ซึ่งผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ยังคงไม่
สำมำรถปรับสภำพและขจัดควำมเครียดได้ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงยุทธวิธีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และสำมำรถ
นำไปเป็นแนวทำงกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของผู้สูงอำยุต่อไปได้
ด้ว ยเหตุ ผลดัง กล่ ำวจึง ควรมี กำรศึกษำเกี่ย วกับกำรจัด กำรกับควำมเครียด รวมถึง กำรศึ กษำเกี่ย วกับ
รูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดที่เหมำะสมของผู้สูงอำยุ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรนำ
ควำมรู้ด้ำนควำมเครียดที่ได้จำกกำรศึกษำเพื่อเป็นรูปแบบในกำรเผชิญสภำวะควำมเครียดให้แก่ผู้สูงอำยุ ในจังหวัด
ปทุมธำนี โดยนำแนวทำงปฏิบัติที่เป็นกำรปฏิบัติที่ดีมำเป็นต้นแบบในกำรศึกษำเพื่อจัดทำเครื่องมือ และแนวทำง
กำรปฏิ บั ติเพื่ อส ำรวจควำมต้ องกำรที่ แท้จ ริง ส ำรวจเจำะลึ ก ถึง กำรจัด กำรควำมเครียด เพื่ อนำเป็น แนวทำง
กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดขอผู้สูงอำยุให้กับท้องถิ่นต่ำงๆที่สำมำรถเป็นต้นแบบต่อไป เพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ที่สมบูรณ์ และข้อเสนอแนะที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง และให้ภำครัฐซึ่งประกอบด้ว ย
หน่วยงำนต่ำงๆรวมทั้งหน่วยงำนภำคเอกชนและองค์กรต่ำงๆใช้เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงรูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้
เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีในปัจจุบันและในอนำคตต่อไป
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วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของของผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่มในจังหวัดปทุมธำนี
2. เพื่อหำรูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลควำมต้องกำรและควำมเป็นไปได้ของกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
2. ผลกำรวิจัยนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อเป็นฐำนข้อมูลกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรวำงนโยบำย
ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และเป็นแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในด้ำนผู้สูงอำยุได้
กำหนดทิศทำงกำรทำงำน ตลอดจนกำรกำหนดสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สมำชิกและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จังหวัดปทุมธำนี
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวทำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมเครียด คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ
กิจกรรมของผู้สูงอำยุ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จำกกำรศึกษำงำนวิจัยและกำรทบทวนองค์ควำมรู้ด้ำนเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของ
ผู้สูงอำยุ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้
เครือข่ำย (Network) เป็นกำรเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีกำรจัดระเบียบโครงสร้ำงของคนในเครือข่ำยด้วยควำมเป็นอิสระเท่ำเทียมกัน
ภำยใต้พื้นฐำนของควำมเคำรพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออำทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นสำคัญของนิยำมข้ำงต้น คือ
ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในเครือข่ำยต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทำในเครือข่ำยต้องมีลักษณะเท่ำเทียมหรือ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กำรเป็นสมำชิก เครือข่ำยต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระหรือควำมเป็นตัวของ
ตัว เองของคนหรือองค์กรนั้ นๆ สิ่ง สำคัญ ของกำรสร้ ำ งเครือข่ำ ยต้ องมี วิ สัย ทัศ น์ ร่ว มกันนั้ น สมำชิก จะมองเห็น
จุดมุ่งหมำยในอนำคตที่เป็นภำพเดียวกัน มีกำรรับรู้และเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และมีเป้ำหมำยที่จะเดินทำงไป
ด้วยกันกำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้กระบวนกำรขับเคลื่อนเกิดพลังมีควำมเป็นเอกภำพ และช่วยผ่อนคลำยควำม
ขัดแย้ง อันเนื่องมำจำกควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของสมำชิกบำงกลุ่ม
ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของเครือข่ำย พฤติกรรมของสมำชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่ำงจำกแนวปฎิบัติที่
สมำชิกเครือข่ำยกระทำร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่ำจะต้องเสียเวลำมำกกับควำมพยำยำมในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็
