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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรม
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ยนตามหลั กคุ ณ ธรรมตามแนวคิ ด นีโ อฮิ วแมนนิส เพื่ อ เสริ มสร้ า งจริ ยธรรมในการดู แ ลผู้สู ง อายุ สาหรับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไปใช้ ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยนาไปทดลองกั บกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลองแบบ 1 กลุ่มทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม และมีการติดตามผลพฤติกรรมของกลุ่มทดลองหลัง
สิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 1 เดือน
ผลการวิจัยว่า
1. ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า โปรแกรมการสอนที่ศึกษาจากเอกสาร ตารา กรณีศึกษาที่ดี
และการศึกษาภาคสนาม จะมีวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือองค์ประกอบจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ
และความเมตตา
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยมากขึ้น 2.31) มี
เจตคติดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยมากขึ้น4.80) ทักษะดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยมากขึ้น 4.76) และการประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้น
(ค่าเฉลี่ย 4.90) และค่าเฉลี่ยจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
เสียสละ ด้านความอุตสาหะ และด้านความเมตตา ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ยกเว้นด้านความกตัญญูกตเวทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และผลการประเมินคู่มือของโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และมีความเหมาะสมในการนามาใช้ ปัจจัยที่ส่งผล
สาเร็จต่อการนาคู่มือไปใช้ ได้แก่ เนื้อหาและกิจกรรม และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการนาคู่มือไปใช้ ได้แก่ ความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียน
3. ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้ ได้แก่ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมที่ไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่า เช่น การร้องเพลง บาบา นัม เควาลัม การทาอาสนะท่าเบาๆ เพื่อให้ผ่อนคลาย การ
พูดเชิงบวกของวิทยากรและการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการพูดเชิงบวกของทุกๆ คน และเนื้อหาในกิจกรรมจะต้องเป็นที่สนใจของผู้เรียน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรือประสบการณ์ตรง และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการนาโปรแกรมไปใช้ ได้แก่ ทัศนคติของผู้เรียน ภูมิหลังของ
ผู้เรียน กิจกรรมและเนื้อหา ความพร้อมของผู้เรียน การเลือกท่าโยคะอาสนะที่เหมาะสมกับผู้เรียน ความตระหนักของผู้เรียน และการ
ติดตามผลของผู้ใช้บริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

{

The purposes of this research were: 1) to analyze education program for volunteer to take care of
elderly people including methods, content, and activities to promote morality. 2) to develop informal education
program based on the principle of Neo-humanist for care takers of elderly people. 3) to study the factors and
conditions that influence applying the informal education program based on morality principle of Neo-humanist
concept for care takers of elderly people. The research studies with the elderly care taker who live in Samprao
district, Udonthani province. The samples of this study were 30 elderly care takers subjects. The research
methodology was the qualitative research by using quasi-experimental design approach with one group pretest and
posttest then follow up the behavior’s experimental group for one month subsequently.
The results of the research were as followed:
The elderly care taker instruction program of secondary data, best practice and field work study
had method, content and activity for studying in the ethics in caring the elderly consist of 1) responsibility 2)
faithfulness 3) gratitude 4) discipline 5) sacrifice 6) perseverance 7) hospitality.
The results showed that the experimental group improved in knowledge (increased=2.31), positiveattitude (increased=4.80), positive-practicing (increased=4.76) and self-assessment (increased=4.90). In addition, the
experimental group had the ethics in caring the elderly test score in responsibility, faithfulness, discipline, sacrifice,
perseverance and hospitality at .00 level of significant, but not significant in gratitude dimension. The results of an
evaluation of program manual and the developed model were reported as very good in ethics in caring the elderly
promoting application. The factors that influencing the program manual achievement were: 1) content 2) activity.
Limitations that influencing the program manual were: 1) the needs and interests of learners and 2) the ability and
experience of the learners.
The factors that influencing the program achievement were: 1) the atmosphere in the event that trust
each other 2) the ambiance brainwave low as mediation and yoga postures gently and speaking positively of a
speaker and 3) the content of the event that involved with work experience will be of interest to them. Limitations
that influencing the program were: 1) attitude 2) background of learners 3) activity and content 4) right yoga asana
classes 5) awareness of learners and 6) monitoring of the service of caregivers.
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อย่างต่อเนื่องตลอดมา ผู้วิจัยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้
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กิมปี ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและงานวิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ อาจารย์
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รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จันทิมา กันตบุตร เกษแก้ว ที่ให้โอกาสทางการ
ศึกษา คาแนะนาและเส้นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งความรู้และการดารงชีวิตและติดตามสอบถามทุกระยะของ
การศึกษา
ขอขอบคุณนายแพทย์ ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ ดร.นพรัตน์ ศรีแ ปดริ้ว พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สาขาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่ผู้วิจัย
ตลอดมา และขอขอบคุณ คุณเชิดพันธุ์ วีระกุล ที่เป็นกาลังใจและสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งคาแนะนาที่ทาให้ผู้วิจัย
มุ่งมั่นมุมานะในงานวิจัย และขอขอบพระคุณ ม.ล.สุดาดิศ ดิศกุล คุณเจริญลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อรทัย อาจอ่า ที่ให้คาแนะนาและความรู้ รวมทั้งกาลังใจในการทางานวิจัย
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสริมศักดิ์ และคุณแม่บังอร อัมพรสุวรรณา ที่ให้เลือดเนื้อใน
การสร้างความดี คุณป้าจงจิต วรพจน์ธนพงศ์ เส้นทางแห่งธรรม คุณป้าญามิรา ตราชู พล.อ. อานาจ รอดสวัสดิ์ รวมทั้ง
ญาติพี่น้องทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ที่ให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสิ่งดีงามในชีวิต และเป็นกาลังใจ ให้ความรัก ความห่วงใย
และแนะนาสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแก่ผวู้ ิจัยตลอดมา และขอขอบพระคุณในทุกสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลที่เป็นเข็มทิศ
นาทางและช่วยเหลือให้ผู้วิจัยมีความสุข ประสบความสาเร็จในชีวิต ผู้วิจัยซาบซึ้งต่อคุณงามความดีทั้งหลายของทุกท่าน
และทุกสรรพสิ่ง และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ “บาบานัม เควาลัม”
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทาให้ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอายุยืนมากขึ้น ประกอบกับ
ความสาเร็จจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว ทาให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว ทาให้ป ระชากรในวัยเด็ก
มีแนวโน้มลดลง วัยแรงงานมีสัดส่วนคงที่และมีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมว่า
ประเทศไทยจะมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มีการคาดการณ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ว่าประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ทาให้ประเทศไทยกาลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นลาดับจากร้อยละ 9.5 ใน
ปี 2543 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2558
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100)
จะเป็ น ศตวรรษแห่ ง ผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง การมี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไปมากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เช่น ญี่ ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2559) กล่าวว่า มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็น
โอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
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ไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
กาลังจะกลายเป็นปัญหาสังคม และสุขภาพที่สาคัญ โดยข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2551 รายงานว่า การที่อัตราภาวะผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุ
ในอนาคตอันใกล้ โดยผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานจะต้องรับ ภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ
ท้ายที่สุดผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและวัยผู้อายุจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอด้วยกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะส่งผล
กระทบให้ผู้สูงอายุถูกละเลยและถูกทอดทิ้งในที่สุด นอกจากนี้ประเทศจะประสบกับปัญหาที่จะต้องมี
รายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงของการเสื่อมถอย
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช
และคณะ, 2531) ในด้านการบดเคี้ยวอาหาร การไม่ได้ยิน การมองไม่เห็น การเสื่อมของกระดูก การ
เจ็บปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า เป็นต้น (อัมพร โอตระกูล, 2538) และ 3 ใน 4 ของผู้สูงอายุมัก
มีโรคประจาตัว (นิ่มนวล ศรีจาด, 2533)
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.
2520 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัด และ
ทั่วถึง และเป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท และเพื่อแก้ปัญหา
รักษาพยาบาล หรือดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน (สานักประเมินผล, 2556)
ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุขว่ า ด้ ว ยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้า น (ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2554) กล่าวว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด ได้แก่ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้ า น (2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ระเบียบข้อ 23 กล่าวว่า ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ความ
สามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือการอบรมความรู้ความชานาญเฉพาะทางให้
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เพื่อยกระดับความ
สามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตามมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านและมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานตามประกาศที่คณะกรรมการกลางกาหนด และ
ข้อ 26 กล่าวว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพ มหานครแล้วแต่
กรณี อาจมีคาสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หากปรากฏข้อเท็จจริง
ตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการระดับจังหวัดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านผู้นั้นไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข
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หรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือความจาเป็น (2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ผู้นั้นไม่รักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือมีความประพฤติเสียหายที่
อาจน ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ศั ก ดิ์ ศ รี ข องอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น ซึ่ ง ในหมวด 2
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ข้อ 17 กล่าวว่า บุคคลที่อาจได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (2) มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัย
อยู่เป็นการประจาในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่น้อย
กว่ า หกเดื อ น (3) มี ค วามรู้ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ (4) สมั ค รใจและเสีย สละเพื่ อช่ ว ยเหลือ การ
ดาเนินงานสาธารณสุข (5) ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดาเนินงานสาธารณสุขและต้องการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง (6) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่อง
จากประชาชน (7) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง และ (8)
มีเวลาให้กับการทางานในบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
นอกจากนี้ หมวด 3 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร คือ (1) การ
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้
ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน (3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบสาธารณสุข
หรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ (4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้อง
กับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น (5) เป็นแกนนาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ (6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุม ชน
เกี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ (7) ศึ ก ษา พั ฒ นาตนเอง และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ (8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจะต้องดาเนินการตาม
มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ (9) ประสานการดาเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิ่น
ประเทศไทยจึงเริม่ มีการนางานสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นแนวทางพัฒนางานสาธารณสุข โดย
เริ่มจากแผนพัฒนาสาธารณสุ ขแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-พ.ศ.2524 ได้นาระบบอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขมาใช้ ซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนาในการชักจูงและก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน การให้คาแนะนาความรู้ด้านสุขภาพ และประสานงานรับข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ไปเผยแพร่ต่อประชาชน และแจ้งข่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพใน
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หมู่บ้านแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในหมู่บ้าน
เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาในหมู่ บ้ า น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อาสาสมัครจึงเป็นสิ่งสาคัญ (อมร นนทสุต, 2535) โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานของอาสาสมัครดังกล่าว พบว่า บางคนทางานนอกพื้นที่ ทาให้การประเมิน
และดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง และบางคนขาดความตระหนั ก และไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ประภาส ขามาก, 2556) การแก้ปัญหาคือควรปลูกจิตสานึกในงาน
ด้านอาสาสมัคร การกาหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร ต้องรู้จักพัฒนาตนและหลักจริยธรรมของ
อาสาสมัครต้องมีจิตใจที่มีเมตตา มีความเต็มใจในการเสียสละ และประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของ
คุณธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ในการทางานโดยไม่หวังประโยชน์ส่วน
ตน และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หรือบุคคลใดก็ตามต้องคานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ไม่แบ่งแยก
เพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือความเชื่อทางการเมือง และปฏิบัติต่อผู้ที่รับความช่วยเหลือ
เสมือนดังญาติของตนเอง (สมานใจ ขันทีท้าว, 2547) และอาสาสมัครยังขาดความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งด้านระบบสนับสนุนในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นั้น
ประชาชน ผู้นาชุมชน ไม่ให้ความสาคัญ ขาดความร่วมมือที่ดี และอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมากจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครมากตามไปด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงาน
ของบุคคลจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากองค์การ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ หากได้รับ
การสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน (เตือนใจ ปาประ
โคน และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, 2556) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีความมั่นใจในการดูแล หรือ
ให้คาแนะนาผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแนะนา วิธีการให้ความรู้ เอกสารและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษา (สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี ทอง
มาก, 2555)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ (Schumacher and Meleis, 1994) และจะต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและ
มีความคิดเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีสัมพันธภาพที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ
(คมสั น แก้ ว ระยะ, 2540) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ยั ง มี อ ยู่ น้ อ ยมาก ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนิน
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
กลไกในระดับรากฐานของชุมชน โดยมีการฝึกอบรม ฝึกทักษะเสริมสร้างทัศนคติ ให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลาพัง ถูก
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ละเลย ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ยากจน ฯลฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่า ว ได้เริ่มดาเนินการโครงการนา
ร่อง เมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2547 ในพื้นที่ 8 จังหวัด และมีมติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายผล
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านผู้สูงอายุ และให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในการดาเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ (วิไล
ลั ก ษณ์ รุ่ ง เมื อ งทอง, 2553) และวิ ไ ลลั ก ษณ์ รุ่ ง เมื อ งทอง (2553) ได้ ท าการประเมิ น โครงการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ส่วนใหญ่จะต้องดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 6 - 10 คน โดย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีระดับ
ความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้สูงอายุ จานวนผู้สูงอายุที่
ต้องดูแลมีมากเกินไป การขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสื่อสารกับผู้สูงอายุมีปัญหา อีกทั้ง
ปัญหาอาสาสมัครไม่มาปฏิบัติงานจริง และไม่ได้กาหนดตารางการปฏิบัติงานไว้ให้ชัดเจน (ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน, 2537) การศึกษาของ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2531) เกี่ยวกับปัญหาทางออก
ของ อสม. พบว่าผู้ ที่ ผ่ านการอบรมแล้วจะปฏิบัติงานเฉพาะช่วงแรกๆ ต่อมาจะเฉื่อยชา และไม่
กระตือรือร้น รวมทั้งมีการลาออกสูงมากเนื่องมาจากวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาไม่เหมาะสม การไม่มี
ค่าตอบแทนและภาระทางครอบครัว จาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มทุกปีทาให้สูญเสียงบประมาณอย่าง
มาก นอกจากนี้ค่าตอบแทนระหว่างการอบรม สิทธิรักษาพยาบาลฟรี การได้รับการเชิดชูเกียรติ การ
ได้รับการยอมรับนับถือ การได้มีบทบาทในสังคม ตลอดจนการได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่ง
ตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ที่จะทางานนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มี ความเสียสละเป็นอย่างมาก (เอกมน
โลหะญาณจารี, 2547) ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Marquardt ,1999) เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง จริ ย ธรรมระหว่ า งการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ล ดลงมาก (สิ ว ลี ศิ ริ ไ ล, 2548) สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น การ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพมากกว่าการฝึกฝนและการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นที่มาของคาขวัญว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษา ต้ อ งเน้ น ความส าคั ญ ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นการศึกษาใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยนาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาใช้ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความพร้อมในการทางานโดยทาให้คลื่นสมองต่าจากการทาโยคะ
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อาสนะและการทาสมาธิ ซึ่งสามารถนาพาทั้งสัตว์ มนุษย์ สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้จุดกาเนิดจากแหล่งจักรวาลเดียวกัน (P.R. Sarkar, 2006)
หลักการแนวคิดของนีโอฮิวแมนนิสสามารถเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ จะ
นาไปสู่สุขภาวะทางกายและจิตได้ ซึ่งเป็นแนวความคิดของพี.อาร์. ซาร์การ์ โยคีชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่
ได้นาวิธีการสอนซึ่งมีการทาโยคะ ฝึกนั่งสมาธิ โดยภาวนาคามันตรา หรือใช้เสียงเพลงเข้าไปด้วย
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สามารถดึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ในตัว ออกมาได้สูงที่สุด และ
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย (Physical) ที่แข็งแรง จิตใจ (Mental) ที่มีความเชื่อมั่น ความมี
น้าใจ (Spiritual) ช่วยเหลือผู้อื่น มีใจที่เปิดกว้าง และมีความรู้ทางวิชาการ (Academic) การศึกษาที่ดี
จะต้องมีการจัดกระบวนการดังกล่าวให้ครบถ้ วนอันเป็นหลักการที่นาไปสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์
นอกจากนี้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ยังเน้น การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์และมีความสุข (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2530) โดยการจัดกิจกรรมตามหลักของแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสที่สอดคล้องกับกระบวนการ 4 ด้าน คือ การทาให้คลื่นสมองต่า การประสานของเซลล์
สมอง ภาพพจน์ต่อตนเอง และการให้ความรัก และมีการสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร บรรยากาศ
แห่งความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน บรรยากาศที่เชื่อมั่นในบทบาทของตนเอง บรรยากาศที่เชื่อมั่นซึ่ง
กันและกัน และบรรยากาศที่เอื้ อต่อการสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2546) นอกจากนี้ แนวคิดของนีโอฮิวแมนนิสยังมีหลักคุณธรรมที่สาคัญ
โดยมีหลักสาคัญคือการปฏิบัติจิต และกายให้สอดคล้องกับจักรวาล ซึ่งจะเป็นหนทางนาพาทุกชีวิตให้
สามารถด ารงอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยคุ ณ ธรรมตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส
ประกอบด้วย ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่มีเจตนาร้าย
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์
และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4)
การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่ปรากฏออกมาใน
รูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการ
แบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ) และนิยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาร่างกาย
และจิตใจของตนเอง ประกอบด้วย 1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย และจิตใจ และ
สิ่งแวดล้ อม (เศาจะ) 2) การพยายามรักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ
(สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) 5) การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการ
พัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่าง
แท้จริง (อิศวรประนิธาน) (เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2542) โดยหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
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นิสจึงนับได้ว่าเป็นที่สิ่งสาคัญในการเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากอาชี พในการดูแล
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงและต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าอกเข้าใจและเอื้ออารีต่อ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผู้ที่ดูแล
ผู้สูงอายุ จึงต้องเป็นบุคคลที่ให้ความรักความเอาใจใส่ ความเข้าใจ การยอมรับ ความมีเมตตา และ
การแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นงานที่มีความรับผิดชอบและต้องมี
คุณธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างสูง (นันทกา สุขสุมิตร, 2553) ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะเป็นเป็นผู้ที่ มีความคิดและทัศนคติเชิงบวก (เกียรติวรรณ อมาตยกุล ,
2546) จะส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างราบรื่น และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อันจะทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพในชีวิตในบั้นปลายดีขึ้นโดยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติไปแก้ปัญหา นาเสนอปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนามานาเสนอ กาหนด
กรอบของปัญหา นาปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรนั้นที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้น
ในกรอบของเวลาจริง ต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม โดยเน้นการ
พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งลักษณะการตั้งคาถามถึงสาเหตุจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็น
การพิจารณาค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อ
ค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ
ในการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ และการเรียนรู้จากกันและกัน และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
ความเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่อนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และการประเมินผลและการ
เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัติ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อการ
ด าเนิ น การแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา โดยน าแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง
Marquardt (1999) ซึ่งจะทาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุประยุกต์การเรียนรู้อันนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นอาสาสมัครที่
มีจริยธรรม และเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังสาระสาคัญในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 กล่าวถึงสาระสาคัญของการศึกษาเป็นการบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนา คือ การผลิตทรัพยากรมนุ ษย์ให้ตรงตามความต้องการของประเทศจะต้องใช้เวลานานจึงจะ
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สัมฤทธิ์ผลและเป็นกระบวน การพัฒนาคนทั้งด้านสติปัญญาและคุณภาพซึ่งได้มาจากการฝึกอบรม
และการศึกษา และการสร้างทรัพยากรมนุษย์มิได้คานึงถึงความสามารถแต่เพียงด้านวิชาการเท่านั้น
แต่ยังคานึงถึงคุณธรรมทางจิตใจและสุ ขภาพพลามัยของประชากรด้วย ซึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนั้น ควรจะต้องเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เนื้อหาและหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างแท้จริง
ดังนั้น การศึกษานอกระบบ จึงเหมาะสมและตรงกับความต้องการของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอย่าง
แท้จริง เพราะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มุ่งพัฒนาคนให้รู้จักใช้
ความคิดในการตัดสินใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสรภาพจากสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (เกียรติวรรณ อมาตย
กุล, 2533) โดยนาการศึกษานอกระบบมาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
ทัศนคติที่พึงประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่น มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลแต่ ล ะกลุ่ ม โดยเน้ น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ซึ่งเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
แนวทางในการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คือ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นโปรแกรมเชิงสถาบันที่เน้นการปรับปรุงและการพัฒนา
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้พัฒนาความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล และให้ความสาคัญเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสติปัญญาและการมีเหตุผลของผู้เรียน และมีความสัมพันธ์อย่างมากกับองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม การกาหนดวัตถุประสงค์จากเนื้อหาสาระของวิชาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ เกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความชานาญ
การทางเนื้อหาวิชาการที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีเพิ่มขึ้น (Boyle, 1981) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) ระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอน
ไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เป็นขั้นตอนหลักในการดาเนินการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ซึ่งประกอบด้วย การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อ
ตนเอง หลักยามะ คือ หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น หลักนิยามะคือ หลักในการพัฒนาร่างกาย
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และจิตใจของตนเอง ซึ่งผู้วิจั ยมุ่งหวังให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการส่งเสริมจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อจะได้สามารถนาเทคนิควิธี และความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตบั้นปลาย และใช้
ชีวิตได้อย่างมีความสุข และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ก็จะมีจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ
อันจะส่งผลให้มีความสุข มีความรัก ให้แก่สรรพสิ่ง เพิ่มความเข้าใจกันมากขึ้น และสามารถป้องกัน
ปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาถามการวิจยั
1. โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร
2. โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร
3. ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ สั ง เคราะห์ โ ปรแกรมการสอนผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ป ระกอบด้ ว ย วิ ธี ก าร เนื้ อ หา และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริม
สร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สงู อายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไป
ใช้
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริ ยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตที่จะทาการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
และขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ระยะศึกษาโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเอกสาร ตารา
บทความ เอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ย้อนหลังไป 20 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 - 2556
1.2 ระยะพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิ ดนีโ อฮิ วแมนนิ ส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ ประชากร แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ
1.2.1 กลุ่ ม ผู้ ท รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.2.2 ประชากรเป้าหมาย คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจาหมู่บ้าน ทั่วประเทศ
จากข้อมูล ประจาปีงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยประกอบด้วย จานวน 74,364 หมู่บ้าน
(สุจินดา สุขกาเนิด, 2553) โดยเลือกประชากรที่ศึกษา ได้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่ น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจากประชากรที่ศึกษา จานวน 30 คนที่สมัคร
ใจเข้าร่วมอบรม
1.3 ระยะศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไป
ใช้
- กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กลุ่ ม อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ เพื่ อ จั ด ท าการอภิ ป รายกลุ่ ม
ร่วมกันออกความคิดเห็นในข้อเสนอปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุไปใช้และตรวจสอบความถูกต้อง
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
2.1 ระยะศึกษาโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษากรณีศึกษา (Case-Study) และการศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญของหน่วยงานที่มีการจัดโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่ม
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ตัวอย่างมีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานราชการ การดาเนินการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่มีเรื่อง
ฟ้องร้องของผู้ผ่านการอบรม กลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม กลุ่ม
ตัวอย่างมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม และกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คือ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงเรียนพระดาบส และโรงพยาบาลศาลายา
2.2 ระยะพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เลือกศึกษาพื้นที่ กลุ่มผู้
เรียนได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ หมู่บ้าน และสมัครใจเข้าอบรมใน
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ในการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านตัว
แปรที่จะทาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ 2) ความ
ซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความ
เมตตา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร ตารา บทความ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย
3.1 การทาให้คลื่นสมองต่า
3.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
3.3 หลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น) ประกอบด้วย
3.3.1. การไม่มีเจตนาร้ายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา)
3.3.2. การคิ ด การใช้ ค าพู ด และการกระท าที่ เ จตนาท าให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ประโยชน์
และมีความสุข (สัตยา)
3.3.3. การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ)
3.3.4. การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความ
งามที่ปรากฏออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์)
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3.3.5. การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ
ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
หลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง) ประกอบด้วย
3.3.6. การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ)
3.3.7. การพยายามรั ก ษาสภาวะความไร้ กั ง วล ความสบาย ความสงบในจิ ต ใจ
(สันโดษ)
3.3.8. การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่น
โดยไม่หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ)
3.3.9. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้ มีความรัก
ความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ)
3.3.10. การมีเป้าหมายที่ถกู ต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของ
ตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน)
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรมของ Boyle (1981) ประกอบด้วย 1) กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) ระบุ
เนื้ อ หาวิ ช า 3) ก าหนดการเรี ย นการสอน 4) การน าแผนการสอนไปปฏิ บั ติ 5) การประเมิ น ผล
โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมในการฝึกอบรม
ผู้ดูแลเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
วิธีการ หมายถึง การวางแผน การออกแบบ และการประเมินผลในการจัดโปรแกรมการสอน
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และเกิด
ความร่วมมือกันระหว่างปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุ
เนื้อหา หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยเนื้อหาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และเนื้อหาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรม หมายถึง ขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิดนีโ อฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอดจากผู้รู้ไปสู่ผู้เรียน
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ที่มีความเปลี่ยนแปลงสภาพทางร่างกาย
จิตใจ สังคม จากวัยเด็ก และวัยหนุ่มสาว เข้าสู่วัยชรา
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การดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการดูแลผู้สูงอายุตามสัญชาตญาณ
อารมณ์ ความรู้สึก ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการดูแล ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ดาเนิน
กิจวัตรประจาวันได้ตามสมควร
จริ ยธรรมการดูแลผู้ สูงอายุ หมายถึง หลัก ประพฤติตนในการดู แลบุคคลสูงวัย ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแล เข้าใจสภาพความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและกระทาสิ่งต่างๆ
ด้วยความรักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิตบั้นปลายได้อย่างแท้จริง ซึ่งจริยธรรมในการพยาบาลมี
ที่มาในวงกว้าง จึงสามารถสรุปจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุได้ 7 ประการ (สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออก, ม.ป.ป. ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความมี
ระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา มีความหมายดังต่อไปนี้
1.ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ด้ ว ยความผู ก พั น
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร
มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์โดยใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานทีท่ าให้ดียิ่งขึ้น
2.ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายแก่
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์
ส่วนตน โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง มีความตรงต่อเวลาในการทางาน รวมทั้งไม่หยิบฉวยสิ่งของของ
ผู้ว่าจ้างมาเป็นของตน หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3.ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือ ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย
และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ
4.ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัยในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5.ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตามความ
สามารถ เมื่อผูส้ ูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควร
เสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6.ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7.ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
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ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน มีการกระทาที่มุ่งหวังให้ผู้สงู อายุมีความสุข
และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง หลักการปฏิบัติกายและใจของบุคคลหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต และนาพาทุกชีวิตให้สามารถดารงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ประกอบด้วย การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง หลักยามะและนิยามะ
ซึ่งหลักยามะและนิยามะ คือ
ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่
มีเจตนาร้ายต่อผู้ อื่น (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รั บ
ประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่คิดหรือนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4) การ
ปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย
และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิต ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
นิ ย ามะ หมายถึ ง หลั ก ในการพั ฒ นาร่ า งกายและจิ ต ใจของตนเองของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย 1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การ
พยายามรักษาใจให้สบาย สงบ และไร้กังวล (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อ
ช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) การพัฒนาจิตใจ
ของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) และ 5) การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดย
การพัฒนาจิตใจของตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่าง
แท้จริง (อิศวรประนิธาน)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง การวางแผนในการแก้ปัญหาโดยการพิจารณาถึงสาเหตุ
ของปัญหา โดยมีการคิดวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในการทางาน เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทางใหม่
จากการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่เป็นอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดที่ผ่านการคัดเลือก
จากประชาคมในชุมชนหรือท้องถิ่น มีความรู้ ทักษะเบื้องต้น และเจตคติคติที่ดี มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ มี
ความสนใจและสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัคร หรือประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่
บุตรหลาน ญาติ เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชน เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดู แล ทั้งที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้
ปัจจัย หมายถึง สิ่งที่จะเป็นสาเหตุสาคัญที่เกิดขึ้นทางกายภาพ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิส ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบทีน่ าไปใช้
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เงื่อนไข หมายถึง สาเหตุสาคัญที่เกิดขึ้นทางกายภาพ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนที่นาไปใช้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทาให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุในระดับที่สูงขึ้น
2. องค์ความรู้จากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิส ใช้เป็นแกนในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อนาไปใช้
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ ที่เหมาะสมได้ต่อไป ได้แก่ วิทยากร ผู้สอน และอาสาสมัครต่างๆ เป็นต้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งได้เป็น 7 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.2 ประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.3 หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.4 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.5 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.1 ความหมายของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ตอนที่ 3 แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3.1 ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3.2 หลักการและขั้นตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3.3 องค์ประกอบการเรียนรู้จากการปฏฺบัติ
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
4.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
4.2 ประเภทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
4.3 คุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ตอนที่ 5 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
5.1 ความหมายของจริยธรรม
5.2 ลักษณะของจริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม
5.3 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ตอนที่ 6 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
6.1 ความเป็นมาของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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6.2 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
6.3 บทบาทอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในฐานะนักจัดการสุขภาพชุมชน
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตอนที่ 1 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิด
ที่บุคคลได้รับการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ การเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่
ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติซึ่งกิจกรรม
การศึกษาที่จัดขึ้นนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้
เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่อง สาหรับความหมายของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของการศึ กษา
นอกระบบโรงเรียนไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้สอน
ผู้เรียน กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่เรียนโดยยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียน
เป็นสาคัญ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2540) ดังนั้น นักการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศจึงได้ให้
ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้มากมาย ดังนี้
ปฐม นิ ค มานนท์ (2528) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นว่ า หมายถึ ง
กิจกรรมที่สังคมจงใจจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะนอกเหนือจากการเรียนตาม ปกติ
ในโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวอาจจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่นใด ทั้งนี้เพื่อ
มุ่งสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ตามแต่ละบุคคลจะสนใจ
รั ต นา พุ่ ม ไพศาล (2528) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นว่ า เป็ น
การศึกษาสาหรับผู้ที่ขาดโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนภาคปกติ เป็นการศึ กษาที่จัดให้แก่
ประชาชน เขาจะได้ศึกษาเล่าเรียนสิ่งต่างๆ ตามที่เขาต้องการเรียน
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2529) ได้ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า หมายถึง กิจกรรมทาง
การศึกษาใดๆ ที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ แต่จัดขึ้นนอกเหนือจากระบบโรงเรียนภาคปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าจะแยก
ออกเป็นกิจกรรมหนึ่งต่างหาก หรือเป็นส่วนสาคัญของกิจกรรมหลักก็ตามโดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ให้บริการต่อประชากรให้ได้รับการเรียนรู้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2533) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็น
กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นได้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน จัดขึ้นตามความ
เหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน ยึดหลักปรัชญาที่ว่า การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา มี
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จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาคนให้ รู้ จั ก ความคิ ด ตั ด สิ น ใจ รู้ จั ก การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง มี อิ ส รภาพจาก
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยมีวิธีการเป็นส่วนประกอบที่ทาให้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นกิจกรรมทาง
การศึกษาที่จัดเพื่อคนทุกคนในสังคม
สุรกุล เจนอบรม (2533) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน จัดขึ้นตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน
เน้นการพัฒนาของผู้เรียนให้เสรีภาพและความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนที่จะกาหนดทางเลือก ความสนใจ
และแนวการดาเนินชีวิตของตนเอง
อุ่ น ตา นพคุ ณ (2523) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นว่ า หมายถึ ง
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่สถาบันต่างๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงค์ที่จะให้การ
เรียนรู้แก่ประชาชนที่สามารถกาหนดเป้าหมายได้ ผู้รับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการ
ที่ จ ะรั บ การเรี ย นรู้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจั ด ให้ แ ก่ ป ระชากรทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก ชุ ม ชน และทุ ก ระดั บ
การศึกษา เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีความรู้ ทัศนคติที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนจะต้องจัดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หลักสูตรยืดหยุ่น ประหยัด และตอบสนองความ
ต้องการความสนใจของผู้เรียนและปัญหาของชุมชน
อุดม เชยกีวงศ์ (2541) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
อาชัญ ญา รัตนอุบล (2542) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า หมายถึง กิจกรรม
ทางการศึกษาและมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆ ก็ตามที่ได้เกิดขึ้นโดยบุคคล หน่วยงาน และสถาบัน
ต่างๆ ในสังคม โดยมุ่งจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่พึงประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคม
โดยยึดหลักการที่ว่า กิจกรรมการศึกษานอกระบบนั้น จะสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจและ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาแก่กลุ่มเป้าหมายนั้นด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวดที่ 3 มาตราที่ 15 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) กล่าวว่า การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดประเมิ นผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีค วาม
เหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
วรรัตน์ อภินันท์กูล (2551) ได้ให้ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า กากรศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ
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จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
Coombs (1968) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่
จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนภาคปกติ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นเอกเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ใหญ่อื่นๆ เพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
Knowles (1984) ให้ความหมายการศึกษานอกระบบว่า เป็นกระบวนการที่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้
ต่อไปหลังจากที่ได้ออกจากโรงเรียนภาคปกติแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อผู้ใหญ่ โดยสถาบันต่างๆ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
จากนิยามความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่นักการศึกษาต่างๆ ได้ให้ความ
หมายไว้สรุปได้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบไม่
แน่นอน และมีความยืดหยุ่นทางด้านเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลา การศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน และเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข
1.2 ประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
รัตนา พุ่มไพศาล (2528) ได้ว่าถึงประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์และเนื้อหาของกิจกรรม แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. การศึกษาด้านสามัญหรือความรู้พื้นฐาน (General or Basic Education) ได้แก่ ความรู้
ด้านหนังสือ การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตลอดจนความสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม การศึกษา
ประเภทนี้ ได้แก่ การศึกษาก่อนประถมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
และมหาวิทยาลัยเปิด
2. การศึ ก ษาด้ า นอาชี พ (Occupational Education) มุ่ ง พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
3. การศึ ก ษาส าหรั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน (Community Improvement Education) ได้ แ ก่
การให้การศึกษาเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นและสถาบันชาติ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในสังคม
เช่น การปกครองในภูมิภาค การปกครองชาติ การร่วมมือสหกรณ์โครงการของชุมชนต่างๆ และ
กิจกรรมอื่นที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
4. การศึ ก ษาส าหรั บ ปรั บ ปรุ ง ความเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว (Family Improvement
Education) ได้แก่ การปลูกฝังความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใน
ครอบครัว เช่น ความรู้ ความสามารถในเรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
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5. การศึกษาประเภทที่มุ่งเสริมสร้างความสมบูรณ์แห่งชาติ เช่น การดนตรี ศิลปะ สันทนา
การ การศึกษาปรัชญาศาสนา เป็นต้น
6. การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการและเพิ่มผลผลิต
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดย
คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายประชากรไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. การศึ ก ษาแม่ แ ละเด็ ก หรื อ การศึ ก ษาครอบครั ว (Mother and Child Education or
Family Education) เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นแม่และเด็ก
2. กิจกรรมองค์การเยาวชน (Youth Organization Activity) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่
เยาวชนอันเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ
3. การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) เป็นการจัดการศึกษาให้กั บผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป เพื่อให้โอกาสเสริมความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
4. การศึกษาชุมชน (Community Education) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนเพื่อเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
5. การศึกษาพิเศษ (Special Education Program and Continuing Education) เป็นการ
จัดการศึกษาให้กลุ่มชุมชนในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันในสังคม เช่น กลุ่มชนในพื้นที่ห่างไกล
อาชัญ ญา รัตนอุบล (2542) ยังได้แบ่งประเภทการศึกษานอกระบบโดยการจั ดเนื้ อ หา
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้ ดังนี้
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ การศึกษานอกระบบโรงเรียนสาย
สามัญ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาเพื่อ
ชุมชนในเขตภูเขา เป็นต้น
2. การศึ ก ษาด้ า นทั ก ษะอาชี พ คื อ กิ จ กรรมฝึ ก อาชี พ เพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะที่ เ ป็ น
ประโยชน์เพื่อการประกอบตามความต้องการในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม พานิชยกรรม
อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรมและหัตถกรรม เป็นต้น
3. การให้ บ ริ ก ารข่ า วสารข้ อ มู ล และสารสนเทศต่ า งๆ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการจั ด ห้ อ งสมุ ด
ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอาเภอ ห้องสมุดประชาชนตาบล ที่อ่านหนังสือและแหล่งความรู้
ประจาหมู่บ้าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยุศึกษา โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา ตลอดจน
หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เป็นต้น
4. การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม คือ ความรู้ ทักษะและทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การป้องกันรักษาโรคภัย
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ไข้เจ็บ สุ ขภาพอนามั ย โภชนาการ บริโภคศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครั ว และการวาง แผน
ครอบครัว เป็นต้น
5. การศึกษาเพื่อสันติภาพและด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ การสร้างความสงบเรียบ
ร้อย การปกครองในระดับต่างๆ องค์การประชาชน การใช้สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการทางสังคม
เช่น กิจกรรมเพื่อชุมชน การเสียภาษีอากร การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ประเทศ เป็นต้น
6. การศึ ก ษาด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คล ได้ แ ก่ กิ จ กรรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ การใช้เวลาว่าง หรืองานอดิเรก เช่น ดนตรี
การละคร กีฬา พักผ่อน เป็นต้น
อุ่นตา นพคุณ (2546) อธิบายว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถจาแนกตามเกณฑ์ 5
ประการดังต่อไปนี้ คือ
1.การจาแนกตามลักษณะของผู้รับบริการ เป็นการจาแนกที่นิยมใช้มากที่สุด สามารถจาแนก
ออกเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ
1.1 ตามวั ย เช่ น เป็ น เด็ ก เล็ ก เด็ ก ในโรงเรี ย นก่ อ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฯลฯ
1.2 ตามอาชี พ เช่ น เป็ น ผู้ ใ ช้ แ รงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนั ก งานบริ ษั ท
ข้าราชการ ฯลฯ
1.3 ตามความสนใจ เช่น ผู้เรียนที่สนใจเรื่องการศึกษาต่อ สนใจอาชีพเสริม สนใจ
ศิลปวัฒนธรรม สนใจปัญหาบ้านเมือง ฯลฯ
1.4 ตามเพศ เช่น สตรีที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพในวัยทอง บุรุษและสตรีที่สนใจ
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง บุรุษและสตรีที่สนใจเรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ
1.5 ตามชาติพันธุ์ เช่น เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง ฯลฯ
2. การจ าแนกตามเนื้ อ หาสาระ เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ เ นื้ อ หาสาระ หรื อ วิ ช าการเป็ น เกณฑ์ เช่ น
การศึ ก ษาสายสามั ญ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ การศึ ก ษาเรื่ อ งเพศศึ ก ษา
การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัตถุโบราณ การศึกษาเพื่อป้องกันยาเสพติด การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย
ฯลฯ
3. การจาแนกตามวิธีการเรียนการสอน มีอาทิเ ช่น การศึกษาทางดาวเทียม การศึกษาโดย
การเรียนในชั้นเรียน การเรียนทางไกล และด้วยตนเอง/ตามหลักสูตรการศึกษาสายสามัญของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้แล้วการเรียนที่ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่กาลังได้รับความสนใจมากใน
ยุคข้อมูลข่าวสาร
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4. การศึกษาตามปรัชญา แนวความคิด หรือวัตถุประสงค์ การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ได้ รั บ ความนิ ย มในนานาประเทศส่ ว นมากจะเป็ น การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นที่ มี ป รั ช ญาหรื อ
แนวความคิดที่มีชื่อ เช่น โปรแกรมการสอนเรื่องการรู้หนังสือโดยใช้แนวคิดเรื่อง “มโนธรรมสานึก”
ของ Paulo Freire องค์การหมู่บ้าน Killbutz และ Moshav ของประเทศอิสราเอล แนวความคิด
เรื่อง “คิดเป็น” ชองประเทศไทย หรือ Saemual Undong ของประเทศเกาหลี
5. การจาแนกตามชุมชนหรือพื้นที่ จะให้ความสาคัญของสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ
โปรแกรม เช่น การศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎรที่อยู่บริเวณชายแดน การศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนแออัด ฯลฯ
1.3 หลักการการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงจาเป็นต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ดังนี้
สุมาลี สังข์ศรี (2539) กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาโดยเป็นการจัดการบริการทางการศึกษาโดยไม่มี
จากัดด้านเพศ วัย พืน้ ฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความห่างไกล ฯลฯ
2) การกระจายโอกาสทางการศึกษา
3) ส่งเสริมการศึกษาที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
4) ความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ
5) สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6) สัมพันธ์กับสภาพการดาเนินชีวิตโดยเนื้อหากิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพสังคมแต่ละท้องถิ่น
7) มีความหลากหลายในรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวก
8) การจัดการเรียนการสอนคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
9) ผู้สอนหรือผู้ที่มาให้ความรู้ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
11) นาผลการศึกษาในปัจจุบนั ไปปรับใช้ได้เหมาะสม
12) ความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนและสถานทีเ่ รียน
นอกจากนี้ ลักษณะที่สาคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีดังนี้
1) ผู้เรียนไม่มกี ารกาหนดอายุ การเรียนขึ้นอยู่กับความสมัครใจเป็นสาคัญ
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2) ผู้สอนอาจจะเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ความชานาญและเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนโดยตรง
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพของตนมาเป็นวิทยากรและอาสาสมัคร
3) หลักสูตรและเนื้อหาวิชามีความยืดหยุ่นได้มากปรับตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละ
ท้องถิ่น โดยจะมุ่งการนาไปใช้ประโยชน์
4) รูปแบบการจัดไม่มีรูปแบบแน่นอน แตกต่างกันไปเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดและผู้บริการ
5) การเรียนการสอนแตกต่างกันไปแล้วแต่เหมาะสม
6) สถานที่จะกระจายเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายได้ตามความเหมาะสม
7) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับชนิดลักษณะของวิชาและความสนใจของผู้เรียน
8) หน่วยงานและสถาบันที่รบั ผิดชอบมีทั้งภาครัฐและเอกชน
9) การรับรองความสามารถและคุณวุฒิไม่ถือเป็นเรื่องสาคัญมากนัก
10) ความยืดหยุ่นของการจัด มีความยืดหยุน่ ได้มาก
อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2542) กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นส าหรั บ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดสาระการเรียนรู้ และการประเมินผลที่สามารถพัฒนาทักษะ ทัศนคติ
และมุ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาส โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ทัศนคติแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
ปฐม นิคมานนท์ และ คณะ (2543) อธิบายว่า หลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ให้
ความสาคัญกับความยืดหยุ่นในการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นทางการน้อยกว่าการศึกษาในระบบจึงมีโครงสร้างที่ไม่ตายตัว มีความอ่อนตัว
และคล่องตัวมากกว่าถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยลักษณะของความยืดหยุ่นของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่สาคัญในด้านต่างๆ มีดังนี้
1. ความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน เนื้อหาส่วนใหญ่ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะถูก
แบ่งเป็นหน่วยย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา ความต้องการ และความจาเป็นของผู้เรียนโดยอาจเป็น
หลักสูตรสั้นหรือยาวก็ได้จะคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงสามารถเปิดสอนในเวลาที่ต่างกันได้ เช่น เช้า
เย็น กลางคืน หรือเปิดสอนในวันหยุดได้
2. ความยืดหยุ่นด้านสถานที่เรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนไม่จาเป็นจะต้องจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนเสมอไป อาจจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือในสถานที่อื่นในชุมชนก็ได้ ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่ความสะดวกที่จะหาได้ จึงจัดได้หลายสภาพตามความสะดวกและลักษณะของ
กิจกรรม
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3. ความยืดหยุ่นด้านผู้เรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถจัดบริการให้แก่บุคคลทุก
ช่วงวัยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โดยอาจจัดขึ้นโดยจากัดหรือไม่จากัดช่วงวัยก็ได้
4. ความยืดหยุ่นด้านการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัด
ขึ้นส่วนใหญ่จะใช้วิทยากรที่หลากหลายอาจเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพแขนงต่างๆ ไม่
จาเป็นต้องเป็นครูที่สอนเป็นประจาในหน่วยงานนั้น
5. ความยืดหยุ่นด้านวิธีเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีการใช้วิธีการเรียนการสอนที่
แตกต่างกัน เช่นอาจเรียนผ่านสื่อต่างๆหรือเรียนที่บ้านก็ได้ไม่จาเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น
6. ความยืดหยุ่นด้านผู้จัดบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่ให้บริการการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนมีความหลากหลาย นับตั้งแต่องค์กรที่รับผิดชอบการศึกษาโดยตรง หน่วยงานอื่น หรือ
เอกชนก็สามารถจัดได้
7. ความยืดหยุ่นด้านกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีการ
กาหนดกฎเกณฑ์และระเบียบการปฏิบัติอย่างหลวมๆไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามควรด้วย
เหตุผล นอกจากนี้ยังต้องอยู่บนพื้นบานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
สรุป การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและปรับให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
1.4 หลักการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีวัตถุประสงค์มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแก่ผู้เรียน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้
อุ่นตา นพคุณ (2523) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของบุคคล กิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน (2541) ได้แบ่งกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็น 3 ประเภท
และใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้
1. กิจกรรมด้านความรู้พื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่พลาดโอกาสในการศึกษา
ในระบบโรงเรียนได้มีโอกาสศึก ษาและปลูกฝังเจตคติที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต กิจกรรมประเภทนี้
ได้แก่ การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ การศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย
2. กิจกรรมด้านฝึกทักษะ เป็นการศึกษาที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมองเห็นช่องทางทามาหา
กิน มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงชีวิตตนเองและชุมชน รวมทั้งเพื่อ
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เพิ่มวุฒิการศึกษา พัฒนาตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองและการงาน กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่ม
สนใจวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปอ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นการเสนอโอกาสและเป็นทางเลือกในการศึกษาทางเลือก
ด้วยตนเองให้ประชาชน มีจุดประสงค์ในการเพิ่มความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดโลก
ทัศน์ที่กว้างขวาง ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินชีวิตให้ก้าวหน้า และดารงตนอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุ ขจากการท างาน บุคคล ครอบครัว สื่อ ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ ซึ่ งสามารถเรีย นได้
ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต หรือจัดได้ว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การ