จำเป็น จะต้องทำให้เกิดขึ้น หรือถ้ำ สมำชิกมีวิ สัย ทัศน์ส่ว นตั วอยู่แล้ว ก็ต้ องปรับให้สอดคล้องกับ วิสั ยทั ศน์ ของ
เครือข่ำยให้มำกที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภำพเดียวกัน แต่อย่ำงน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทำง
เดียวกัน (กัญญำมน อินหว่ำงและคณะ, 2556)
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงเครือข่ำยซึ่งกำรมีส่วนร่วม
เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของบุคคล หน่วยงำน องค์กำรหรือสังคมที่แสดงพฤติกรรมเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรร่วมมือระหว่ำงกันนำไปสู่เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น หลักกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมที่แท้จริงต้องมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกับกำรมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น เช่น กำรร่วมลงแรงในกำรทำโครงกำร
หรือร่วมบำรุงรักษำไม่ถือว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง แนวคิดด้ำนกำรมีส่วนร่วมนี้เป็นปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่ง
ของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของผู้นำชุมชนต่อกำรเสริมสร้ำงวิสำหกิจชุมชน เนื่องจำกพบว่ำหำกผู้นำมีควำมเต็ม
ใจที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรและร่วมตัดสินใจกับปัญหำต่ำงๆ ได้ก็จะ
สำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุมชนได้ (กิติกร ดำวพิเศษและคณะ, 2554 ; กัญญำมน อินหว่ำง, 2550)
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จำกกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำรจัดกำร
เครือข่ำ ยกำรเรีย นรู้ จะต้ อ งประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ (กัญ ญำมน อิ น หว่ ำ งและคณะ, 2550) 1) กำรจั ด กำร
ทรัพยำกรของชุมชน ได้แก่ กำรจัดกำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในกำรดำเนินกำร 2) กำรมีส่วนร่วมต่อ
เครือข่ำยของชุมชน ได้แก่ กำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ของชุมชน และ 3)
กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมคิด พัฒนำเครือข่ำยกิจกรรม พัฒนำเครือข่ำย
สนับสนุนทุน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
จำกกำรศึกษำด้ำนควำมเครียดสำมำรถสรุป ได้ว่ำ ควำมเครียดหมำยถึง ปฏิกิริยำตอบสนองของร่ำงกำย
จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล ในสภำวะที่ถูกกดดันอันเกิดจำกสิ่งเร้ำทั้งภำยในและภำยนอกตัวบุคคล และยิ่งไปกว่ำ
นั้น สำหรับกำรศึกษำครั้งนี้ได้จำแนกควำมเครียดเป็น 2 ประเภทคือ 1) ควำมเครียดส่วนบุคคล อันประกอบด้วย
ปฏิกิริยำกำรตอบสนองของร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นกำรนำแนวทำงกำรแบ่งระดับควำมเครียด
ของสมชำย จั ก รพั น ธุ์ และคณะ (2542) มำปรั บ ใช้ ส ำหรั บ กำรสร้ ำ งกรอบแนวคิ ด ในกำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ และ
2) ควำมเครียดด้ำนกำรทำงำน อันประกอบด้วยควำมรู้สึกกดดันในเรื่องงำน บุคคลในที่ทำงำน และเรื่องทั่วไปในที่
ทำงำน ซึ่งเป็นกำรนำแนวคิดของ พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) มำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ควำมเครียดเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม ควำมกดดัน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกร่ำงกำย เป็นต้น ดังนั้นจำกกำรศึกษำแนวคิดด้ำนสำเหตุของ
ควำมเครียดในครั้งนี้ ได้จำแนกสำเหตุของควำมเครียดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2550)
1)ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพส่วนบุคคล 5 ลักษณะ คือ ลักษณะพฤติกรรมหรืออำกำรที่เด่นชัดที่บุ คคลนั้นสำมำรถ
สังเกตเห็นได้ง่ำยและเห็นได้โดยตรงจำกกำรแสดงออกของตนเองในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น บุคลิกภำพแบบวิตก
กัง วล บุ ค ลิ กภำพแบบซึ ม เศร้ำ บุ คลิ กภำพแบบหวำดกลั ว บุ ค ลิ กภำพแบบย้ ำคิด ย้ำท ำ บุ คลิ กภำพแบบไวต่ อ
ควำมรู้สึก 2) ปัจจัยด้ำนองค์กำร ซึ่งนำแนวคิดของ McGrath (1976) ; Needle et.al. (1980) มำเป็นแนวทำง
ประกอบด้วย สภำพแร้นแค้นในที่ทำงำน กำรควบคุมสถำนกำรณ์ทำงำน กำรสนับสนุนทำงสังคม
จำกกำรศึกษำผลกระทบของควำมเครีย ด พบว่ ำ เมื่ อบุค คลต้ องเผชิ ญกับ ภำวะเครียดจะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้ำนคุณประโยชน์และ
โทษได้ กล่ำวคือ ควำมเครียดในระดับต่ำและควำมเครียดในระยะเวลำไม่นำนเกินไปนัก จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
กระทำสิ่งต่ำงๆอย่ำงกระตือรือร้น ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดควำมพอใจและมั่นใจในทักษะควำมสำมำรถของตน แต่หำก
ควำมเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงหรือคงอยู่เป็นเวลำนำนและไม่สำมำรถขจัดควำมเครียดเหล่ำนั้นให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสมได้ ย่อมนำไปสู่ผลเสียและผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ผลกระทบด้ำนสรีระ ด้ำนจิตใจ และด้ำน
พฤติกรรมกำรทำงำน อีกทั้งยังขยำยผลต่อเนื่องไปยังบุคคลรอบข้ำงและสังคมส่วนรวมด้วย ดังนั้น กำรวิจัยครั้งนี้จึง
ได้นำแนวคิดของ พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2550) มำเป็นแนวทำง ซึ่งสำมำรถกำหนดตัวแปรตำมด้ำนอำกำรตอบสนอง
ต่อควำมเครียดเป็น 2 ด้ำน คือ อำกำรตอบสนองทำงร่ำงกำย และอำกำรตอบสนองทำงจิตใจ ซึ่งเป็นปฏิกิริยำ
เกี่ยวกับสุขภำพร่ำงกำย และกำรตอบสนองทำงอำรมณ์และจิตใจของบุคคลเมื่อมี ควำมเครียดมำกระทบ เมื่ อ
ควำมเครียดก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลอย่ำงมำก ดังนั้นจึง
จำเป็นที่จะต้องแสวงหำแนวทำงสำหรับป้องกัน และจัดกำรควำมเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถปรับตัวและดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขภำยใต้สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบันได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
จำกกำรศึกษำระบบผู้สูงอำยุ พบว่ำ Federal Interagency Forum on Aging-Related statistic
(Forum) (2004) ได้จัดทำตัวชี้วัดหลักเพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ (อำยุ 65 ปีขึ้นไป) ชำวอเมริกันในปี
2004 ซึ่งได้ปรับปรุงจำกปี 2000 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 37 ตัวชี้วัดโดยเน้นด้ำนผู้สูงอำยุ องค์ประกอบที่ 3
ด้ำนสุขภำพ ที่เกี่ยวข้องกับระบบควำมรู้สึกและสุขภำพกำย ระบบควำมจำ อำกำรหดหู่หรือโศกเศร้ำ และกำรมี
สุขภำพดีรวมทั้งองค์ประกอบที่ 4 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและพฤติกรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้ำนกำร
รักษำพยำบำล กำรได้ใช้ประโยชน์จำกระบบกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน กำรบริกำรที่อยู่อำศัย และกำรได้รับกำรดูแล
ด้ำนสุขภำพจำกครอบครัวและจำกกำรศึกษำของ The Department of Health and Ageing, Australia (2004)
จัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของกระทรวง โดยมีตัวชี้วัด 7 ตัว ที่เกี่ยวข้องกับ สถำนที่
สำธำรณะและชุมชนมีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ บุคคลที่มีอำยุ 70 ปีขึ้นไป
คุณภำพของสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุทั้งในบ้ำนและสถำนที่สำธำรณะเพิ่มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย
สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม ส่วนมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม (2547) ได้จัดทำ มำตรฐำนกำรจัดบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำยในสถำนสงเครำะห์และอยู่ในระหว่ำงกำรนำมำตรฐำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้กรอบมำตรฐำน 5 ด้ำน
คือ (กัญญำมน อินหว่ำง, 2556) ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนผู้ใช้บริกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและด้ำนระบบควำมปลอดภัย
จำกผลกำรวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในภำคเหนือตอนล่ำง(กัญญำมน อิน
หว่ำง, 2556) พบว่ำมี 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกิจกรรมของผู้สูงอำยุ มีกระบวนกำรพัฒนำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเรียนรู้สู่กำร
พฤติกรรมกำรเกษียณ 2) ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำร 3) ศักยภำพของชมรมผู้สูงอำยุ 4) ศักยภำพขององค์กร
เครือข่ำยกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 5) ศักยภำพของภำคีเครือข่ำยวัดส่งเสริมสุขภำพและเครือข่ำยพระสงฆ์
6) มีเป้ำหมำยกำรสร้ำงคุณภำพชีวิต และกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของนำรีรัตน์ จิตรมนตรี
และสำวิตรี ทยำนศิลป์ (2551) พบว่ำ ศักยภำพของชุมชนกับกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ โดยภำพรวมชุมชน
ทั้งระดับประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเทศบำลมีศักยภำพในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุกำรได้รับ
กำรเสริมศักยภำพเรื่องภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนควำมคิดเห็นของผู้สูงอำยุต่อสวัสดิกำรที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท สร้ำงระบบกำรออมเพื่อวัยเกษียณ สร้ำง
นโยบำยส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุในสังคมอย่ำงผำสุกและมีศักดิ์ศรีแนวทำงปฏิบัติ และสอดคล้องกับระบบ