จัดห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึก ษา สื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2544) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะส าคัญ ของกิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน ดังนี้
1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความต้องการโดยเฉพาะ
บุคคลซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาทางสั งคมและเศรษฐกิจที่มีคุ ณลักษณะแตกต่ า งไปจากโครงการทาง
การศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรเรียน
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในด้านใดด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะ อันเป็นผลจากการได้รับความรู้จากกิจกรรมในโครงการนั้นๆ
3. การจัดกิจกรรมในโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน มักก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความชานาญและทักษะ รวมทั้งกระบวนการเกี่ยวกับความรู้
มีความสามารถในการเป็นผู้นาชุมชน
4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่นรวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆทาง
การศึกษาได้โดยง่าย การจัดการการวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงไม่ควรเข้มงวด
และมีการควบคุมดูแลเหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
5. โครงการที่จัดขึ้นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ส่วนมากจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
และผู้เรียนอาจต้องช่วยเหลือตนเองบ้างด้านค่าใช้จ่าย
6. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นโครงการที่มุ่งต่อจุดประสงค์ในการนาไปใช้ การริเริ่ ม
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาควรให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะผู้เรียน
7. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นวิธีการที่พยายามใช้ประโยชน์จากการศึกษาให้มากที่สุด
โดยการฝึกความชานาญ นาความรู้ที่เรียนมาแล้วจากในระบบโรงเรียนนามาสร้างเสริมและฝึกปฏิบัติ
ให้มากขึ้นอีกในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สุมาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ควรใช้วิธีการดังต่อไปนี้
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1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ของผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมาย
2. ใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล กลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม ใหญ่ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ผู้เรียนเลือกได้ และให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย สภาพ
ท้องถิ่น
3. ใช้สื่อชนิดต่างๆช่วยในการเรียนการสอน
4. มี ค วามยื ด หยุ่ น ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น เวลา หลั ก สู ต ร สถานที่ การลงทะเบี ย น และลด
กฎระเบียบ
5. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการรับความรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาแต่เดิมของชุมชนว่า
ในวิถีชีวิตของเขามีการถ่ายทอดกันอย่างไร มีการรับความรู้ใหม่อย่างไร แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
6. เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ ต้องปรับที่ตัวผู้เรียน ผู้เรียนอาจยังเคยชินกับการเรียนเป็นผู้รับ
เท่านั้น
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการชี้นาตนเอง
8. จัดการเรียนรู้ให้ผสมกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตไม่ควรให้แปลกแยกออกมาจากการ
ดาเนินชีวิต
9. ควรเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
10. เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติจริงจนสามารถทาได้
11. ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจาเป็นของการเรียนรู้
สร้างนิสัยใฝ่รู้ ส่งเสริมให้เกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
12. ควรสอนวิธีการในการแสวงหาความรู้มากกว่าเน้นการให้เนื้อหาความรู้ ควรให้เครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ และฝึกการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
13. ครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นผู้อานวยความสะดวก เป็นผู้แนะแนวช่วย
แก้ไขปัญหา ผู้เรียนอาจเป็นทั้งครูและผู้เรียนในเวลาเดียวกัน
14. ควรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตในการเรียนรู้
15. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
อุ่นตา นพคุณ (2546) กล่าวว่า กลวิธีหมายความถึงวิธีการจัดรูปแบบโครงสร้างของกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่วนเทคนิคหมายความถึงวิธีการหรือเคล็ดต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะนิยมแบ่งออกเป็นการจัดตามลักษณะของผู้ที่มารับบริการ
Carfarella (อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2546) กล่าวว่า กลวิธีการจัดการเรียน มีดังนี้
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1. กลวิธีการจัดการเรียนสาหรับปัจเจกบุคคล ผู้เรียนจะเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์และอัตรา
ความเร็วในการเรียนเอง กลวิธี การเรียนการสอนสาหรับการศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย 10 ข้อ ได้แก่
1.1 การฝึกงาน (apprenticeship) เป็นกลวิธีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในการฝึกงาน
และการได้มาซึ่งทักษะบางอย่างภายใต้ความควบคุมดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์
1.2 การฝึกเชิงสั่งสอน (coaching) เป็นการฝึกงานเป็นรายบุคคลแบบตัวต่อตัว
1.3 ชุดวิชา (program instruction) การใช้ชุดวิชา และสื่อต่างๆที่ให้ข้อมูลย้อนกลับโดย
ทันทีเกี่ยวกับการเรียนรู้
1.4 การเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง (self-directed learning) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนรับผิดชอบ
การวางแผน ดาเนินการ ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
1.5 ที่ปรึกษาหรือผู้ชี้แนะ (monitoring) เป็นกลวิธีที่ผู้มีประสบการณ์มากกว่าให้ความ
เอาใจใส่ดูแลผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งในด้านวิชาชีพและ
บุคลิกภาพ
1.6 การนิ เ ทศแบบคลิ นิ ก (clinical supervision) เป็ น กลวิ ธี ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพื่อเป็นกลวิธีที่จะทาให้ปฏิบัติงานดีขึ้น
1.7 การฝึกอบรมแบบระหว่างประจาการ (on the job training) เป็นกลวิธีสาหรับผู้เข้า
ทางานใหม่ในกรณีที่งานซับซ้ อน และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้ความรู้ ทักษะแก่
คนงานหรือผู้เรียน
1.8 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (computer based instruction) กลวิธี
นี้จะประกอบด้วยรูปแบบการฝึก การลงมือปฏิบัติ การติว การสร้างสถานการณ์จาลอง และการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางไกล
1.9 การใช้อ-ี เมล์ (electronic mail) เป็นกลวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
1.10 การเขียน (writing) การเขียนในทุกลักษณะ
2. กลวิ ธี ก ารเรี ยนการสอนสาหรับ กลุ่ม (group learning) แยกการเรีย นการสอนเป็น 4
ประเภท คือ
2.1 กลุ่มขนาดเล็กประเภทเผชิญหน้า (small group face-to-face0 มีกลวิธี 8 แบบ
ได้แก่
2.1.1 แบบรายวิ ช า/ชั้ น เรี ย น (courses/classes) มี ก ารเข้ า กลุ่ ม ตามวั น เวลาที่
กาหนดขึ้นเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
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2.1.2 แบบสัมมนา (seminar) ใช้การเรียนรู้ที่เกิดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อโต้แย้ง โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความ
สะดวก
2.1.3 แบบประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เป็นกลวิธีที่กลุ่มจะใช้วิธีเรียนที่ให้
ความสาคัญการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถจุดเน้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมและผลผลิต
2.1.4 แบบโครงการวิ จั ย เชิ ง ร่ ว มมือ (collaborative research project) กลุ่ ม จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อที่จะศึกษาวิจัยปัญหาบางเรื่อง และเมื่อได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจนได้คาตอบจะ
ทาการสรุปและเสนอแผนปฏิบัติการ
2.1.5 แบบคลินิก (clinics) จะให้ความสาคัญกับปัญหาหรือทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะเสนอกรณีศึกษาหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมีผู้เชี่ยวชาญทา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา
2.1.6 แบบทัศนศึกษาและดูงาน (trips/tours) การศึกษาเช่นนี้จะเปิดโอการสให้ผู้
เข้าโปรแกรมได้รับประสบการณ์จากผู้คน สถานที่ และสถานการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
2.1.7 แบบกลุ่มสนับสนุน (support groups) กลุ่มจะทางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาหรือวิธีปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกคนในกลุ่มมีฐานะเท่าเทียมกัน
2.1.8 แบบห้องทดลองสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support lab) กลุ่มผู้เรียน
จะใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มในเรื่องต่างๆ
2. กลุ่ ม ขนาดใหญ่ประเภทเผชิญหน้า (large group face-to-face) มีกลวิธีการเรียนการ
สอน 6 แบบ ได้แก่
2.1 แบบการประชุ ม และสมั ช ชา (conference/convention) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
การศึกษาเพื่อเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรับปรุงพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงการ
แก้ปัญหา
2.2 แบบสโมสรและกลุ่มต่างๆ (club and organized group) กลุ่มต่างๆมีการรวมตัว
กันเพื่องานอดิเรก การดูแลสุขภาพ การใช้คอมพิวเตอร์
2.3 แบบเครื อ ข่ า ย (network) การรวมตั ว แบบไม่ เ ป็ น ทางการที่ มี ค วามสนใจ
ประสบการณ์ ปัญหา คือแนวคิดร่วมกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
2.4 แบบสถาบัน (institute) เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เวลาหลายวัน เพื่อให้ได้ความรู้
ทักษะ เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง
2.5 แบบชุดการบรรยาย (lecture series) เป็นชุดการบรรยายโดยการนาเสนอของ
วิทยากรหนึ่งคนหรือมากกว่า เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือประเด็นต่างๆในช่วงเวลาหนึ่ง
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2.6 แบบนิทรรศการ (exhibit) เป็นการจัดแสดงที่อยู่คงที่เกี่ยวกับแนวคิด ผลผลิต หรือ
กระบวนการบางอย่างซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคาถาม
3. การเรียนทางไกล (distance learning) ประกอบด้วยกลวิธี 5 แบบได้แก่
3.1 การศึกษาทางไปรษณีย์ (correspondence study) เป็นการศึกษาที่มีเอกสาร เช่น
คาอธิบายรายวิชา คู่มือ ตารา ใบงาน ที่ส่งไปยังบ้านหรือสถานที่ทางาน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเอกสาร
และกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลงานไปให้ผู้สอนประเมินผล
3.2 การประชุ ม ด้ ว ยโสตทั ศ นู ป กรณ์ (audio-conference) เป็ น การใช้ เ ครื อ ข่ า ยทาง
โทรศัพท์ที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
3.3 การประชุมทางวีดีโอ (video-conference) เป็นการนาวีดีโอไปยังแหล่งหนึ่ งหรื อ
มากกว่าแหล่งหนึ่ง
3.4 การใช้วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เคเบิล (broadcast-cable television) เป็น
การศึกษาที่ใช้วิทยุและโทรทัศน์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเคเบิลทีวี
3.5 การสื่อสารด้วยดาวเทียม (satellite communication) เป็นการศึกษาที่สามารถส่ง
ภาพและเสียงด้วยดาวเทียม
4. การเรียนการสอนแบบชุมชน (community learning) มีกลวิธีอยู่ 3 แบบได้แก่
4.1 ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (community resource center) การเรียนรู้จะอยู่ในรูปแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนทั้งแบบปัจเจกและกลุ่มบุคคลในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงเรียนชุมชน
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
4.2 การพั ฒ นาชุ ม ชน (community development) เป็ น การให้ ค วามส าคั ญ ของนั ก
การศึ ก ษาที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น วิ ท ยากรหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของชุ ม ชนที่ ร วมกลุ่ ม กั น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารในการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นห้องทดลองการเรียนรู้
4.3 กลุ่มปฏิบัติการในชุมชน (community action group) กลุ่มที่ใช้กลวิธีนี้เป็นกลุ่มที่
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติการในชุมชน เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มสิทธิมนุษยชน กลุ่มประชาคม
ฯลฯ
Knowles (1984) ได้ส รุปประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรีย นตามเกณฑ์
พฤติกรรมที่ประสงค์จะก่อให้เกิดแก่ผู้เรียนแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ด้านความรู้ ควรใช้กิจกรรม เช่น การอ่าน การฟั งบรรยาย การอภิปรายเนื้อหาจากตารา
การอภิปรายเป็นกลุ่มเป็นคณะ การใช้โสตทัศนูปกรณ์
2. ด้านความเข้าใจ ควรใช้กิจกรรม เช่น การอภิปรายแก้ปัญหาต่างๆระหว่างกลุ่มผู้เรียน การ
เล่นเกมต่างๆ การยกตัวอย่างเฉพาะกรณี เป็นต้น
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3. ด้านทักษะ ควรใช้กิจกรรม เช่น การสาธิตวิธีการหรือขั้นตอนกระบวนการ การแสดง
บทบาทสมมุติ การฝึกซ้อม การทาแบบฝึกหัด การฝึกทางาน เป็นต้น
4. ด้านทัศนคติ ควรใช้กิจกรรม เช่น การอภิปรายอย่างอิสระ การยกตัวอย่างเฉพาะกรณี
การให้คาปรึกษา การเล่นเกมต่างๆ เป็นต้น
5. ด้านค่านิยม ควรใช้กิจกรรม เช่น การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร
การฟังธรรมและการอภิปรายขั้นปรัชญา เป็นต้น
6. ด้านความสนใจ ควรใช้กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดฉายภาพยนตร์ การแสดง
ละคร รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การจัดทัศนศึกษา เป็นต้น
สรุป การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องคานึงถึ งความต้องการ
ความสนใจ ความแตกต่างของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อย่างยืดหยุ่น โดยเน้นกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
จากการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาและเรื่องต่างๆ ในชีวิต
1.5 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.5.1 ความหมายของโปรแกรม
“โปรแกรม” ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบั ณ ฑิต สถาน พ.ศ. 2545 ได้ บั ญ ญั ติ ให้ แปลเป็น
ภาษาไทยว่ า “การก าหนดการ” ซึ่ ง หมายถึง ระเบี ย บการที่บ อกถึง ขั้ นตอนของงานที่จ ะต้ อ งทา
ตามลาดับ
นิศา ชูโต (2536) ได้ให้คาจากัดความว่า โปรแกรม หมายถึง “ความคิด” หรือ “แนวทาง”
“กิจกรรม” หรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในโปรแกรมนั้นๆ วางแนวคิดการจัดกิจกรรม
หรือกลุ่มกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
อุ่นตา นพคุณ (2546) กล่าวถึงความหมายของโปรแกรม (program) ว่า หมายถึง งาน
ประจาที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Boyle (1981) ได้ให้คาจากัดความว่า โปรแกรม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากกิจกรรม การวาง
โปรแกรม โปรแกรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนการสอน การประเมินและ
รายงาน
Boyle (1981) อธิบายความหมายของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่าหมายถึง
ผลรวมของความร่วมมือระหว่างนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับผู้เรียนกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การประเมินผลและการ
รายงานผล
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อุ่นตา นพคุณ (2546) สรุปว่าทั้ง Boyle และ Boone ให้ความสาคัญในเรื่องความร่วมมือ
ระหว่างผู้ เรีย นกั บ นักการศึก ษานอกระบบโรงเรี ยน เป็นการเรีย นรู้แ บบร่ วมมื อ (collaborative
learning) หรือการให้ผู้เรียนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การที่โปรแกรมให้
ความสาคัญเรื่องความร่วมมือของผู้เรียนและผู้ส อนหรือองค์กรทางการศึกษานอกระบบ คือ ลักษณะ
เด่นของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และทาให้มีความหมายกว้างกว่าการพัฒนาโปรแกรม
(program development) หลักสูตร หรือกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) กล่ า วถึ ง นิ ย ามของการพั ฒ นาโปรแกรม (program development) ว่ า
หมายถึง การปฏิบัติและตัดสินใจอย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างนักพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนกับประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากโปรแกรมความ สาคัญ
ของการพัฒนาโปรแกรมเป็นความสามารถของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ จะกาหนดได้อย่าง
ชัดเจนว่าอะไรคือความต้องการ ปัญหา และสถานการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจเป็นเรื่อง ความรู้ เจต
คติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
Boone (1992) อธิ บ ายว่ า ความหมายของการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
หมายถึง กระบวนการในการวางแผนที่เป็นระบบเบ็ดเสร็จและมีความครอบคลุม เพื่อการคาดการณ์
ในอนาคตที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่ างองค์กรในการจัดทาและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ผู้เรียนพึงประสงค์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้เรียนในชุมชน
สรุปได้ว่า โปรแกรม จึงหมายถึง งานประจาซึ่งจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าโปรแกรม
นั้นๆจะถูกล้มเลิก หรือปรับรื้อเปลี่ยนแปลงระบบไปในทิศทางใหม่ ส่วนความหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย นที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น หมายถึ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ หรื อ การถ่ า ยทอดความรู้ มวล
ประสบการณ์ ความคิดต่างๆที่ได้จัดขึ้นโดยบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันใดก็ได้ นอกเหนือจาก
การศึกษาในระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค์
โดยยึ ด หลั ก การสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการ ความสนใจและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นชี วิ ต จริ ง เป็ น
การศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิหลัง ทุกระดับการศึกษา และทุกชุมชน
โดยมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและหลากหลายในการจัดการศึกษาทั้งผู้สอน ผู้เรียน เวลา สถานที่ หลักสูตร
การเรียนการสอน การจัดการ และการประเมินผล
ดังนั้นจากความหมายของ “โปรแกรม” และ “การศึกษานอกระบบ” ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
เราสามารถสรุปความหมายของ “โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ” ว่าหมายถึง งานประจาหรือ
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยบุคคล หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน สถาบัน
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ต่างๆในสังคม ในลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยสามารถที่จะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
1.5.2 หลักการการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หลักการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้
Boyle (1981) อธิบายว่าบทบาทของนักพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมี
บทบาท 4 ด้าน คือ บทบาทนักวิเคราะห์ บทบาทผู้กระตุ้นในการเรียนรู้ บทบาทผู้อานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ บทบาทผู้ให้กาลังใจ และโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจทาให้เกิ ดผล
กระทบจากโปรแกรมที่ต้องคานึงถึง 9 ประการดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาโครสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ตีความ และตัดสินว่าปัญหาหรือสถานการณ์ใดที่ควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
2. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ต้องวิเคราะห์ความต้องการของบุคคลหรือปัญหาของ
ชุมชน
3. การกาหนดลาดับความสาคัญของปัญหา หรือสถานการณ์ที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงและ
จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
4. การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดผลที่พึงประสงค์จากโปรแกรม
5. การก าหนดแหล่ ง ทรั พ ยากรและการสนั บ สนุ น ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นโปรแกรมทั้ ง ในการ
ประชาสัมพันธ์และในทางปฏิบัติ
6. การวางแผนการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม และเอื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กว้างขวางในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
7. การนาแผนการสอนไปปฏิบัติโดยเลือกรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
8. การพัฒนาวิธีการประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบและโปร่งใสเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบผลและคุณค่าของโปรแกรม
9. การประชาสัมพันธ์คุณค่าและประโยชน์ของโปรแกรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
Boyle (1981) ได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม 15 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างพื้นฐานทางปรัชญาในการพัฒนาโปรแกรม (Establishing a Philosophical
Basis for Programming) ความเชื่อ ค่านิยมของนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความแตกต่างกันจะส่ง ผล
ให้การพัฒนามีความแตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการที่ประชาชนและชุมชนให้ความเอาใจใส่
(Situational Analysis of Problems and Needs or Concerns of People and Communities)
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เป้ า หมายที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นาโปรแกรมทางการศึ ก ษาคื อ การช่ ว ยให้ ป ระชาชนบรรลุ
ความสาเร็จในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเอง การกาหนดประเด็นปัญหา และสถานการณ์
ต่างๆ ที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุงแก้ไขเป็ นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการพัฒนาซึ่งต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้งว่าเป็นปัญหาที่แท้จริง
3. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Involvement of Clientele) หมายถึง การส่งเสริมให้
บุคคลสนใจกลุ่มและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่ งเป็นเรื่อง
สาคัญสาหรับการพัฒนาทุกประเภท
4. ระดับสติปัญญาและสถานภาพทางสังคมของผู้รับบริการ (Level of Intellectual and
Social Development of Potential Clientele) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ควรให้ความสาคัญ
แก่ผู้เรียนมากกว่าผู้สอน แต่เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ผู้เรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมต้องให้ความสาคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ ความแตกต่ า งทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย น โดยมี
การศึกษาและกาหนดระดับและปัจจัยที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ศึกษาแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม (Sources
to Investigate and Analyze in Determining Program Objectives) แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก พั ฒ นา
โปรแกรมควรศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ ตัวผู้รับบริการ สถานการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับสังคม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้เรียน และเนื้อหาวิชาการ โดยจะต้อง
เข้าใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่เพียงพอสาหรับการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ดี แหล่งข้อมูลแต่
ละแหล่งจะให้ข้อมูลเพียงส่วนเดียว ดัง นั้น จะต้องช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการพัฒนาทักษะในการ
กาหนดความต้องการของตนเอง
6. การยอมรั บ เรื่ อ งข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ สถาบั น และบุ ค คล (Recognition of Institutional
and Individual Constraints) ในการพัฒนาโปรแกรมควรยอมรับว่าสถาบันและบุคคลมีข้อจากัดที่
อาจทาให้เกิดความไม่สมบูรณ์แบบตามที่ต้องการ ซึ่งข้อจากัดเหล่านี้ไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด แต่จะ
ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการดาเนินการไปสักระยะซึ่งข้อจากัดอาจจะเป็นเรื่อง (1) ปรัชญาขององค์กร
เกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่อ งหรื อประเด็นที่ส าคัญ หรือกลุ่มในสังคมมีค วามคิ ดเห็นขั ดแย้ งกั น (2)
งบประมาณหรื อ ทรั พ ยากรบางประเภทไม่ ส ามารถจั ด ให้ บ างกลุ่ ม ได้ (3) ความเชื่ อ ของผู้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนทางการเงินในบางเรื่อง (4) ความเชื่อบางเรื่องของผู้รับบริการ (5) ความเชื่อของฝ่ายบริหาร
ภายในองค์กรเกี่ยวกับลาดับความสาคัญ (6) ความเชื่อของนักพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนา
7. เกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญ (Criteria for Establishing Program Priorities) ต้อง
ตัดสินใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ หลากหลาย เพื่อตอบสนองประชาชนจานวนมากในเวลาและ
ทรัพยากรอันจากัด ดังนั้น การจัดลาดับความสาคัญเรื่องต่างๆ ในการพัฒนาจึงมีความสาคัญมาก ไม่
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ว่าจะเป็นเรื่องการกาหนดความต้องการให้เป็นเป้าหมายเฉพาะ หรือเรื่องการกาหนดว่ากลุ่มใดควรจะ
เป็นผู้ได้รับบริการ เรื่องการแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู่และการกาหนดเรื่องวิธีปฏิบัติการ งานหลักใน
การจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาคือ การกาหนดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการตัดสินใจในแต่
ละขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ความสามารถในการกาหนดเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ก าร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ สมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ควรให้ผู้ที่มารับบริการมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญ
8. ระดับความยืดหยุ่ นของการวางแผนโปรแกรม (Degree of Rigidity or Feasibility of
Planned Programs) ความยืดหยุ่นและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเป็นหลักการที่สาคัญ
ของการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจากการพัฒนามีลักษณะเป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ
ประชาชน การกาหนดและความพยายามควบคุมทุกปัจจัยทุกขั้นตอนเป็นเรื่องยาก การประเมินผล
ของวัตถุประสงค์และวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่องช่วยให้ได้หลายทางเลือก ทาให้มีความยืดหยุ่น
9. ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากกลุ่มที่มีอานาจอย่างเป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการ (Legitimation and Support with Formal and Informal Power Situation) การ
พัฒนาโปรแกรมเรื่องการได้รับความเห็นชอบเชิงกฎหมายจากกลุ่มต่างๆ ที่มีอานาจในชุมชนเป็นเรื่อง
ที่สาคัญ ถึงแม้ว่าฝ่ายที่จะให้ความเห็นชอบเชิงกฎหมายจะไม่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมต่างๆ
โดยตรง แต่ถ้านักพัฒนาไม่ได้รับความเห็ นชอบเชิงกฎหมายจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มดังกล่าวอาจจะขัดขวาง ชุมชนและองค์กรในระดับท้องถิ่นอาจจะปฏิเสธหรือยอมรับ
และขอเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาทุกขั้นตอน ดังนั้น การติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การขอ
ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุ นของกลุ่มต่างๆ ที่มีอานาจในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ละเลย
ไม่ได้
10. การเลื อ กและการจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Selecting and
Organization Learning Experiences) การเรียนรู้ หมายถึง การใช้ประสบการณ์ในการได้แบบแผน
ใหม่ทางพฤติกรรมตามความหมายดังกล่าว พฤติกรรม หมายถึงวิธีคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ
กระทาต่างๆ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนและผู้สอนร่วมมือกัน โดยวิธีการให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ผู้เรียนสังเกตการณ์ การฟัง การคิด การเขียน การซักถาม และ
การอภิปราย ฯลฯ ดังนั้นประสบการณ์ ในการเรียนรู้คือ ปฏิกิริยาในด้านสติปัญญาและด้านกายภาพ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
11. การเลือกวิธีการ เทคนิค และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (Identifying
Instructional Design with Appropriate Methods, Techniques, and Devices) โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่มในการเลือกด้วย วิธีการในที่นี้ หมายถึงวิธีการในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแนวทางที่
เป็นระบบในการเข้าถึงประชาชน (กลุ่ม ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มเป้าหมายทางสื่อมวลชน) เทคนิค
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หมายถึงรูปแบบการเสนอเอกสารที่ต้องการให้มีการเรียนรู้ (รูปแบบการบรรยาย การสัมมนาเป็นหมู่
คณะ การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษาดูงาน) ส่วนอุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์และสภาพแวด ล้อมที่จัด
ขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอน (ภาพยนตร์ วิทยุ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ)
12. การใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Utilizing Effective
Promotional Priorities) โปรแกรมมี อ ยู่ ห ลากหลายและต้ อ งแข่ ง ขั น กั น ในการดึ ง ดู ด ความสนใจ
งบประมาณ และการสนับสนุนในชุมชนต่างๆ การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ลักษณะของสื่อที่จะใช้ข้อบังคับ
และกาหนดเวลาการประชาสัมพันธ์ควรใช้วิธีการและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลถึงเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด
13. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสาหรับโปรแกรม (Obtaining Resources Necessary
to Support the Program) จานวนประชากรที่ต้องการได้รับการศึ กษาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น
นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องแสวงหาการสนับสนุนและความเห็นชอบเชิงกฎหมายที่จะช่วยให้องค์กร
ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ การให้ผู้ที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับมากยิ่งขึน้
14. การประเมินประสิทธิภาพ ผลลัพธ์และผลกระทบ (Determining the Effectiveness,
Results and Impact) นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องเลือกวิธีที่จะประเมินผลที่เหมาะสมที่สุด เพราะ
ประเมินอย่างเป็นทางการ มีความยากลาบากและใช้งบประมาณมาก ส่วนการประเมินผลอย่างไม่เป็น
ทางการอาจจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ จุดมุ่งหมายของการประเมินผลควรจะ
เป็นเรื่องการนาผลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การประเมินผลหมายถึง การประเมินคุณค่า การ
ประเมินหรือการพิจารณาตัดสินคุณค่าคือ การนาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่า
ควรมีลักษณะอะไรบ้าง ดังนั้น การประเมินผลจึงเกี่ยวกับเรื่อง (1) การกาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์
(2) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น (3) การพิจารณาตัดสินผลโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์กับข้อมูลที่รวบรวมไว้
15. การสื่ อ สารถึ ง คุ ณ ค่ า ของโปรแกรมอย่ า งเหมาะสมให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจ
(Communicating the Value of The Program to Appropriate Decision Makers) โปรแ กรม
จานวนมากได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณจากทางราชการ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณควรได้รับรายงานเรื่องคุณค่าและข้อจากัด วิธีการสื่อผลมีตั้งแต่ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการไปถึงการรายงานด้วยการวิจัย
ควรวางแผนว่าวิธีการใดจะเหมาะสมที่สุดสาหรับบุคคลและกลุ่มที่จะต้องติดต่อและรายงานผล
Boone (1992) ได้เสนอหลักการข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมว่าควรมี
ความเข้าใจพื้นฐานหรือยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นความมุ่งหวังที่ต้องการจะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (change) ขึ้นในตัวผู้เรียนไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนรายบุคคล คือ ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระดับกลุ่มหรือชุมชน คือ วิธีการต่ างๆในการประสานความ
ต้องการและผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆในชุมชน
2. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (decision
making) นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นว่า ในการวางโปรแกรมจะต้องมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของบุคคลหรือตัวแทนของบุคคลในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งอาจจะเป็นการเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนหรือบางขั้นตอนของโปรแกรม ตั้งแต่การวิเคราะห์และกาหนดความต้องการ
ของบุคคลและปัญหาของชุมชน ตลอดจนถึงขั้นประเมินผลและเสนอรายงานผล
3. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหลักการสาคัญในเรื่องของความ
ร่ ว มมื อ (collaborations) หรื อ การมีส่ว นร่ว มของผู้เ ข้า รั บบริก ารกั บนั กพั ฒนาโปรแกรม ในการ
วิเคราะห์และกาหนดว่าอะไรคือความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการจะแก้ การเลือกทรัพยากรและวิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมที่สุด
4. การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป็ น เรื่ อ งของระบบ และแนวคิ ด
(systems and concepts) กล่าวคือการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นระบบใหญ่
ที่ประกอบด้วยแนวคิดต่างๆ ในระบบใหญ่ดังกล่าวจะประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบที่มีแนวคิดของ
ความคิดเห็นที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งระบบย่อย 3 ระบบจาแนกได้ดังนี้ คือ
- ระบบการวางแผน
- ระบบการสร้างและการนาโปรแกรมไปปฏิบัติ
- ระบบการประเมินผลและความรับผิดชอบการตรวจสอบได้ในการรายงานผล
5. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นวิธีการที่สาคัญหนึ่งที่องค์กรจะได้
ข้อมูล ย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทาให้องค์กรมีความตื่นตัว สามารถปรับตัว
เปลี่ยนแปลงทันกับสถานการณ์ต่างๆ และปรับปรุงองค์กรให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในอนาคต
Boon (1992) ยั ง ได้ ก ล่ า วว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน (program’s objective) จะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ให้ความสาคัญเรื่อง
การเรียนรู้ (learning’s objective) ที่น่าสนใจและอาจนามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนได้
ดังนี้ คือ
1. วัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงเหตุผล (rational conceptual framework)
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการศึกษาของผู้เรียน

37
2. วัตถุประสงค์ในการประสานงานกับฝ่ายประชาชน เพื่อร่วมมือกันในการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. วัตถุประสงค์ในการให้โอกาสองค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้แสดงบทบาทใน
การใช้นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นสาคัญในการพัฒนาปัจ จัยต่างๆภายในแต่ละชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
Caffarella (1994) ได้กล่าวถึงหลักการการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า
มีพื้นฐานจากการศึกษาความต้องการและปัญหาของบุคคลและชุมชน เพื่อนามากาหนดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโปรแกรม โดยลักษณะของโปรแกรมต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุม ชนให้ดี ขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้ วยวั ตถุ ประสงค์ 5 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของปัจเจกบุคคล
2. เพื่อช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและเรื่องต่างๆในชีวิต
3. เพื่อเตรียมบุคคลและเตรียมตัวสาหรับโอกาสในการทางานในปัจจุบันและอนาคต
4. เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้และสามารถปรับองค์กรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ
5. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาตรวจสอบปัญหาต่างๆและสถานการณ์ต่างๆในชุมชนและ
สังคม
Caffarella (1994) ได้กล่าวถึงผลที่คาดหวังจากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพว่าจะเกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคล (individual change) ผลที่คาดหวังจากการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะทาให้เกิดการในปัจเจกบุคคล คือ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับ
ความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ รู้จักพิจารณาใคร่ครวญทบทวนความเชื่อ เจตคติที่มีอยู่
2. การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร (organization change) องค์กรไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชนไม่สามารถที่จะอยู่คงที่ได้ จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในองค์กรอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผนในการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
3. การเปลี่ ย นแปลงระดั บ ชุ ม ชนและสั ง คม (community and social change) การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจากการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับชุมชนและสังคม
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คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มต่างๆในชุมชนและสังคมที่มีสภาพแวดล้อมและตกอยู่ใน
สถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันได้
Caffarella (2002) กล่าวว่า องค์ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเป็นงานในการตัดสินใจว่า
ควรจะดาเนินการอย่างไร องค์ประกอบแต่ละเรื่องไม่จาเป็นต้องทาทุกครั้งไป ถ้าหากดาเนินการ
มาแล้วในบริบทที่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกขององค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง แนวคิดของ
องค์ประกอบในการพัฒนา มีองค์ประกอบ 12 ประการ ดังนี้
1. การทาความเข้าใจในบริบท (Discerning the Context)
มีความรู้เกี่ยวกับบริบท และปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการ
พัฒนา เช่น โครงสร้างขององค์กร ชุมชน ลักษณะประชากร วัฒนธรรม
2. การสร้างฐานสนับสนุนที่เข้มแข็ง/น่าเชื่อถือ (Building a Solid Base of Support)
2.1 ริเริ่มหรือนาปัจจัยที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร เช่น ปรัชญา นโยบาย กฎ ระเบียบ
แบบแผนวิธีปฏิบัติ งานระบบข้อมูล งบประมาณมาใช้ในการวางแผน
2.2 แสวงหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน
การพัฒนาตั้งแต่การวางแผน การเลือกกิจกรรมโดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร และกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน
2.3 สร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเห็นคุณค่าของ
การเปลี่ยนแปลง
3. การกาหนดแนวความคิดเกี่ยวกับโปรแกรม (Identifying Program Ideas)
3.1 ตัดสินใจว่าควรใช้แหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะช่วยให้เกิดความคิดเกี่ยวกับโปรแกรม
เช่ น ผู้ ที่ เ คยมารั บ บริ ก ารและผู้ เ ข้ า ร่ ว มรุ่ น ใหม่ นายจ้ า งสถานประกอบการ องค์ ก รและชุ ม ชน
กฎระเบียบทางราชการ พระราชบัญญัติ ปัญหาสังคม
3.2 ก าหนดใช้ วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะได้ ข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา เช่ น
วิธีการประเมินความต้องการของผู้เข้ารับบริการ วิธีการสังเกตสถานการณ์ในชุมชน การสัมภาษณ์
การสนทนา การวิเคราะห์เอกสาร ศึกษาผลการวิจัย
4. การจั ด ประเภทและล าดั บ ความส าคั ญ ของความคิ ด เกี่ ย วกั บ โปรแกรม (Sorting and
Prioritizing Program Ideas)
4.1 พิจารณาว่าความคิดเกี่ยวกับโปรแกรมควรพัฒนาเป็นโปรแกรมหรือไม่ เพราะใน
บางกรณีอาจจะเหมาะสมมากกว่าหากจะใช้วิธีการอื่นๆ ที่จะให้ข้อมูลหรือความรู้แทนการพัฒนาที่มี
หลายขั้นตอน เช่น การสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2 ตั้ ง เกณฑ์ เ พื่ อ การแยกแยะและล าดั บ ความคิ ด ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ การ
วางแผน
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4.3 พยายามศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ และพยายามสร้างเครือข่าย
ประชาชนที่จะให้การสนับสนุนเมื่อนาวิธีการอื่นๆ มาใช้แทนรูปแบบการพัฒนา
5. การพัฒนาวัตถุประสงค์ของโปรแกรม (Developing Program Objectives)
5.1 กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้ผู้รับบริการตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์
5.2 ประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับผลยิ่งขึ้น
5.3 ตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์มีความชัดเจนหรือไม่ ก่อนที่จะนาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหาร องค์กรที่ให้การสนับสนุน
5.4 ใช้วัตถุประสงค์เป็นการตรวจสอบภายในว่ ามีค วามสอดคล้ องตรงกั บ ความ
ต้องการและปัญหาหรือไม่ เช่น วิธีการเรียนการสอน การประเมินความต้องการ
6. การสร้างแผนการเรียนการสอน (Designing Instructional Plans)
6.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
6.2 เลือกและลาดับเนื้อหาสาระตามระดับความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนตาม
ลักษณะเนื้อหาวิชาการและสิ่งที่ผู้สอนเห็นว่าเหมาะสม
6.3 เลือกเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลตามที่ค าดหวังไว้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่น การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การละเล่น การเล่าเรื่อง
6.4 เลือกและ/หรือพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเสริมการเรียนการสอน
6.5 ในแต่ละกิจกรรมเลือกวิธีการประเมินผลที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และช่วยให้รู้ว่าการเรียนการสอนได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
7. เตรียมการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Preparing for the Transfer of Learning)
7.1 ตัดสินใจว่าควรจะใช้เทคนิคหรือวิธีการเรียนการสอนอะไรบ้าง
7.2 กาหนดว่าใครควรมีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอน เช่น ผู้เรียน เจ้าหน้าที่
พัฒนา ฝ่ายนิเทศงาน ผู้นาชุมชน
7.3 ตัดสินและเลือกวิธีการเรียนการสอนที่คิดว่าผู้เรียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดและ
ช่วยให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การพัฒนาแผนการเรียนการสอนของแต่ละคน การ
จัดหาผู้ที่จะคอยช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือพิเศษจากองค์กรอื่นๆ
8. สร้างแผนงานการประเมินผล (Formulating Evaluation Plans)
8.1 ระบุระเบียบวิธีการที่จะประเมินผล เช่น เชิงวัตถุประสงค์ กึ่งทางการ ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินผลอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
8.2 กาหนดวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการประเมินผล เช่น การสังเกต การ
ใช้แบบสอบถาม การทบทวนและศึกษาเอกสารต่างๆ
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8.3 วางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการใดที่จะ
นามาใช้ในการเสนอผลของการประเมินข้อมูลดังกล่าว
8.4 อธิบายเกณฑ์ในการพิจารณาคุณค่าและประโยชน์
8.5 นาผลจากการประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไปในอนาคต
9. การให้ ข้ อ เสนอแนะและผลของการสื่ อ สาร (Making Recommendations and
Communicating Results)
9.1 เตรียมเสนอรายงาน เช่น เอกสารคาแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน โปสเตอร์ที่แสดง
ผลผลิตหรือผลิตผลจากฝีมือผู้เข้าร่วม
9.2 ดูแลว่าการเสนอรายงานใช้รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคล กลุ่มองค์กรหรือ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
9.3 เสนอรายงานในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
9.4 หากมีคาถามหรือข้อสงสัย ติดตามประเด็นโดยการไปศึกษาข้อมูลและความ
คิดเห็นจากผู้ที่จะช่วยให้ความกระจ่างและคาตอบที่ดีที่สุด
10. การเลือกรูปแบบการเรียน ตารางการเรียน และความต้องการของเจ้าหน้าที่ (Selecting
Formats, Schedules, and Staff Needs)
10.1 เลือกรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจเป็นวิธีการเดียว
หรือหลายๆ วิธีการ เช่น การเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนทางไกล
10.2 กาหนดเวลาการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเวลาที่ผู้เรียนสะดวก
10.3 ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของฝ่ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ที เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น นั ก พั ฒ นา ผู้
ประสานงาน ผู้สอนหรือผู้อานวยความสะดวก นักประเมินผล
10.4 พิจารณาและตัดสินว่าโปรแกรมที่จะจัดขึ้น เจ้าหน้าที่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ประจา หรืออาสาสมัครสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้หรือไม่ หรือสมควรที่จะจ้างที่
ปรึกษาจากภายนอกองค์กรมา หรือสมควรที่จะใช้ทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่ภายนอก
องค์กร
11. การเตรี ย มงบประมาณหรื อ การวางแผนการตลาด (Preparing Budgets and
Marketing Plans)
11.1 การคาดการณ์ประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าพัฒนา ค่าปฏิบัติงาน และค่า