กำรจัดกำรสวัสดิกำรของประเทศต่ำงๆ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่นมีกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและระบบกำรสร้ำงที่พักอำศัย ประเทศอังกฤษมีกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนกำรเงินหลัง
เกษียณส่งเสริมกำรจัดกำรกองทุนบำนำญ และสนับสนุนให้มีกำรออมเงินที่เหมำะสมรวมทั้งช่วยให้ผู้ที่เกษียณมีรำยได้
หลังเกษียณที่เพียงพอประเทศสิงคโปร์ มีกำรจัดสวัส ดิกำรด้ำนเน้นกำรสร้ำงเสริมศักยภำพของผู้สูงอำยุในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกำรงำนสังคม เช่น เป็นอำสำสมัครส่งเสริมให้มีศูนย์อเนกประสงค์
และเพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทำงทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) ศึกษำตัวแปรตำมด้ำนยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดได้ 2 ลักษณะด้วยกัน
คือ 1) กำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมยอมรับ อันได้แก่ กำรเผชิญหน้ำกับสำเหตุ ออกกำลังกำย ปรึกษำผู้รู้
เรียนรู้เพิ่มเติม กำรนั่งสมำธิ และ 2) กำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมไม่ยอมรับ อันได้แก่ กำรหยุดงำนหรือทิ้งงำน
ให้ผู้อื่นแก้ไขปัญหำ กำรเที่ยวสถำนเริงรมย์ กำรเสพของมึนเมำ และกำรแสดงอำรมณ์ออกกับคนข้ำงเคียง และจำก
ผลกำรวิจัยของพูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) ด้ำนสภำพควำมเครียดของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
มีระดั บ ควำมเครีย ดส่ ว นบุ คคลอยู่ ในระดั บ น้ อยมี ควำมเครีย ดด้ำ นกำรท ำงำนอยู่ ในระดั บ ปำนกลำง มี อำกำร
ตอบสนองต่อควำมเครียดทั้งทำงร่ำงกำย และจิตใจอยู่ในระดับน้อย มียุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคม
ยอมรับอยู่ในระดับปำนกลำง และมียุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมไม่ยอมรับอยู่ในระดับน้อย จำกกำร
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ทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ ลักษณะงำน และภำระที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว มี
ผลต่อ ควำมเครียด อำกำรตอบสนองต่อควำมเครียด และยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดของบุคลำกร ปัจจัยด้ำน
บุคลิกภำพ และปัจจัยด้ำนองค์กำรมีผลต่อ ควำมเครียด อำกำรตอบสนองต่อควำมเครียด และยุทธวิธีกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียดของบุคลำกร และ ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพและปัจจัยด้ำนองค์กำรสำมำรถทำนำย ควำมเครียด อำกำร
ตอบสนองต่อควำมเครียดและยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเอกชน
เขตกรุงเทพมหำนคร
จำกกำรศึกษำข้ำงต้ น คณะผู้ วิ จัย ได้ นำข้อมู ลเบื้องต้น ที่เกี่ย วกับ ควำมเครียดของพูน ฤดี สุ ว รร ณพั น ธุ์
(2549) และแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยของกัญญำมน อินหว่ำง และคณะ (2550) มำเป็นแนวทำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้สูงอำยุเพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และสร้ำงเครื่องมือเพื่อกำรสำรวจ
และกำรสัมภำษณ์เจำะลึกตำมลักษณะของกลุ่มผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีต่อไป จำกแนวทำงกำรศึกษำข้ำงต้น
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จำกเครือข่ำยกำรเรียนรู้มำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ โดย
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่ำสำมำรถเป็นเครื่องมือทำงกำรจัดกำรเครือข่ำยที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
โดยธรรมชำติของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงกลุ่ม ชุมชน และระหว่ำงองค์กรนั้นมีลักษณะ
ที่สอดคล้องอย่ำงเห็นเด่นชัด ที่แสดงถึงกำรร่วมคิด ร่ วมทำและกำรเอื้ออำทรของชุมชนและสังคม กำรวิจัยนี้จึงมุ่ง
ประเด็นในกำรสร้ำงกรอบแนวคิดจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรศึกษำเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำร
จัดกำรควำมเครียดของกลุ่มผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
- ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ได้ แ ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส กำรศึกษำและรำยได้
กลุ่ม ได้ แก่ กำรรับ รู้
- ด้านตนเอง
ภำวะสุขภำพควำมเครียด และ
ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
-ด้ า น ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้ แ ก่
ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ ค น ใ น
ครอบครัว และกำรสนับสนุ น
ทำงสังคมจำกครอบครัว
- ด้านสังคม ได้แก่ เครือข่ำยทำง
สั ง คม ควำมผู ก พั น ต่ อ ชุ ม ชน
และควำมต้ อ งกำรในกำร
รวมกลุ่ม
1.
- ด้านบทบาท ได้แก่ บทบำท2.
ของผู้สูงอำยุต่อครอบครัว และ
บทบำทของผู้สูงอำยุต่อชุมชน
และสังคม

เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การ
จัดการความเครียดของผู้สูงอายุ
1.ลั ก ษณะการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการ
ความเครียด
- กิจกรรมทางการศึกษา
- กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมทางสังคม
- กิ จ ก ร ร ม ท า ง กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ
- กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

แนวทางเครือข่ายการ
เรียนรูเ้ พื่อการจัดการ
ความเครียดของผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อการจัดการ
ความเครียดของผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
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วิธีการวิจัย
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
วิ ธี ด ำเนิ นกำรวิ จั ย กำรน ำเสนอแบบกำรวิ จั ยรวมถึงวิ ธี ด ำเนิ นงำนต่ ำงๆ ในกำรศึกษำนี้ เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัยต่ำงๆ ตลอดจนศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมโดยวิธีกำรวิเครำะห์วิธีกำรเชิงคุณภำพ (qualitative research) โดยที่หน่วยของกำรวิเครำะห์ (Unit of Analysis)
อยู่ที่ระดับปัจเจกบุคคล คือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนำ อำศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธำนี ดังนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลกำรวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพดังนี้
1.1 ผู้ให้ข้อมูล ประชำกร (population) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอำยุเพศชำยและเพศ หญิงที่มี
อำยุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนำ อำศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธำนี โดยอำศัยอยู่ ในอำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอ
คลองหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอธัญบุรี จำนวนประชำกรที่ใช้กำรวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้สูงอำยุ จำนวน 380 คน คำนวณหำขนำดของกลุ่ม ตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของเครซี่ มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน
191 คน ทำกำรสุ่มตัวอย่ำง (random sampling) แบบเป็นไปตำมโอกำสทำงสถิติ (probability sampling)
โดยใช้กำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้ ระดับ จังหวัด เป็นกำรสุ่มแบบเจำะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกจังหวัดปทุมธำนี ระดับ อำเภอ ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random
Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลำกชื่อ อำเภอในจังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีจำนวน 7 อำเภอ มำร้อยละ 50 ได้มำ 4 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว และอำเภอธัญบุรี ระดับตำบล แต่ละอำเภอ
เลือก 1 ตำบล ใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ระดับหมู่บ้ำน จำกแต่ละตำบล คิดจำนวน
ผู้สูงอำยุตำมสัดส่วน จำกนั้นเลือกหมู่บ้ำนแบบสุ่ม (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลำกหมู่บ้ำนสุ่มมำ
ได้ทั้งหมด 20 หมู่บ้ำนและทำกำรเลือกศึกษำผู้สูงอำยุของแต่ละหมู่บ้ำนนั้นๆ เป็นตัวแทนหมู่บ้ำนละ 9-10 คน รวม
191 คนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนของเครือข่ำยผู้สูงอำยุ
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำร
จัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี จำนวน 15 คน ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอำยุ เช่น ผู้นำ
กลุ่มผู้สูงอำยุ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ซึ่งมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือรำยงำนวิจัยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(แผน 10) แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 เอกสำรและ
แผ่นบันทึกจำกโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆรวมทั้งสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แผ่นบันทึก (ซีดี) ของกลุ่มผู้สูงอำยุ และ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 การสารวจและการสัมภาษณ์เจาะลึกด้านเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียด
ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 191คน ได้แก่ ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำร
ควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้ำน และข้อคิดเห็นต่ำงๆจำกกำรสัมภำษณ์มำสังเครำะห์ข้อมูล
เพื่อนำมำร่ำงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ย วข้องกับ ผู้สูง อำยุ ได้ แก่ ผู้นำกลุ่ มผู้สู งอำยุ 20 คน และนั กวิช ำกำรด้ ำนผู้ สูงอำยุ 5 คน รวมทั้ งสิ้น 25 คน
เพื่อเสนอควำมคิดเห็นถึงควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของ
ผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
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การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล 2 ตอน
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยทำกำรสัมภำษณ์เจำะลึกกับกลุ่มผู้สูงอำยุ จำนวน 191 คน และนำข้อมูลที่ได้มำจัดทำ
ประเภทและลำดับควำมเป็นจริงที่มีกำรกระทำมำกที่สุด 3 ระดับ ในด้ำนลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ลักษณะกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยละเอียดของกำรทำกิจกรรม ควำมสำเร็จจำกกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำร
ควำมเครียด ดำเนินกำรจัดทำตำรำงร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ
ระยะที่ 2 ผู้วิจัยสัมภำษณ์เจำะลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรด้ำนผู้สูงอำยุ รวมทั้งสิ้น 25 คน เสนอ
ควำมคิดเห็นถึงควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบฯ โดยกลุ่มผู้นำสมำชิกผู้สูงอำยุและผู้นำของผู้ปฏิบัติงำน ได้ให้
ข้อคิดเห็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ แนวทำงที่
สำมำรถน ำมำสร้ำ งรูป แบบได้ คือ 1) ลั กษณะเครือข่ำ ยกำรเรีย นรู้ 2) ลั กษณะกำรจั ด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 3)
รำยละเอียดของกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรม 5) ควำมสำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียด

สรุปผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง รูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สู งอำยุ ในจังหวัด
ปทุมธำนี เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยเพศหญิงมีร้อยละ
50.3 ผู้สูงอำยุมีอำยุระหว่ำง 60 - 69 ปี ร้อยละ45.0 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 50.3 สำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 27.2 ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 78.5
คุณลักษณะด้ำนตนเอง ได้แก่ กำรรับรู้ภำวะสุขภำพควำมเครียด จำนวน 150คน คิดเป็นร้อยละ 78.5
มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5
คุณลักษณะด้ำนครอบครัว ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัว จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3
กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7
คุณลักษณะด้ำนสังคม พบว่ำ เครือข่ำยทำงสังคมจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ควำมต้องกำรในกำร
รวมกลุ่ม จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9
คุณ ลักษณะด้ ำ นบทบำท ได้ แก่ บทบำทผู้ สูง อำยุต่ อครอบครัว 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.2 บทบำท
ผู้สูงอำยุต่อชุมชนและสังคม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 โดยพบว่ำ บทบำทสำคัญของผู้สูงอำยุ ได้แก่
บทบำทในกำรเป็นผู้นำในกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บทบำทผู้นำในกำรจัดพิธีกำรต่ำงๆ เป็นผู้นำใน
กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ บทบำทเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำให้ชำวบ้ำนต่ำงๆ บทบำทกำรเป็นที่ปรึกษำ
ให้กับสังคมและชุมชน
กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ มีหลำยกลุ่มและมีควำมหลำกหลำย
ตำมควำมถนัด เช่น กลุ่มที่เป็นเครือข่ำยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ มีแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่มที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เรียนรู้ธนำคำรขยะ มีหลักสูตรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงวัย เรียนรู้ศิลปะ และงำนประดิษฐ์ สวนครัวคนเมือง
สูงวัยใจอำสำให้ควำมสำคัญด้ำนสุขภำพ มีกำรอบรมสำธิตกำรใช้เครื่องมือกำยภำพบำบัดเพื่อผู้ป่วยติดเตียงของกลุ่ม
บ้ำนใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สำนทำงมะพร้ำวสืบสำนวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มหนองเสือ สำธิตกำรทำพวงมำลัยดิก
มะลิจำกกระดำษทิชชูของกลุ่มเมืองประชำ บำงคูวัด
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ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมนันทนำกำรและ
กิจกรรมทำงสังคมเป็นหลัก และทำกิจกรรมตำมควำมชอบ ทำให้รู้สึกชีวิตมีคุณค่ำ และยิ่งมีควำมสุขมำกขึ้นหำกได้
มอบของที่ตนเองทำให้คนอื่น เช่น กำรร่วมในงำนบุญ ชมรมผู้สูงอำยุ กำรอบรมระยะสั้นด้ำนอำชีพชมรมกีฬำ
ศำสนำ ชมรมผู้สูงอำยุ กำรเข้ำร่วมในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำงศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัคร เพื่อสังคม ปลูก
ต้นไม้ กับครอบครัว กับเพื่อนร่วมวัยกำรทำงำนฝีมือ ซึ่ง เป็น กิจกรรมภำยนอกครอบครัว ซึ่ง ชีวิต ประจำวั นของ
ผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่ช่วยเหลืองำนของสมำชิกในครอบครัว และกำรพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญำติ เป็นต้น
กำรจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนผู้สูงอำยุ
ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนกำรปรับตัวทำงสังคมและจิตใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรออม ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดยส่วน
ใหญ่มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน มีกระบวนกำรพัฒนำกิจกรรมเริ่มจำกกำรศึกษำปัญหำชุมชนโดยกำร
ประชุมหำรือ กำรจัดเวทีชำวบ้ำนเพื่อหำสำเหตุของปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกับเครือข่ำย สำหรับ
รูปแบบกิจกรรม เช่น กำรบริกำรข้อมูลควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย เช่น กำรศึกษำดูงำนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตต่ำงๆ กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมมุ่งเนินกำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิก และร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ำยทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน
ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำให้กำรจัดกิจกรรมของผู้สูงอำยุ พบว่ำ มีควำมสำเร็จในด้ำนจัดกำรควำมเครียดที่
เกิดขึ้นทั้งด้ำนครอบครัว ควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น และชุมชน รวมทั้งสำมำรถสร้ำงรำยได้ เนื่องจำกเครือข่ำย ชมรม
ต่ำงๆมีแนวทำงกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำจิตใจด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆทั้งกิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรม
พัฒนำควำมสำมำรถ กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กิจกรรมอำสำสมัคร เป็นต้น
แนวทางการสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
จำกผลวิจัยกำรสัมภำษณ์ลักษณะของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ จังหวัด
ปทุมธำนี 191 คน นำมำทำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปประเด็นที่สำคัญ 3 ที่มีกำรดำเนินกำรและมีควำม
ต้องกำรของผู้สูงอำยุ คณะผู้วิจัยนำมำสร้ำงรูปแบบฯ และนำไปสัมภำษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มนักวิชำกำรและ
กลุ่มผู้สูงอำยุจำนวน 25 คน ด้ำนควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อ กำรจัดกำร
ควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ รูปแบบที่ร่ำงไว้มีควำมเหมำะสม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
และมีข้อเสนอแนะด้ำนต่ำงๆที่มีประโยชน์ต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดหลำยประกำร
โดยเฉพำะในด้ำนควรส่งเสริมเครือข่ำยผู้สูงอำยุที่มีกำรแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกันและให้ควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพ
อนำมัยและสภำพจิตของผู้สูงอำยุ ด้ำนเครือข่ำยกำรฝึกอำชีพ มำกยิ่งขึ้น กำรส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนกำรเงินหลัง
เกษียณส่งเสริมกำรจัดกำรกองทุนบำนำญและสนับสนุนให้มีกำรออมเงินที่เหมำะสม กำรส่งเสริมกิจกรรมตลำดนัด
ภูมิปัญญำให้สมำชิกกลุ่มได้มีโอกำสถ่ำยทอดเปลี่ยนภูมิปัญญำ และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนที่กว้ำงขวำง เป็นต้น
ดังภำพที่ 1 และตำรำงที่ 2
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ภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
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ตารางที่ 2 รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะ
ลักษณะการจัด
รายละเอียดของการ เป้าหมายการ ความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายการ กิจกรรมการเรียนรู้
ทากิจกรรม
จัดกิจกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้
การจัดการความเครียด
สถาบัน
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงวัย
เครือข่ายส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยใจอาสา

การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง
การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

เครือข่ายผู้สูงวัย
30958

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล

เครือข่ายผู้สูงวัย
18958

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มชมรมต่างๆ
ของผู้สูงอายุใน
จังหวัด

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

กิจกรรมด้าน
นันทนาการ

ด้านสุขภาพ
อนามัย

1. มีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
ชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการ
กิจกรรมบริการผู้อื่น
ปรับตัวทาง
กิจกรรมทางสังคม
สังคมและ
กิจกรรมการออกกาลังกาย จิตใจ
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพฤติกรรม
กิจกรรมบริการผู้อื่น
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพฤติกรรม
กิจกรรมบริการผู้อื่น
การเรียนรู้
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการออกกาลัง
กาย
กิจกรรม
งานอดิเรก

2. มีศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาด้วยตนเอง
มีเป้าหมายชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมบริการผู้อื่น
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว

6. มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หาประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวและการทางาน
อดิเรก ช่วยเหลือตนเองได้

3. สามารถนาทักษะ
ความสามารถมาใช้
ประโยชน์กับชุมชน

4. มีความสัมพันธ์ที่ดี
สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้อื่นได้ เข้าใจกา
รอยุ่ร่วมกันและมีประโยชน์
ต่อชุมชน
5. สามารถพัฒนาตนเอง
ด้านอาชีพ ด้านการเรียนรู้
นันทนาการอื่นๆ สร้าง
รายได้จากการฝึกอาชีพ
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การอภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำพบว่ำ องค์ประกอบด้ำนลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรมีเสรีภำพ ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรสนับสนุนด้ำนปัจจัยพื้นฐำน และกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำเพิ่มเติม กำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำโอกำสต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชน และเป็นอำสำสมัคร กำรได้รับกำรดูแล นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมด้ำนนันทนำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ กิจกรรมบริกำรผู้อื่น กิจกรรมทำง
สังคม กิจกรรมกำรออกกำลังกำย กิจกรรมงำนอดิเรก กิจกรรมท่องเที่ยว และผลวิจัยพบว่ำ เป้ำหมำยของกำรจัด
กิจกรรม คือ ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนกำรปรับตัวทำงสังคมและจิตใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ จันทนำ มหำมงคล (2547) ที่พบว่ำ ผู้สูงอำยุในอำเภอท่ำมะกำ จังหวัด กำญจนบุรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
เพรำะควำมสำมำรถส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่ำงๆได้ ตำมต้องกำรซึ่งถือว่ ำมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ ส่วน
ผู้สูงอำยุที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจยำกจนจะมีควำมทุกข์กังวลใจในเรื่องกำรหำเลี้ยงชีพ ต้องดิ้นรนขวนขวำยหำรำยได้มำใช้
จ่ำยในครอบครัว และยังสอดคล้องกับงำนวิจัย ของวนิดำ ทองปล้อง (2546) ที่พบว่ำผู้สูงอำยุในอำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม มีควำมต้องกำรในกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยของสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำง
สังคมของ ผู้สูงอำยุ เครือข่ำยทำงสังคม มีผลต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ทำให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงและ
ได้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆมำกขึ้น ได้รับกำรยอมรับและรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อผู้อื่นรวมทั้งเครือข่ำยควำมผูกพันต่อชุมชน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ทั้งนี้เพรำะผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะ
เวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะสั้น
จำกผลกำรวิจั ยด้ ำนควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัด กำรควำมเครียด ได้แก่
มีโอกำสได้พัฒนำศักยภำพของตนเองและชุมชนด้ำนสุขภำพและอำชีพ มีศักยภำพในกำรจัดกำรปัญหำด้วยตนเอง
สำมำรถนำทักษะควำมสำมำรถมำใช้ประโยชน์กับชุมชน ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
มีควำมสัมพันธ์ที่ดี เข้ำใจกำรอยู่ร่วมกันและมีประโยชน์ต่อชุมชน สอดคล้องกับงำนวิจัยของนำรีรัตน์ จิตรมนตรีและ
สำวิตรี ทยำนศิลป์ (2551) พบว่ำ ศักยภำพของชุมชนกับกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุโดยภำพรวม มีศักยภำพ
ในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จำกควำมคิดเห็นของผู้สูงอำยุต่อสวัสดิกำรที่ได้รับและข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เช่นกำรสร้ำงระบบกำรออมเพื่อวัยเกษียณ สร้ำง
นโยบำยส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุในสังคมอย่ำงผำสุกและมีศักดิ์ศรีแนวทำงปฏิบัติ ทบทวนนโยบำยกำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงแท้จริงแนวทำงปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มผู้สูงอำยุมีควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยและด้ำนสวัสดิกำรด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สำหรับประชำชนให้จัดด้ำนกำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำนทั่วถึง สำหรับด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนนันทนำกำร
นั้นมีควำมสำคัญต่อสภำพของจิตใจ และควรจัดให้มีอย่ำงต่อเนื่องกับกำรเข้ำกลุ่มเข้ำชมรมต่ำงๆที่จัดให้
นอกจำกนี้ รู ปแบบเครื อข่ ำ ยกำรเรี ยนรู้ เพื่ อกำรจั ดกำรควำมเครี ย ดของผู้ สู งอำยุ จั งหวั ด ปทุ มธำนี ให้
ควำมสำคัญต่อกำรทำกิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กำรเข้ำร่วมในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำง
ศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัครเพื่อสังคม และพบว่ำ ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำรเน้นหลัก 5 ประกำร คือ กำรมีเสรีภำพ
กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจตนเอง ควำมมีศักดิ์ศรี ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดกำร
จัดสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรบริกำรและสวัสดิกำร
สำหรับผู้ สู งอำยุ ไว้ ของกระทรวงกำรพั ฒนำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ (2550) ในด้ ำนกำรจั ดบริกำรและ
สวัสดิกำรสำหรับผู้สูงอำยุ มีรูปแบบที่เน้นผู้สูงอำยุเป็นศูนย์กลำงมุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี
สำมำรถพึ่งตนเองได้ และมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ระบบบริกำรต้องเข้ำถึงผู้สูงอำยุ หรือให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงกำร
ใช้บริกำรได้ โดยให้ควำมสำคัญที่ระบบบริกำรในระดับชุมชน ทั้งทำงด้ำนสุขภำพ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยชุมชน
จะต้องมีส่วนร่วมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรและสวัสดิกำร ทั้งที่เป็นอำสำสมัคร เครือข่ำยในชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพำะองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรทำงศำสนำ รูปแบบของระบบบริกำรที่จำเป็น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) จำกกำรศึกษำพบว่ำลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ
ในจังหวัดปทุม ธำนี มีกำรเน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสุขภำพและกิจ กรรมนันทนำกำรเป็นหลัก โดยเน้นกำรมี
เสรีภำพ กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจของตนเองของผู้สูงอำยุ ดังนั้นจึงควรนำแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุไปประยุกต์ใช้กับกำรทำโครงกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองควำมต้องกำร
ให้กับผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง ด้ำนสุขภำพอนำมัยด้ำนนันทนำกำร ด้ำนกำรสร้ำงรำยได้
2) จำกกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ใน
จังหวัดปทุมธำนี มีแนวทำงด้ำนกำรเสริมสร้ ำงศักยภำพของเครือข่ำยของผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรสร้ำงเป้ำหมำยของ
กำรจั ดกิจ กรรมกำรเรียนรู้ที่เน้น คุณภำพชี วิต ให้กับ ผู้ สูง อำยุ ดั งนั้ นผู้ เกี่ย วข้องควรวำงแผนด้ ำ นกิจกรรมต่ำ งๆ
โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงจังหวัดและภูมิภำคต่อไปเพื่อกำรพัฒนำกลุ่ม ผู้สูงอำยุให้
ยั่งยืน นอกจำกนี้ควรมีกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุซึ่งต้องเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้มำกกว่ำเป็นผู้รับบริกำร อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชน เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ในจังหวัดปทุมธำนี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) วิ ธี ก ำรศึ ก ษำครั้ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรศึ ก ษำเชิ ง ปริ ม ำรและเชิ ง คุ ณ ภำพ ดั ง นั้ น หำกมี ก ำรศึ ก ษำต่ อ ไปควร
ทำกำรศึกษำเปรียบเทียบกับกลุ่มเครือข่ำยจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องเหมำะสมต่อไป
2) ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรทำกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุเพื่อให้
เห็นรูปแบบที่ชัดเจนว่ำควรมีลักษณะกำรจัดกิจกรรมใดบ้ำงที่เหมำะสมและควรพัฒนำในด้ำนใดบ้ำงเพื่อเป็นรูปแบบ
ที่เหมำะสมให้กับผู้สูงอำยุ และเครือข่ำยผู้สูงอำยุต่อไป
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