ประเมินผล เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้มารับบริการ ค่าเช่าสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าอาหาร ค่าลงทะเบียนเรียน
11.2 การกาหนดแหล่งงบประมาณว่าจะได้มาจากที่ใดบ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
ผู้รับบริการ เงินสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ และงบประมาณจากรัฐบาล
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11.3 วิเคราะห์ภูมิหลังของประชากรที่มารับบริการในการวางแผนด้านการตลาด
11.4 เตรียมการประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของผู้มารับบริการและ
ใช้เอกสารที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้
12. การประสานงานในการจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติโปรแกรมภาคสนาม
(Coordinating, Facilitating and On-site Events)
12.1 จัดอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ และดูแลว่าอุปกรณ์สื่อต่างๆ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
12.2 ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่จัดโปรแกรม เช่น สิ่งอานวยความสะดวก
ผู้สอน เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ สื่อ กาหนดการ
12.3 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตั้งแต่การต้อนรับผู้มารับบริการ เช่น แสดง
ความเป็นกันเองกับผู้เรียนในการลงทะเบียน การปฐมนิเทศ
12.4 จัดระบบการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานที่สามารถเอื้อให้มีการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
12.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินและดูแลกิจกรรมการประเมินผลให้ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย
12.6 ให้เกียรติผู้เข้าร่วม เช่น การให้ของที่ระลึก ประกาศนียบัตร
12.7 ปิดโปรแกรมด้วยการดูแลรายละเอียดต่างๆ เช่น การเก็บอุปกรณ์สื่อสาร
การพั ฒ นารู ปแบบการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนตามแนวคิ ดของ Boyle (1981) มี
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1.เป้าหมายของโอกาสในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มีเป้าหมายในการเลือกและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ต้องคานึงถึงระดับความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จะให้ โดย Bloom and
other (1956) กล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการศึ ก ษาว่ า มี 3 ประการ ได้ แ ก่ 1.ด้ า นพุ ท ธิ ปั ญ ญา
(Cognitive) มี 6 ด้ า น คื อ 1) ความรู้ 2) ความเข้ า ใจ 3) การน าไปใช้ 4) การวิ เ คราะห์ 5) การ
สั ง เคราะห์ 6) การประเมิ น ผล 2.ด้ า นจิ ต วิ ท ยาและความรู้ สึ ก (Affective) และ 3.ด้ า นทั ก ษะ
(Psychomotor)
2.วิธีการ เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึงในการจัดการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการ
วางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) วิธีการ หมายถึง วิธีการที่เป็นระบบ
เป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นในการนาไปใช้เพื่อเข้ าถึงประชาชน หรือให้ประชาชนเกิดความรู้ เช่น
กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นต้น 2) เทคนิค คือรูปแบบที่ใช้
ในการนาเสนอเนื้อหาที่เรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การบรรยาย การอภิปราย การจาลองสถานการณ์จริง
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เป็นต้น 3) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เป็นสิ่งที่ใช้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วีดีโอเทป
ภาพยนตร์ เป็นต้น
3.แหล่งทรัพยากรและเอกสารการสอน ได้แก่ แหล่งทรัพยากรบุคคลหรือผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่มีความเข้าใจความต้องการของผู้เรียน ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน มีประสบการณ์และความสามารถ
ในการจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจตลอดการเรียนรู้ เอกสารการสอนและอุปกรณ์การสอน เช่น
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นใส ฟิล์ม เป็นสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ในการขยายความคิดและกระตุ้น
ความสนใจระหว่างการเรียนการสอน
4.สถานที่และเครื่องมือต่างๆ ในการสอน ควรพิจารณาสิ่งสาคัญดังนี้ สถานที่ประชุมสะดวก
ขนาดของห้องและการจัดห้องมีลักษณะยืดหยุ่น แสงสว่างพอเพียง เก็บเสียงได้ดี มีห้องน้า เก้าอี้
เหมาะสม
5.งบประมาณ มีงบประมาณของโครงการเพียงพอในการวางแผนการเรียนรู้
6.ความรับผิดชอบของผู้สอน ผู้สอนต้องกระตุ้นการเรียนรู้ และรักษากระบวนการกลุ่มเพื่อให้
ผู้เรียนประสบผลในการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ให้ข้อมูลหรือสาธิตกระบวนการเรียนการสอน 2) สร้างนิสัยให้
ผู้เรียนถามผู้สอน 3) การแสดงความเห็นพ้องต้องกันและการสนับสนุน 4) การประเมินหรือการให้
ผู้เรียนสามารถประเมินด้วยตนเอง 5) การพยายามแก้ปัญหาต่างๆ 6) การสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก
7.ความรับผิดชอบของผู้เรียน คือ การสารวจความคาดหวังของผู้เรียน และความคาดหวัง
ของผู้สอนต่อผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องาน หรือหน้าที่ตามความคาดหวังของตนเองและ
ผู้สอนหรือไม่ และกิจกรรมอะไรที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะทาต่อไป
8.ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มี 3
ประการ คือ 1) ความต่อเนื่อง ทั้งความคิดและทักษะ โดยผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและจัด
ประสบการณ์ ใ หม่ แ ก่ ผู้ เ รี ย น 2) การเรี ย งล าดั บ โดยเน้ น ความส าคั ญ ของประสบการณ์ แ ต่ ล ะ
ประสบการณ์ที่มาจากประสบการณ์ก่อนๆ ในลักษณะที่กว้างและลึกขึ้น 3) การประสมประสาน ช่วย
ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
9.การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การประเมิน 3 ส่วน คือ 1) การออกแบบ
ควรประเมินขณะกาลังวางแผน และก่อนนาแผนไปปฏิบัติ โดยเน้นประเมินที่วัตถุประสงค์ และ
คุณสมบัติของโครงการที่ควรมีและเหมาะสม 2) กระบวนการ ประเมินขณะดาเนินการอยู่ และผล
สะท้อนกลับให้กับการวางแผนที่ยังเหลืออยู่เพื่อจะดาเนินการต่อไป และการประเมินครั้งสุดท้ายเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเนื้อหาหรือกระบวนการ 3) โครงการเสร็จสมบูรณ์ เป็นการประเมินที่
ชี้ให้เห็นขั้นต่อไปที่พึงประสงค์ และเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลโครงการในตอนต้นๆ
สรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ดังนี้ การวางแผน การออกแบบ การดาเนินการ การประเมินผล การตรวจสอบผล การเผยแพร่ผล
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การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมความเจริญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Boyle (1981) ว่า การจาแนกประเภทของโปรแกรมและกระบวนการพัฒนาโปรแกรมตาม
ประเภทของโปรแกรม คือ โปรแกรมเชิงพัฒนา โปรแกรมเชิงสถาบัน และโปรแกรมเชิงสารสนเทศ
ดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมเชิงพัฒนา
มีลักษณะสาคัญที่การกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเริ่มต้นจากสภาพความต้องการ
และปัญหาในชุมชนที่อาจจะไม่ชัดเจนในระยะเริ่มต้น และเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลหรือทากิจกรรม
บางอย่าง วัตถุประสงค์ของโปรแกรมอาจมีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมบางขั้นตอนอาจจะแยกออกจากกันได้เด็ดขาด แต่บางขั้นตอนอาจดาเนินการในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน หรืออาจสลับขั้นตอนกันได้ ขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นตามลาดับมีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การกาหนดพื้นฐานสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
- กาหนดพื้นฐานทางปรัชญาที่จะนามาใช้ในการวางแผนโปรแกรมขององค์กร
- พิจารณาถึงความเชื่อหรือปรัชญาของนักพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ลักษณะของผู้เรียน ผู้สอน การพัฒนาโปรแกรม ฯลฯ
- พิจารณาเรื่องนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มผู้รับบริการ
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและในอดีตเกี่ยวกับสถานการณ์ในชุมชน ไม่
ว่าด้านประชากร พื้นที่ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางสังคม ฯลฯ
- สนทนาและศึกษาบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ที่จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่จะมีผลต่อโปรแกรม
- ศึกษาแหล่งทรัพยากรต่างๆ ว่าจะนามาใช้ได้อย่างไร เพียงพอหรือไม่ เช่น เงิน คนที่จะ
ให้ความร่วมมือหรือแรงงาน อุปกรณ์วัสดุต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 : การพิจารณาผลที่พึงประสงค์จากการพัฒนาโปรแกรม
- ให้บุคคลหรือกลุ่ ม บุคคลเข้ามามีส่ วนร่วมกลั่นกรองความต้ องการและปัญ หาเพื่ อ
ก าหนดเป็ น ผลที่ พึ ง ประสงค์ จ ากการพั ฒ นาโปรแกรมซึ่ ง ควรเป็ น การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม ในบางกรณี การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาอาจถูกกาหนดโดยที่
ปรึกษาร่วมกับกลุ่มผู้รับบริการ
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- ระบุผลที่พึงประสงค์และพัฒนาให้เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objectives) ถ้า
หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ ควรได้ความรู้ขั้นต่าในเรื่องใด ระบุให้ชัดเจนว่าจะสอนอะไรและ
ต้องการการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดบ้างเกี่ยวกับการกระทาหรือความเชื่อและจะต้ องให้ความรู้ใน
เรื่องอะไรบ้าง ตลอดจนพิจารณาระดับความรู้ที่มีอยู่ของผู้รับบริการก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
- จัดลาดับผลที่พึงประสงค์จากการพัฒนาโปรแกรมว่า (1) วัตถุประสงค์เฉพาะตรงกับ
การวิเคราะห์ความต้องการและสถานการณ์ปัญหาหรือไม่ (2) วัตถุประสงค์เฉพาะดาเนินการได้ใน
สภาพความเป็นจริงตามเงื่อนไขของกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มนี้ งบประมาณและเวลาที่มีอยู่ (3) ผลที่พึง
ประสงค์ ต อบสนองความต้ อ งการของคนส่ ว นมาก แต่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ส าหรั บ บุ ค คลบางคนเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างไป
- ตัดสินลาดับความสาคัญของโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์ว่าเรื่องใดมีความจาเป็นเร่งด่วน
และสาคัญ โดยนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาจากชุมชนและกลุ่มบุคคล
ขั้นตอนที่ 4 : การกาหนดแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุน
- พิจารณาว่าทรัพยากรที่จะต้องนามาใช้ เช่น คน เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
หรือไม่ และทรัพยากรเหล่านี้มีอยู่พร้อมเพรียงเวลาต้องใช้หรือไม่
- กาหนดบุคคลที่ มีความชานาญการจากศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้โปรแกรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พิจารณาว่าผู้ที่จะเป็นผู้นาในโปรแกรมมีเวลาที่จะร่วมโปรแกรมได้จริงหรือไม่
ขั้นตอนที่ 5 : การสร้างแผนการสอน
- พิจารณาและเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับ ตามประสบการณ์เดิม
ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และจัดลาดับเนื้อหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม
- ตัดสินว่าผู้พัฒนาโปรแกรมจะมีบทบาทร่วมกับผู้เรียนมากน้อยเพียงใดในกระบวนการ
เรียนการสอน
- ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเฉพาะเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โปรแกรม (เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ
การผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่ได้ยกเป็นตัวอย่าง) วิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออานวย
- กาหนดหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่และวิทยากร
- กาหนดและพัฒนาเอกสารที่จะต้องใช้เตรียมให้พร้อมและกาหนดเวลาที่จะใช้ในการ
เสนอ
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ขั้นตอนที่ 6 : โปรแกรมการปฏิบัติงาน
- เลื อ กเนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรม และสภาพการณ์ เ พื่ อ (1) สร้ า งความสนใจ (2) ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะทาให้บรรลุผลที่คาด หรือ (3) สามารถติดตามผลได้
- ดาเนินการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมทา
ปฏิทินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เวลาในการเตรียมเอกสาร การไปพบปะกลุ่ม
วิทยากร และการจัดลาดับกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติการและประเมินผล ปฏิทินกิจกรรมจะต้อง
ประกอบด้วย (1) การจัดลาดับกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง (2) การระบุความรับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ และเวลาเตรียมการ
- น าโปรแกรมไปปฏิ บั ติ แ ละแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลงเมื่ อ เกิ ด ความจ าเป็ น ขึ้ น ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 7 : ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากร
- วางแผนให้มีการประเมินผลในทุกขั้นตอน เช่น ประเมินแผนการสอนก่อนนาไปปฏิบัติ
ประเมินความก้าวหน้าและคุณภาพของโปรแกรมขณะปฏิบัติงานและวางแผนเพื่อ การประเมินผลครั้ง
สุดท้าย
- ในการประเมินผลทุกครั้ง ระบุว่ามีเหตุผลอะไรที่มีการประเมินและจะนาผลไปใช้
อย่างไร
- กาหนดว่าจะประเมินโปรแกรมในเรื่องอะไร เช่น ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของ
โปรแกรม
- ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินโปรแกรม เช่น ตัวบ่งชี้วัดและข้อมูลต่างๆ ที่จะนามา
ประกอบการประเมินผล วิธีการคัดเลือกข้อมูลหลักฐานที่จะนามาใช้ และมีการสร้างเกณฑ์การสังเกต
ประกอบการประเมิน
- กาหนดว่าจะต้องใช้ข้อมูลหลักฐานอะไรบ้าง และจะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอะไร จะ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลข้อมูลอย่างไร
- ประเมินผลและกาหนดว่าควรเสนอผลให้กับใคร ในรูปแบบใด
ขั้นตอนที่ 8 : การรายงานคุณค่าของโปรแกรม
- จั ด ท ารายงานหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น กลุ่ ม วิ ท ยากร
ประชาชน กลุ่มที่ปรึกษาผู้กาหนดนโยบาย รูปแบบการเสนอรายงานอาจเป็นรูปแบบทางการและไม่
ทางการ ไม่ว่าจะเป็นการทารายงานเป็นเอกสารประเมินผลหรือการพบปะสนทนา รายงานควร
ประกอบด้วย (1) ความจาเป็นที่ต้องมีโปรแกรมดังกล่าว (2) โปรแกรมเป็นเรื่องอะไร (3) บทบาทของ
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ผู้ให้ความรู้ (4) ผลที่คาดหวัง (5) ประโยชน์ (6) การปฏิบัติงาน (7) ปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ติ ด ตามด้ ว ยการตอบค าถามหรื อ ข้ อ สงสั ย เพิ่ มเติ ม โดยให้ ผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ งและมี ค วาม
เหมาะสมช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับโปรแกรม
2. โปรแกรมเชิงสถาบัน
Boyle (1981) กล่ า วถึ ง โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ว่ า มุ่ ง ไปที่ ค วามเป็ น ส่ ว นบุ ค คลของผู้ เ รี ย น
(individual learners) ซึ่งไม่มุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ และความสัมพันธ์ในการจัดโปรแกรม
จะมุ่งวิเคราะห์ที่เวลาและความพยายามของผู้เรียน และมุ่งวิเคราะห์การกาหนดวิธีการสอนและ
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
โปรแกรมเชิ ง สถาบั น น ามาใช้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นประเภทที่ มี
ประกาศนียบัตร การรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การฝึกอบรมระหว่างประจาการ ฯลฯ ขั้นตอน
การวางแผนโปรแกรมเชิงสถาบันมีดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ (Defining Target Clientele)
- กาหนดว่าใครจะเป็นกลุ่มผู้รับบริการในโปรแกรม ถ้าหากกลุ่มดังกล่าวสังกัดสถาบัน
องค์กร สมาคมวิชาชีพ หรือในกลุ่มชุมชน การประสานงานกับองค์กรและกลุ่มดังกล่าวจะช่ วยสร้าง
ความเข้าใจวัตถุประสงค์และกระบวนการของความพยายามในการพัฒนาโปรแกรมขึ้น
- ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารว่ า มี ค วามต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถ ปัญหา ฯลฯ อะไรบ้าง
- ศึกษาว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อน
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุเนื้อหาวิชา (Specific Content Areas)
- ศึกษาความต้องการโดยพิจารณาจากธรรมชาติของผู้เรียนโดยเฉพาะ เนื้อหาที่จะสอน
การออกแบบการเรียนการสอน ความปรารถนาและแรงจูงใจของผู้เรียน
- พยายามเปรียบเทียบระดับความสามารถของผู้เรียนกับเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งอาจจะใช้
วิธีการทดสอบก่อนการเรียนการสอน
- ศึกษาศักยภาพของกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้พัฒนาโปรแกรมควรศึกษา ประสบการณ์
ทางการศึกษา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ รูปแบบการมีส่วนร่วม ความสนใจพิเศษของศักยภาพ
ของผู้เรียนในโปรแกรมต่างๆ ในหลายกรณี ข้อมูลดังกล่าวอาจจะหาได้จากผู้เข้าโปรแกรมก่อนการ
ลงทะเบียน
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ขั้นตอนที่ 3 : กาหนดการเรียนการสอน (Identifying Instructional Approach)
การพิ จ ารณาเลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ เรี ย งตามล าดั บ ของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจาณาคือ ภูมิหลังที่อาจจะแตกต่างกันของผู้เรียน
เช่น ประสบการณ์เดิม ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะพิจารณาการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับลักษณะ และภูมิหลังของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือก
วิธีการแล้วจึงเลือกเทคนิคของกิจกรรม กาหนดอุปกรณ์ เครื่องมือตามความเหมาะสม และกาหนด
บทบาทของคณะเจ้าหน้าที่ตามแผนการสอน ดังนี้
- ระบุประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน
- ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดยวิธีหลากหลายที่เหมาะสม อาจผ่านสื่อมวลชน หน่วยงาน
- ช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ รู้ เ กี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค์ รู ป แบบ และ
กระบวนการของโปรแกรม
- ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเฉพาะเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โปรแกรม (เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
การผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่ได้ยกเป็นตัวอย่าง) วิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออานวย
- ก าหนดหน้ า ที่ ข องคณะเจ้ า หน้ า ที่ แ ละวิ ท ยากรในการด าเนิ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- กาหนดและพัฒนาเอกสารที่จะต้องใช้เตรียมให้พร้อมและกาหนดเวลาที่จะใช้ในการ
นาเสนอ
ขั้นตอนที่ 4 : การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ (Providing Instruction)
ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ มีข้อควรพิจารณา 3 ประการคือ การกระตุ้นความ
สนใจให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งกิจกรรมเสริมในการติดตาม
ประเมินผลต่อผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม (follow - up) ขยายผลการอบรมโดยดาเนินกิจกรรม
ในลักษณะที่มีความต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และรวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ปรับแผนการปฏิบัติตามความจาเป็น ดังนี้
- เลื อ กเนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ภาพในการน าความสามารถที่ ซ่ อ นอยู่ ข องกลุ่ ม
ผู้รับบริการออกมาได้
- มีความยืดหยุ่นทั้งทางวิธีการที่เหมาะสม เทคนิคและอุปกรณ์ ที่นามาใช้ในการจูงใจ
และสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน
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- มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท และความ
รับผิดชอบของทุกคน
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation of the Program)
การประเมินผลโปรแกรมในแง่มุมต่างๆ มีประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม ผู้จัดโปรแกรมควรจัดให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนซึ่ งในการประเมิน
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการเตรียมประเด็น และตัวชี้วัดซึ่งต้องรวบรวมเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เครื่องมือและผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งรูปแบบและเทคนิคการประเมินขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ของโปรแกรม หรือการใช้ประโยชน์ของผลการประเมินหรือผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน เป็นต้น สรุปได้ดังนี้
- วัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน ถ้ามีการวัดความรู้เดิมของผู้ เรียนก่อนเข้าร่วมและ
ทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมสามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อดูความก้าวหน้าได้
- พิจารณาทบทวนแผนว่า ผู้เรียนอาจก้าวหน้าได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
- ทบทวนแผนของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม
3. โปรแกรมเชิงสารสนเทศ
โปรแกรมเชิงสารสนเทศให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้อย่างทันทีและ
ทันสมัย ดังนั้น หน้าที่หลักของนักพัฒนาโปรแกรมคือ การกาหนดว่าควรจะจัดเนื้อหาสารสนเทศที่
ทันสมัยและทันสถานการณ์เรื่องใดบ้าง และควรใช้วิธีการใดที่ดีที่สุดในการนาเสนอสสารสนเทศ
เหล่านั้น การวางแผนโปรแกรมเชิงสารสนเทศคือ การสารวจและพิจารณาว่าเนื้อหาความรู้ที่องค์กรมี
อยู่แล้วคืออะไรบ้าง มีสารสนเทศเนื้อหาอะไรใหม่ๆ ที่ควรนามาเพิ่มเติม ดังนั้นขั้นตอนการวางแผน
โปรแกรมเชิงสารสนเทศ คือ
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดเนื้อหา
- พิจารณาเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือเนื้อหาสารสนเทศที่
ประชาชนขอร้องมา
- วางแผนการประชาสัมพันธ์หรือแนวทางที่จะให้ประชาชนได้รับสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 2 : เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินผลการเผยแพร่ความรู้
Knowles (1980) ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ช่วยผู้ร่วมกิจกรรมประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรูด้ ้วยการชี้นาตนเอง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
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1. การสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมคื อ ให้ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมรู้ จั ก กั น และกั น มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากกว่าบรรยากาศการแข่งขัน
2. วางแผนขนาดกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมพร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการ
นาตนเอง
3. ช่วยผู้ร่วมกิจกรรมวินิจฉัยความต้องการการเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม
4. ช่วยผู้ร่วมกิจกรรมแปลงความต้องการการเรียนรู้เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่มีความ
ชัดเจน เป็นไปได้ เหมาะสม มีความหมายและสามารถวัดผลสาเร็จของงานได้
5. ช่วยผู้ร่วมกิจกรรมออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ก าร
เรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม
6. ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้ปรึกษาของผู้ร่วม
กิจกรรมรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความเชื่อมั่นในการเรียนรู้มากขึ้น
7. ประเมินผลการเรียนรู้โดยร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรมกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ไว้
ก่อน และใช้วิธีที่ได้ตกลงกันไว้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม
Tyler (1986) ได้กาหนดหลักการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (Choose Educational Objectives) พิจารณา
จากความต้องการและความสนใจของผู้เรียน สภาพชีวิตของผู้เรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ และจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หรือข้อเท็จจริงด้านเนื้อหา
2. การเลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Select Learning Experience) หลั ก การเลื อ ก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ควรทาให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนและนาไปใช้จริงได้ เกิดความพึงพอใจทาให้มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบ ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดผลอย่างต่อเนื่อง
3. การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Organize Learning Experience) จะต้ อ งมี ค วาม
ต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนและสามารถบูรณการได้ โดยจัดทั้ งรูปแบบของการให้ข้อมูล ความรู้ แนวคิด
ค่านิยม และทักษะได้
4. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ (Evaluate Learning Outcomes) จากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเป็นสาคัญ โดยประเมินจากการกาหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ระบุสถานการณ์ที่
ทาให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นได้ เลือกและออกแบบวิธีสาหรับรวบรวมข้อมูลหลักฐาน การ
กาหนดตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การสรุปและจัดกระทาข้อมูล
Caffarella (1994) ยังกล่าวว่าผู้พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบต้องยอมรับข้อตกลง
เบื้องต้น 7 ข้อ ดังนี้
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1. เน้นความสาคัญของการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อะไรและเรียนรู้ได้อย่างไรในการนาผลการเรียนรู้ไปทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล
องค์กร ชุมชน
2. กระบวนการวางแผนไม่ได้เรียงตามลาดับ โปรแกรมมีปฏิสัมพันธ์และมีความซับซ้อนของ
สถาบัน ลาดับความสาคัญ งาน บุคคล และเหตุการณ์ จึงไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับ
3. การรู้ถึงความสาคัญของบริบท การวางแผนโปรแกรมต้องคานึงถึงธรรมชาติของบริบท
เช่น บุคคล สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
4. การวางแผนล่วงหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้นาทีสุดท้าย การวางแผนต้องมีระบบการ
ตัดสินใจแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
5. การให้เกียรติและคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีความอ่อนไหวและ
ความหลากหลายที่แตกต่างกัน
6. การยอมรับการวางแผนด้วยการทางานที่ต่างกัน การออกแบบโปรแกรมอาจมีได้หลายวิธี
7. การยอมรับว่าผู้วางแผนโปรแกรมคือผู้เรียน ความแตกต่างของแต่ละบุคคลทาให้การใช้
รูปแบบอาจมีมากกว่าแบบเดียว
Caffarella (1994) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดสาหรับการตัดสินใจด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
การวางแผนโปรแกรมต้องคานึงถึง ความเชื่อขององค์กร จริยธรรมของวิชาชีพ ความเชื่อของหรือ
ข้อบัญญัติของหน่วยการศึกษา ความเชื่อหรือบรรทัดฐานของชุมชนและสังคม
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย น เป็ น การพั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) เป็นโปรแกรมเชิงสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ต้อง
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และเพื่อพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล มีองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนรู้ในโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการวางแผนการเรียนรู้ที่ควรคานึงถึง ซึ่งผู้วิจัยจะนามาเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ขั้นตอนการ
วางแผนโปรแกรม ผู้วิจัยเลือกใช้การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 7 ขั้นตอน จาก
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ในโปรแกรม 9 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมของบอยล์ ดังนี้ 1)
วัตถุประสงค์ 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ทรัพยากรการเรียนรู้และ
สื่อการสอน 7) การประเมินผล โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน เพื่อส่งเสริมความเจริญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยเลือก
องค์ประกอบ 7 ขั้นตอนมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและขั้ นตอนการ
กาหนดการเรียนการสอนที่ใช้ในงานวิจัยนี้ต่อไป
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ตอนที่ 2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.1 ความหมายของแนวคิดพื้นฐานของนีโอฮิวแมนนิส
องค์กร Marga (2006) กล่าวว่า ปรัชญาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสของ Ananda Marga คือการ
เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลที่ตระหนักถึงการมีสติสูงสุดที่ไร้ขีดจากัดด้วยการอยู่ร่วมของการเป็นส่วน
หนึ่งของจักรวาลในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลของความต้องการระหว่างการดารงอยู่ใน
มุมของจิตวิญญาณและทางโลกที่ไม่ควรละเลย ดังนั้นเป้าหมายของ Ananda Marga คือการตระหนัก
รู้ในตนเองและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
Sarkar หรือ Shrii Shrii Anandamurti (2006) กล่าวว่า การศึกษาตามหลักแนวคิดนีโอฮิว
แมนนีสเป็นหลักปรัชญาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการดารงอยู่ของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่มีปัญญาสูงสุดที่นาพา
ทั้งสัตว์ มนุษย์ สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้จุดกาเนิด
จากแหล่งจักรวาลเดียวกัน ซึ่งอธิบายในเชิงจิตวิทยาว่ามนุษย์มีองค์ ประกอบจากส่วนต่างๆ ชั้นนอก
สุด คือร่างกาย อวัยวะภายใน และต่อมไร้ท่อ และส่วนประกอบภายใน คือจิตใจ แบ่งได้ 3 ระดับ
ใหญ่ๆ คือ จิตสานึก จิตใต้สานึก และจิตเหนือสานึก
Kurtz (2010) กล่าวว่าแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีหลักปฏิบัติ 16 ประการ ดังนี้ คือ 1)เป็นเรื่อง
ของการแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ทุกคน 2) เป็นความเชื่อของเทวนิยมดั้งเดิม 3) มีการ
กาหนดสิ่งที่ดีส าหรับบุคคลที่ ไม่ใ ช่สิ่งต่อต้าน 4) ต้องการให้บุคคลใช้ความคิดเชิงวิพากษ์อย่ า งมี
หลักฐานและเหตุผลในการประเมินการอ้างถึงความรู้ 5) เป็นการประยุกต์การใช้ความคิดไตร่ตรองสู่
การมีจริยธรรม และการสร้างคุณค่า 6) ให้ความสาคัญกับความมีคุณค่า ความสุ ข การตระหนักรู้ใน
การสร้างสรรค์ ความมีเหตุผลของการมีอารมณ์ที่สมดุล มีคุณภาพ และความเป็นเลิศ 7) เน้นการ
เจริญเติบโตทางศีลธรรม การเอาใจใส่และความรับผิดชอบ 8) สนับสนุนสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล
9) สนั บ สนุ น การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งประชาธิ ป ไตย มี ค วามอดทนและยุ ติ ธ รรม 10) ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของศีลธรรมส่วนบุคคลมีความตั้งใจที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการดารงชีวิตอยู่ 11) ยอมรับ
ต่อความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่น่าอยู่ การรับประกันสิทธิต่างๆ รวมถึงสิทธิของผู้หญิง เชื้อชาติ ชาติ
พันธุ์ และชนกลุ่มน้อย และสนับสนุนเรื่องการศึกษา การดูแลสุข ภาพ การจ้างงานที่เป็นประโยชน์
และผลประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ 12) สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว 13) สนับสนุนให้ประชากรเกิดความ
ยับยั้งชั่งใจ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการป้องกันชนิดอื่นๆ 14) ตระหนักถึงความจาเป็นตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเชิงรุกในการเมืองรวม ถึงตาแหน่งความก้าวหน้าในทาง
เศรษฐกิจ 15) ถือว่าความต้องการของมนุษยชาติถูกขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางของปัจเจกอัตตา
และชาตินิยม chauvinistic เพื่อพัฒนาสถาบันข้ามชาติของโลกเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั่วโลก
รวมถึงความพยายามสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศ าลโลก รัฐสภาโลกและหน่วยงานตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโลกเพื่อกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาวะโลกร้อนและนิเวศวิทยา 16) มีการรวม
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รูปแบบความเชื่อต่างๆ และรูปแบบของความไม่เชื่อในศาสนาต่างๆ ในโลกเข้าไว้ด้วยกัน ระหว่าง
บุคคลที่มีความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมกับกลุ่มใหม่ที่ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2546) กล่าวว่า หลักการแนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งเป็นปรัชญา
เก่าแก่ของโลกที่นักบุญซึ่งได้ทาการพัฒนาจิตใจแล้ว มองชีวิตทุกแขวงวิชาความรู้ของมนุษย์นี้ว่า “การ
มองส่วนรวมของจักรวาล” มองโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่แยกออกจากกัน
ไม่ได้ โดยการปลูกมโนธรรมขึ้นด้วยการไม่ยอมรับสื่อ ข่าวสารต่างๆ ในทันที ซึ่งจะ ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนยอมรับด้วยเหตุผลและมีการสรุปประเด็นอย่างละเอียดและมี กระบวนการซึ่งเป็น
การพัฒนามโนธรรม (conscience) อันนาไปสู่การอยู่ดี และชีวิตมีความสุข
สรุปได้ว่าแนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง การอยู่ร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล
ในทุกสรรพสิ่ ง ซึ่ งเป็นการสร้างความสมดุลของความต้องการระหว่างการดารงอยู่ในมุมของจิ ต
วิญญาณและทางโลก นั่นคือการตระหนักรู้ในตนเองและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล และการแบ่งปัน
เป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ทุกคน มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนยอมรับด้วยเหตุผลและมีการสรุป
ประเด็นอย่างละเอียดรอบคอบและมีกระบวนการและตระหนักถึงความสาคัญของศีลธรรมส่วนบุคคล
มีความตั้งใจที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการดารงชีวิตอยู่
2.2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
โกศล วงศ์สวรรค์ และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ (2551) กล่าวว่า ฟรอยด์ เชื่อว่าจิตใจของ
มนุษย์มีการทางาน 3 ระดับ คือ
1. จิตสานึก (Conscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดันซึ่งเรารู้ตัว
2. จิตใต้ส านึก (Subconscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดัน ซึ่ งเรารู้ไ ม่
ต่อเนื่องกันตลอดเวลา บางเวลาก็รู้ บางเวลาก็ไม่รู้ และจะระลึกได้เมื่อมีสิ่งกระตุ้น
3. จิตไร้สานึก (Unconscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดันที่เราไม่รู้และ
เรียกกลับมาสู่จิตสานึกไม่ได้โดยวิธีธรรมดา ต้องใช้วิธีพิเศษ เช่น การเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างเสรี
(Free Association)
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2530) กล่าวว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์จะ
มีส่วนประกอบชั้นนอกสุด คือร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ อันได้แก่ อวัยวะภายนอกร่างกาย
และอวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่างๆ ในร่างกาย ส่วนประกอบที่ลึกเข้าไป คือจิตใจ ในส่วนนี้จะมี 3
ระดับใหญ่ คือจิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิตใจส่วนที่ลึกและละเอียดอ่อนที่สุด ซึ่ งเป็นขุมพลัง ที่
รวบรวมแหล่งของความรู้ทั้งหลาย ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่และความปิติสุขที่เรียกว่าสภาวะ
ของความเป็นพุทธะ ซึ่งจิตใจทั้ง 3 ระดับ มีหน้าที่ ดังนี้
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จิตสานึก มีหน้าที่ 3 ประการ คือรับความรู้สึก แสดงความต้องการหรือรังเกียจและการลงมือ
กระทา
จิตใต้สานึก คือความคิดต่างๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่สมองระดับนี้ ความฉลาด เช่น การคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุและผล การคิดทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
สมองในส่วนนี้ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารข้อมูล และคิดเรื่องปรัชญาที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นใน
โลกนี้อีกด้วย
จิตใจส่วนลึกที่สุด แบ่งได้ 3 ระดับ คือ จิตใจส่วนลึกระดับแรก จิตใจส่วนนี้เป็นศูนย์แห่ง
ความรู้ทั้งปวงของมนุษย์ เมื่อคนเรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสูงจะทาให้จิตใจสงบแน่วแน่
เยือกเย็น และสามารถสัมผัสจิตใจในระดับนี้ได้ ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี มีคุณภาพและเกิ ดความคิด
สร้างสรรค์อย่างมหัศจรรย์ จิตใจส่วนลึกระดับสอง หากคนเราสามารถพัฒนาจิตใจจนถึงระดับนี้ได้
จะทาให้คนเรามีอวัยวะที่รับรู้ความรู้สึกไวกว่าคนธรรมดาทั่วไป จนทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ทาให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง เกิด
ดวงตาที่ล้าลึก และไม่ยึดติดกับสิ่งทั้ งหลายทั้งปวง จิตใจส่วนลึกระดับสาม จิตใจชั้นนี้เปรียบเสมือน
จิตใจบางๆ ชั้นสุดท้ายที่ห่อหุ้มสภาวะของความเป็นพุทธะของมนุษย์ไว้ ผู้ที่เข้าถึงจิตใจส่วนนี้ จะรู้สึก
ว่าจิตใจของตนได้พัฒนาจนเกือบเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งหลักทางพุทธศาสนาเรียกสภาวะ
นี้ว่า “นิพพาน” หรือสภาวะความเป็น ”พุทธะ” นั่นเอง
กระบวนการการทางานของจิตใต้สานึก จะเกิดขึ้นได้จากประสามสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ซึ่งกระทาการบันทึกข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่มากระทบประสาททั้งห้า
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กระบวนการการทางานของจิตใต้สานึก
กระบวนการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจิตใต้สานึกของมนุษย์ เปรียบได้ดังศูนย์การบันทึกข้อมูล
ทางความคิด การกระทา และประสบการณ์ต่างๆ จิตใต้สานึกของมนุษย์มีพลังอานาจเหนือ กว่ า
จิตสานึกถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จิตสานึกมีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 จิตใต้สานึกของมนุษย์มีพลังอานาจเหนือกว่าจิตสานึก
นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มีอิทธิผลเป็นอย่างยิ่งต่อความเฉลียวฉลาด คุณธรรม
และความสุขของคนเรา แนวคิดนี้เชื่อว่า ความก่ง ความฉลาด ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่
มนุ ษ ย์ ดึ ง ศั ก ยภาพดั ง กล่ า วออกมาใช้ แ ค่ 5-10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เท่ า นั้ น ทั้ ง ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถพั ฒ นา
ศักยภาพตัวเองได้สูงสุดมากกว่านี้ และเชื่อว่าความเป็นคนสมบูรณ์นั้นเกิดจากศักยภาพที่สาคัญ 4
ด้าน คือ
1. ร่างกาย (Physical) จะต้องแข็งแรง
2. จิตใจ (Mental) ถ้ารูปร่างดีแข็งแรง แต่จิตใจไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจด้วย
ตัวเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็ไม่มีประโยชน์
3. ความน้าใจ (Spiritual) มีความรักให้กับคนอื่นในวงกว้าง ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน มีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ มีใจที่เปิดกว้าง
4. วิชาการ (Academic) ถ้าเราไม่มีวิชาการ ไม่มีความรู้ ก็ไม่มีทางที่เราจะมีอะไรมา
บารุงตัวเอง
ทั้งสี่ด้าน คือ หลักการสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์ การศึกษาที่ดีจะต้องจัดให้ครบทั้งหมดนี้
กระบวนการเพื่ อ ไปให้ ถึ ง เป้ า หมายความเป็ น คนที่ สมบู ร ณ์ กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ เ ด็ ก เรีย นรู้ ต ามแบบ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จะต้องสอดคล้องกับหลัก 4 ข้อ คือ คลื่นสมองต่า การประสานของเซลล์สมอง
ภาพพจน์ต่อตัวเอง และการให้ความรัก ซึ่งต้องไปด้วยกัน เด็กจึงจะไปในทิศทางที่ดีดังนี้
1. คลื่นสมองต่า
นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือวัดคลื่นสมอง ซึ่งสามารถพบว่าประสิทธิภาพการทางาน
ของคนเราจะแปรเปลี่ยนไปตามคลื่นสมองที่เราส่ง ยิ่งต่าลงมากเท่าไรจะยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น
เท่านั้น เพราะเราจะมีความสงบทางจิตใจ อารมณ์ดี ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์สูง เกิดสมาธิ จิตใจ
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เป็นหนึ่งเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก กิจกรรมจึงต้องสร้างให้บุคคลเกิดภาวะคลื่นสมองต่ามากที่สุด
โดยการฝึกทาโยคะ นั่งสมาธิ อันถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้เกิดความสบาย
ใจ และมีความสุขในการรับรู้ โยคะและสมาธิ จะช่วยกล้ามเนื้อและประสาทผ่ อนคลาย เพราะจิตใจ
ของบุคคลจะเป็นหนึ่งเดียว และสงบลงๆ การเล่านิทาน การกอด เสียงเพลง และท่าที คาพูดจากคน
รอบข้าง ก็มีส่วนทาให้คลื่นสมองต่าได้เช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลอยู่ใกล้คนคลื่นสมองต่า เขาก็จะต่าด้วย
แต่ถ้าใกล้คนที่คลื่นสมองสูง อารมณ์ของบุคคลก็จะรุนแรงสูงตามไปด้วย
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ป ระดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งมื อ วั ด คลื่ น สมองที่ เ รี ย กว่ า EEG (Electroence
phalogram) ซึ่งสามารถพบว่าประสิทธิภาพการทางานของคนเราจะแปรเปลี่ยนไปตามคลื่นสมองที่
เราส่ง ยิ่งต่าลงมากเท่าไรจะยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเท่านั้น เพราะเราจะมีความสงบทางจิตใจ
อารมณ์ดี ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์สูง เกิดสมาธิ จิตใจเป็นหนึ่งเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก
SARKAR (2006) ผู้นาการทาสมาธิแบบนีโอ ฮิวแมนนิส ได้กล่าวว่า “เป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งของมนุษย์ที่จะต้องทราบถึงการทางานของคลื่นสมองของคนเรา เพื่อการนาคลื่นอัลฟาและคลื่นที่มี
ความถี่ต่ากว่าคลื่นอัลฟาในสมองของคนเรามาเสริมสร้างศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นี้ จะนามาซึ่งความสั นติ
สุขอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล”
คลื่นสมองมีระดับต่างๆ กัน ดังนี้ คือ
คลื่นเบต้า (Beta Wave) เป็นคลื่นที่บุคคลอยู่ในสภาวะปกติ ไปจนถึงสภาวะความวุ่นวาย
คลื่นนี้ จะมีความถี่ 13 รอบจนถึง 40 รอบต่อวินาที บุคคลจะอยู่ในสภาวะของจิตใจที่ วุ่นวายสับสน
ตึงเครียดและมีความรู้สึกนึกคิดเป็นด้านลบอยู่ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 คลื่นเบต้า
คลื่นอัลฟา (Alpha Wave) เป็นคลื่นที่มีความถี่ 8-13 รอบต่อวินาที เป็นช่วงคลื่นที่ทาให้
บุคคลรู้สึกผ่อนคลายและสงบเย็นลงกว่าคลื่นเบต้า มีจังหวะที่ช้ากว่า ขนาดใหญ่กว่าคลื่นเบต้า และมี
พลังงานมากกว่า ทาให้เรามีความสุข สดชื่น อามรณ์สมดุล เป็นช่วงคลื่นที่มีอารมณ์ดี มีความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการสูง มีความจาที่ดี มีสมาธิสูง และมีภูมิคุ้มกันต่อร่างกายสูง ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 คลื่นอัลฟา
คลื่นเตธต้า (Theta Wave) คือ คลื่นที่มีความถี่คลื่นต่า 5-7 รอบต่อวินาทีซึ่งจะปรากฏเมื่อ
คนเราอยู่ในสภาวะที่หลับลึกนั่นเอง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 คลื่นเตธต้า
คลื่นเดลต้า (Delta Wave) คือ คลื่นที่มีความถี่คลื่นต่าอยู่ในระหว่าง 4 รอบต่อวินาที ดังภาพ
ที่ 6

ภาพที่ 6 คลื่นเดลต้า
คลื่นคอสมิค (Cosmic Wave) เป็นคลื่นที่เกิดจากรอยต่อของคลื่นเดลต้าที่มีช่วงความถี่ต่า
กว่า 4 รอบต่อวินาที จนถึงความนิ่งเป็นเส้นตรง ที่เรียกว่า คลื่นคอสมิค ซึ่งเป็นคลื่นแห่งความรัก
ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลก เป็นคลื่นที่ทาให้เกิดสภาวะของความปิติ อิ่มเอมใจ
และสุขใจ ช่วยลดอารมณ์ที่เป็นด้านลบของจิตใจได้ เช่น ความขี้เกียจ ความอ่อนแอ ความอิจฉาริษยา
ความเกลียด ความกลัว ความตื่นตระหนก เป็นต้น คลื่นคอสมิคมีขนาดใหญ่ มีจังหวะที่ช้ากว่า และ
เป็นคลื่นที่มีพลังมากที่สุด ดังภาพที่ 7
ภาพที่ 7 คลื่นคอสมิค
นอกจากนี้ อาหารการกินที่คนเรารับประทานเข้าไป ก็มีส่วนต่อคลื่นสมองของคนเราด้วย
เช่นกันยิ่งถ้าเป็นอาหารธรรมชาติมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลดีมากเท่านั้นอาหารที่ให้ควรเป็นแบบกึ่ง
มังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่นหมู เนื้อ แต่กินเนื้อสัตว์เล็กตั้งแต่ ไก่ลงมา เน้น ผัก ผลไม้ นมและดื่ม
น้ามากๆ จะส่งผลให้คนเรามีคลื่นสมองต่าลงได้
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2. การประสานของเซลล์สมอง
เราเคยเชื่อว่าความฉลาดมาจากพันธุกรรม พ่อเก่ง แม่เก่ง ลูกจะออกมาเก่ง แต่แนวคิด
นีโอฮิวแมนนิสมีความแตกต่างออกไปจากนั้น โดยเชื่อว่าความฉลาดสามารถฝึกฝนกันได้ ไม่ขึ้นอยู่กับ
พันธุกรรม แต่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ว่าได้มีส่วนช่วยทาให้เซลล์สมองประสานกันมากน้อยแค่ไหน
การที่คนไหนจะฉลาดหรือไม่ฉลาด เกิดจากเซลล์สมองประสานเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่าเซลล์ประสาน
ประสาท ถ้าใครมีมากๆ คนนั้นจะฉลาด เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็ว มีก ารค้นพบว่าเซลล์ประสานประสาท
จะขยายตัวได้ดี เมื่อมือกับเท้าของเราทางานมากเพราะปลายประสาทจะอยู่ตรงส่วนนั้นมาก ฉะนั้น
ในแนวคิดนี้จึงให้บุคคลได้เคลื่อนไหวด้วย ดังนั้นกิจกรรมจึงมุ่งให้บุคคลได้ใช้มือกับเท้าทางานมากที่สุด
ซึ่งเป็นวิธีการที่จูงใจแก่บุคคลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยคลื่นอัลฟาหรือคลื่นสมองต่ามากที่สุด
3. ภาพพจน์ของตัวเอง (Self Concept)
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง ตามหลักจิตวิทยาสมัยใหม่พบว่าความรู้สึกที่มีต่อตัวเองจะ
ส่งไปถึงความรู้สึกที่บุคคลมีต่อคนอื่นด้วย ถ้าบุคคลรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง บุคคลก็จะไม่ เชื่อมั่นคนอื่น
ความรู้สึกที่มาจากตัวเรามันมาจากประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เป็นตัวบันทึก โดยเฉพาะทางตากับทางหู
เป็นเรื่องจิตใต้สานึก ถ้าจิตใต้สานึกบันทึกไว้แต่เรื่องด้านลบ ภาพพจน์ที่มีต่อตนเองเป็นลบ พฤติกรรม
ที่ออกมาก็จะเป็นลบด้วย
4. การให้ความรัก
เปรียบเสมือนกับแก้วน้า ถ้าความรักของบุคคลคนนั้นเต็ม มันย่อมไหลเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่น
ตรงกันข้ามถ้าความรักของเขามีเพียงค่อนแก้ว เขาย่อมเรียกร้องต้องการการแสดงออกซึ่งความรักที่
จะทาให้เขาได้รับความรักล้นเต็ม
วิธีที่จะได้ความรัก
1. รอยยิ้ม ตามหลักจิตวิทยา การยิม้ คือการยอมรับในความมนุษย์
2. คาชม คือ การนาข้อดีมาพูด
3. การสัมผัส นักจิตวิทยากล่าวว่าคนเราต้องการการสัมผัสอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อการมี
ชีวิตรอด 8 ครั้ง เพื่อการมีชีวิตอย่างปกติ และ 14 ครั้งเพื่อการมีชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งจะช่วยให้
บุคคลอารมณ์ดีและมีความสุข
4. สวัสดี เป็นหลักโยคะศาสตร์ เรียกว่า ท่านมัสการ มีความหมายลึกๆ ยกขึ้นข้างบน แปลว่า
สวัสดีความดีงามในตัวท่าน ยกระดับอก แปลว่าสวัสดีความงามในตัวเรา ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกให้
เกิดคุณค่าภายในตัวบุคคล
5. การสบตา เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน บุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองจะสบตากับผู้อื่นได้อย่างมั่นอกมั่นใจ
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เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2553) กล่าวว่า การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิสเป็นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ ในทุกส่วนของชีวิตซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตสานึก จิตใต้สานึกและจิตเหนือสานึกไปพร้อมๆ กัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ ศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน (Holistic Education) โดยมีการฝึกออกกาลังกายตามหลักการ
ของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นการฝึกความสมดุล (Balance) จังหวะ (Rhythm)
และการทางานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ (Coordination) ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบริหารร่างกายที่สมบูรณ์แบบ คือมี
การบริหารทั้งอวัยวะภายนอก ได้แก่ กล้ามเนื้อ คอ แขน ขา ลาตัว เป็นต้น และอวัยวะภายใน เช่น
หัวใจ ปอด ตับ ม้าม และต่อมไร้ท่อต่างๆ ที่มีหน้าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อการทางานใน
ทุกระบบของร่างกายคนเรา เช่น ความเจริญเติบโต ระบบย่อยอาหาร เป็นต้น และทาให้การทางาน
ของจิตใจเราเป็นปกติ อารมณ์ดีและมีความสุข
แนวคิดทฤษฎีแบบนีโอฮิวแมนนิสมีแนวทางการปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ (Universal love) ในจิตใจของตนเอง แนวคิด
แบบนีโอฮิวแมนนิส มีความเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับจิตที่บริสุทธิ์ ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากสภาพแวดล้อมของการอบรมเลี้ยงดู (condition) กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น จะ ต้อง
เริ่มต้นที่ตนเองในการพัฒนาจิตใจ การชาระล้างจิตใจที่หยาบกระด้ างให้มีความอ่อนโยนด้วยการนั่ง
สมาธิอย่างสม่าเสมอ การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การออกกาลังกายด้วยท่าโยคะอาสนะ ซึ่ง
นาไปสู่การมีความรักที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
และมีความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส
2. การส่งผ่านกระแสแห่งความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จากตัวเราไปสู่คนรอบข้าง โดยการ
นั่งสมาธิร่วมกัน อันก่อให้เกิดการรวมกลุ่มพลังของความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ส่งผ่านความอยู่ดีมี
ความสุขให้แก่กันและแก่ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
3. การสร้างสรรค์สังคมใหม่ด้วยความรักและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่แก่ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
นักปฏิวัติทางจิตวิญญาณที่แสวงหาความสมบูรณ์ของชีวิตจะมองเห็นและสร้างสังคมแห่งมิตรภาพและ
ความสงบสุขที่แท้จริง ด้วยการดาเนินชีวิตโดยการให้เกิดความรักความเมตตาในจิตใจตลอดเวลา เพื่อ
สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่สังคมและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
สรุปได้ว่าความสมบูรณ์ของคนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจะต้องเกิดจากศักยภาพในตัว
บุคคล 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความมีน้าใจและวิชาการ
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2.3 กิจกรรมการพัฒนาคนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เกี ย รติ ว รรณ อมาตยกุ ล (2553) กิ จ กรรมการพั ฒ นาคนตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
อาหารที่บริโภค มี 3 ประเภท ดังนี้
1. อาหารที่สมควรบริโภคอย่างยิ่งที่ทาให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสงบเยือกเย็น เช่น ผลไม้
ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดธัญพืช ผัก นม และผลิตภัณฑ์จากนม
2. อาหารที่กระตุ้นร่างกายและจิตใจที่สมควรบริโภคให้น้อยที่สุด เช่น เครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน ยาต่างๆ และสมุนไพรปริมาณมากๆ
3. อาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ กระเทียม หัวหอม เหล้า
เบียร์ และสิ่งเสพติดต่างๆ
การออกกาลังกาย
การฝึกโยคะอาสนะ เป็นกายบริหารอย่างง่ายๆ ซึ่งคนทุกเพศและทุกวัยสามารถฝึกฝนและ
ปฏิบัติได้ ช่วยรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยการกระตุ้นการหมุนเวียนของกระแสโลหิต เพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความคล่องตัว เป็นการนวดอวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่างๆ ทาให้จิตใจ
สงบ สดใส เบิกบาน ทาให้การพัฒนาจิตใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น
หลักยามะและนิยามะ
หลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น) ได้แก่
1. การไม่ มี เ จตนาร้ า ยต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ (อหิ ง สา) มี ผู้ น าศาสนาจ านวนมาก แปล
ความหมายของคุณธรรมข้อนี้ว่า ห้ามฆ่าสัตว์ ซึ่งแปลความหมายคลาดเคลื่อน เช่นหากเราพรวนดิน
ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร เราต้องทาลายแมลง สัตว์ในดินไปมากมาย หรือมนุษย์จาเป็นต้องทาลายสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาป เป็นต้น เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์เอง มีคน
อีกมากมายที่ติดยึดกับการแปลความหมายของอหิงสาที่คลาดเคลื่อนนี้ จึงต้องมีชีวิตที่ทุกข์ระทม
เบียดเบียนชีวิตตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าแม้แต่ทาร้ายยุง มด งูพิษ ฯลฯ และรู้สึกผิดอย่างมากที่ต้อง
ทาลายชีวิตสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค หรือแม้แต่สัตว์ที่เป็นอันตรายแก่ตนเองและคนในครอบครัว หลาย
คนทาตัวให้อยู่ในคุณธรรมข้อนี้ โดยการว่าจ้างหรือใช้คนอื่นทาร้ายชีวิตสัตว์เหล่านี้แทนตนเอง และ
การฆ่าสัตว์เพื่อนามาเป็นอาหารหรือผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มี
การกระท าที่ ขั ด กับ หลั กของคุณธรรมในข้อ นี้ ก่ อ นที่ เ ราจะบริโ ภคอาหารที่ท าจากเนื้ อ สัต ว์ เพื่อ
ดารงชีวิต เราควรคานึงหลักของอหิงสา 2 ประการ ดังนี้ 1) เราควรเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสานึกต่าที่สุด
มาทาเป็นอาหาร เช่น พืช ผัก 2) ก่อนที่จะฆ่าสัตว์เพื่อนามาทาเป็นอาหาร ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีจิตสานึก
ต่าเพียงใด เราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงสมบูรณ์โดยการไม่ทาลาย
ชีวิตนั้นได้หรือไม่

61
2. การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข
(สัตยา) หมายถึงการมีปิยวาจา หรือวาจาไพเราะที่เป็นประโยชน์และให้ความสุข แก่ทั้งผู้ฟังและผู้พูด
เมื่อไรก็ตามที่เรามีความคิด คาพูดและการกระทาที่มีเจตนาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ มีความสุข เราจะ
พบว่าจิตใจของเราก็มีความสุข ความสงบ คุณธรรมในข้อนี้จึงไม่ได้หมายถึงการพูดความจริงเสมอไป
เพราะบางสถานการณ์ในชีวิต การมีคุณธรรมข้อนี้ อาจหมายถึง การเงียบ การไม่พูด หรือการใช้คาพูด
ที่บิดเบือนความจริงไปบ้าง เพื่อสวัสดิภาพและความสุขของผู้อื่นเป็นสาคัญ
3. การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) แบ่งเป็น 4
ประเภท ดังนี้ 1) การลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นทางกาย ทั้งลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และรวมไปถึงการใช้
สติปัญญา การใช้คาพูดหลอกล่อหรือหรือหลอกลวงในการที่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 2)
การลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นทางใจ เพียงแต่เกิดความคิดที่จะลักขโมยโดยที่ยังไม่ได้ลงมือกระทาจริง ก็
ถื อ ว่ า เป็ น การผิ ด คุ ณ ธรรม 3) การท าให้ ผู้ อื่ น สูญ เสี ยโอกาสที่ ตั ว เองควรจะได้ รับ เราจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการที่ทาให้ผู้อื่นสูญเสียโอกาสนั้นๆ 4) คิดที่จะทาให้ผู้อื่นสูญเสียโอกาสที่ตัวเองควรจะ
ได้ เพียงแค่คิดที่จะทาเช่นนั้นก็ถือว่าผิดคุณธรรม
4. การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกั บทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่
ปรากฏออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) การมีพรหมจรรย์ คือ การระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม
ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ ที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตลอดเวลาเสมือนกั บทุกสรรพสิ่งเป็น
ความงามที่ปรากฏออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้ จะกลายเป็นผู้ที่อ่อน
น้ อ ม ถ่ อ มตน น่ า รั ก ลดตั ว ตนของตั ว เองลง ลดความรู้ สึ ก แบ่ ง แยกพวกเราพวกเขา และเห็ น
ความสาคัญของสรรพสิ่งต่างๆ มากขึ้น และมีความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้กับมวลมนุษย์ สัตว์และ
สรรพสิ่งทั้งหลายมากขึ้น
5. การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับ
ผู้อื่น (ปริคคหะ) หมายถึง การดาเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงกับความสบาย
ทางวัตถุต่างๆ มากเกินไป วิธีการดาเนินชีวิตแบบนี้จะทาให้คนเรารู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
ตามความจาเป็นของชีวิต และรู้จักแบ่งปันส่วนเกินต่างๆ ของชีวิตให้แก่ผู้อื่น ซึ่งทาให้คนทุกคนอยู่
รวมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข
หลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง)
1. การรั ก ษาความสะอาดบริ สุ ท ธิ์ ข องร่ า งกายและจิ ต ใจ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (เศาจะ)
หมายถึงการรักษาความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ที่แบ่งเป็นสองด้าน คือ การรักษาความสะอาด
ภายนอก การใช้น้า สบู่หรือเครื่องช่วยทาความสะอาดต่างๆ ที่ทาให้ร่างกาย เสื้อผ้า หรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเราสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เป็นระเบียบ พร้อมที่จะนามาใช้เป็นประโยชน์ และการรักษา
ความสะอาดภายใน คือ ความจาเป็นที่เราจะต้องรักษาความสะอาดด้านภายใน หรือจิตใจอย่าง
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สม่าเสมอ ไม่ให้เกิดความหม่นหมอง หรือความไม่บริสุทธิ์ ในจิตใจ ระมัดระวังจิตไม่ให้เกิดความเห็น
แก่ตัว หรือความต้องการทางวัตถุมากเกินไป ด้วยการทาสมาธิให้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ การทาสมาธิ ตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงเปรียบเสมือนกับ
การอาบน้าให้กับจิตใจนั่นเอง
2. การพยายามรักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) หลัก
สาคัญของคุณธรรมข้อนี้ คือ การไม่ปล่อยจิตใจให้ลุ่มหลงกับความต้องการทางวัตถุมากจนเกินไป โดย
รู้จักพึงพอใจในวัตถุที่หามาได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต วิธีการควบคุมจิตใจของตนเอง ได้แก่
วิธีการแรก คือ บอกตัวเองอยู่เสมอ ถึงความสาคัญของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่ามีค่าเหนือกว่า
ทรัพย์สมบัติภายนอกตัวมากมาย วิธีที่สอง คือ การได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้าง คาพูดของคนรอบข้าง
มีผลต่อจิตใจของคนเราเป็นอย่างมาก เราจึงควรคบกับกัลยาณมิตรที่ให้ความสาคัญแก่ชีวิต (ร่างกาย
และจิตใจ) ของตนเองมากขึ้น
3. การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) ตบะไม่จาเป็นต้องมีความยากลาบาก หรือความเหนื่อยยาก
ทางด้านร่างกายในการที่จะรับใช้ผู้อื่นมาเกี่ยวข้อง การมีคุณธรรมในข้อตบะ มีหลักในการพิจารณา
ก่อนการช่วยเหลือผู้อื่นว่า เราควรช่วยคนที่ด้อยกว่าเราก่อน
4. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความ
เมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) ไม่ได้หมายความเพียงแต่การอ่าน การฟัง หรือการสนทนาในเรื่องของการ
ท าให้ เ รามี ส ปิ ริ ต (Spirit) สู ง ขึ้ น แต่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจความหมายของเรื่ อ งนั้ น ๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง สปิ ริ ต
หมายถึง จิตใจที่ปิดกว้าง (Broadmind) มีความเมตตากรุณา (Generous) ให้กับทุกสรรพสิ่งโดยไม่มี
การแบ่งแยกว่าเป็นพวกเขา พวกเรา แบ่งแยกวรรณะ เชื้อชาติ เป็นจิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จน
อ่อนโยนเปิดกว้างมีน้าใจ มีความรัก ความเมตตาให้กับคนและทุกสรรพสิ่ง
5. การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่
เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) คาว่า อิศวร
(Iishvara) ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลจักรวาล หรือผู้ที่ควบคุมคลื่นทุกชนิดใน
จักรวาลนี้คืออิศวร คาว่า ประณิธาน (Pranihana) แปลว่า การนาเอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นที่พึ่ง
ดังนั้น อิศวรประณิธาน หมายความว่า การนาเอาอิศวรมาเป็นที่พึ่ง หรือการนาเอาคลื่นจักนฃรวาลมา
เป็นเป้าหมายของชีวิต หรือพูดง่ายๆ ว่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเรา คือ การปรับคลื่นสมอง เป็น
การพัฒนาจิตใจ หรือการทาสมาธิให้มีคลื่นสมองต่าลงจนเข้าสู่คลื่นจักรวาล
การทาสมาธิ
การทาสมาธิ เป็นการยกระดับจิตใจ ให้เกิดความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อทุกสรรพสิ่งใน
โลกและจักรวาล การทาสมาธิเป็นกระบวนการทาให้ร่างกาย จิตสานึก และจิตใต้สานึกหยุดการ
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ทางาน หรือทางานน้อยที่สุด เพื่อทาให้จิตใจส่วนลึก หรือจิตเหนือสานึกของคนเรามีโอกาสทางานได้
อย่างเต็มที่ ขณะที่ทาสมาธิ คลื่นสมองของผู้ทาสมาธิจะช้าลงไปเรื่อยๆ จนเกิดความปิติสุขมากขึ้น เมื่อ
คลื่นสมองหลอมรวมกับคลื่นจักรวาล ความรู้สึก “ตัวฉัน” หรือ “อัตตา” จะหายไป ซึ่งเป็นการเข้าสู่
สภาวะความเป็นพุทธะ คือการเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง ซึ่งกระบวนการ
เข้าสู่สภาวะนี้นั้นต้องประกอบด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างพอเหมาะ การออกกาลัง
กายอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจ
การพัฒนาจิตใจทาได้โดยการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตใต้สานึกมีข้อมูลที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา
และจิตใจส่วนลึกทั้งสามระดับได้รับการพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะของความมีจิตใจที่มีความรักความ
เมตตาที่ยิ่งใหญ่ อันนาไปสู่เป้าหมายของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
การทาสมาธิแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist Meditation) ก่อให้เกิดสภาวะคลื่นสมอง
ต่าขณะทาสมาธิ จิตใต้สานึกอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับข้อมูลใหม่ โดยการภาวนามันตราในใจด้วยคาว่า
“Baba Nam Kevalam” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Love is everywhere” หรือมีความรักอยู่ทุก
หนทุ ก แห่ ง ควรฝึ ก อย่ า งสม่ าเสมอวั น ละ 2 ครั้ ง จิ ต ใต้ ส านึ ก จะเปลี่ ย นแปลงไปตามสิ่ ง ที่ เ ราคิ ด
กลายเป็นจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ทาให้เราเคารพตนเองและเคารพ
ผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนคุณค่าของทุกสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล โดยที่โยคี
โบราณได้หาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อขจัดอารมณ์ด้านลบ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การทาสมาธิโดยใช้คามันตรา
(Mantra Meditation) เพื่อชาระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์
การฝึกสมาธิดว้ ยมันตราด้วยเสียงเพลง : การทาคีรตาน (Kiirtan)
การทาคีรตาน คือการภาวนาหรือการร้องเพลงมันตราอย่างต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้จิตใจของผู้ร้องเกิดความสงบ ปิติสุข และคลื่นสมองต่าอย่างรวดเร็ว ควรทาอย่างต่อเนื่อง
ประมาณวันละ 10-15 นาที วันละ 2 ครั้ง ตลอด 2-3 สัปดาห์
การฝึกสมาธิด้วยการเต้น : ลาลิตา มามิการ์ (Lalita Marmika)
เป็นการทาสมาธิด้วยท่าเต้นที่ง่าย และมีประโยชน์สูง ทาให้ผู้ฝึกเกิดความสุขสงบและปิติใน
จิตใจอย่างรวดเร็วและล้าลึก โดยท่าเต้นจะต้องกดปลายเท้าตรงส่วนหัวแม่เท้าลงกับพื้น เป็นการ
กระตุ้นต่อมไพเนียลบนยอดศีรษะของคนเรา ซึ่งต่อมนี้ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่ทาให้จิตใจเกิดความ
สงบและปิติสุข เป็นท่าที่เหมาะสาหรับการเตรียมจิตใจก่อนทาสมาธิ
การฝึกสติ
ผู้ที่ฝึกสมาธิหรือจิตใจจนเป็นหนึ่งเดียว หรือมีสติสูง (Concentration) คือผู้ที่สามารถมีจิตใจ
จดจ่อหรือควบคุมจิตใจตนเองให้อยู่กับสิ่งที่ทาในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักบวชโบราณ
เรียกการฝึกสตินี้ว่า การฝึกควบคุมจิตสานึก และการทาสมาธิที่สมบูรณ์แบบ จะต้องพัฒนาจิตของ
คนเราทั้ง 3 ระดับ คือ จิตสานึก จิตใต้สานึก และจิตเหนือสานึก
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การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกาย : โยคะอาสนะ (Yoka Asana)
การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกายด้วยโยคะอาสนะ ทาให้ร่างกายแข็งแรง ระดับฮอร์โมน
สมดุล จิตใจสงบ มี ส ติ คลื่ นสมองต่า จิตใต้สานึกพร้อมที่จะรับข้ อมูลใหม่ที่ เป็ นบวกซึ่ งส่ ง ผลต่ อ
ภาพพจน์ทางด้านบวกของผู้ฝึก ทาให้เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการออกกาลังกายที่มีผล
โดยตรงกับต่อมไร้ท่อและระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ผสมกับการสูดลม
หายใจลึกๆ สลับด้วยการหยุดนิ่งของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยทาให้ปอดรับออกซิเจน
ได้มากขึ้น ระบบประสาทผ่ อนคลายและมีกาลังวังชา หากคนเราฝึกโยคะอยู่สม่าเสมอ จะทาให้มี
ระบบประสาทที่ดี ไม่เครียด การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนสมองเพิ่มขึ้น
ช่วยควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อให้สมดุล ส่งผลให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ และความ
สงบสุขทางจิตใจ
สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพของบุคคลที่แฝงเร้นอยู่
ภายในให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เน้นการปฏิบัติ 95% และทฤษฎี 5%
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทาให้บุคคลมีระเบียบวินัยในตนเอง การ
ทางานของสมองซีกซ้ายและขวาทางานอย่างสมดุลอันเนื่องมาจากการบริหารร่างกายและการทา
สมาธิอย่างสม่าเสมอ เป็นบุคคลที่มีภาพพจน์ตัวเองด้านบวกและมีความรู้สึกดีกับตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น
ตอนที่ 3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
3.1 ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
Mumford (1991) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้จากการปฏิบัติว่า เป็นกระบวนการคู่ขนาน ผู้
ที่มีส่วนร่วมต้องรับมือในการทางานในสถานการณ์จริง ปัญหา ภาระงาน และการเรียนรู้ที่พิเศษเป็น
เป้าหมายหลัก
Gordon (1993) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติว่า หมายถึง กระบวนการที่
นาคนที่มีทักษะและประสบการณ์ระดับต่างกันมารวมกลุ่ มกันวิเคราะห์ปัญหาในการทางานแล้ ว
วางแผนในการแก้ปัญหา โดยการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่ตามแผนที่วางไว้และระหว่างการดาเนินการ
แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนจะมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเรียนรู่
ร่วมกันในการแก้ปัญหา
McGill and Beaty (1995) ได้อธิบายการเรียนรู้จากการปฏิบัติว่า เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ของการเรียนรู้และการสะท้อนความคิด ที่ดาเนินการโดยผู้ร่วมกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
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เพื่อนร่วมงาน ด้วยการได้รับสิ่งที่ทา (getting thing done) ตลอดช่วงการเรียนรู้แบบปฏิบั ติก าร
บุ ค คลแต่ ล ะคนจะได้ เ รี ย นรู้ จ ากคนอื่ น ๆ โดยการท างานกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และสะท้ อ น
ประสบการณ์ของตนด้วยตนเอง เพื่อที่จะทาให้กระบวนการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
Dilworth (1998) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ กระบวนการสะท้อนความคิด
จากการทางานและความเชื่อของบุคคลในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนและหรือการเผชิญหน้า
กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะสร้ า งความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์จริง
Gray (2001) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการการเสริมสร้างรากฐาน
ของความเชื่อในศักยภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้จากการปฏิ บัติ จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง
รอบตัว เป็นการใช้เวลากับคาถาม ในการสร้างความเข้าใจ และการสะท้อนความคิด เพื่อสร้างความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และพิจารณาถึงวิธีที่จะกระทาในอนาคต
สรุปได้ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่แต่ละบุคคลเรียนรู้
ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการสะท้อนกลับอย่างต่อเนื่อง เป็น
รายบุคคลผ่านกลุ่มการเรียนรู้ที่มีในประเด็นที่สนใจศึกษาร่วมกัน โดยการทางานบนปัญหาจริง และ
สะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และนาแนวทางการแก้ปัญหาที่
ผ่านการพิจารณาแล้วไปปฏิบัติ
3.2 หลักการและขัน้ ตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
Revans (1982) เป็นผู้การนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ได้
กล่าวถึงการเรียนรู้จากกการปฏิบัติว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนา การ
จัดการ และการพัฒนาองค์กร สาหรับแนวคิดขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้น Revan ได้
เสนอ หลักการของการเรียนรู้ไว้ดังนี้
L=p+Q
(Learning) (Programmed) + (Questioning)
เมื่อ P = ความรู้ คาสอน และคาชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กาหนดเป็นแนวทาง
Q = มุมมองทีไ่ ด้จากการซักถาม การคิดใคร่ครวญ
ต่อมา Marquardt (1999) ได้นาเสนอหลักการเพิ่มเติมให้ชัดเจน เป็นระบบ และมีความ
ต่อเนื่องมากขึ้นดังนี้
L = P+Q+R+I+R
เมื่อ R = Reflection การคิดใคร่ครวญ
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I = Implementation การดาเนินการแก้ไข การทดลองเพื่อเรียนรู้
Pedler (1986 cited in McGill and Beaty, 1995) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คือ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประสบการณ์โดยการสังเกตและคิด
ใคร่ครวญเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่กระทาและผลที่เกิดขึ้น 2) ขั้นการเกิดความ
เข้าใจใหม่ในสถานการณ์นั้นซึ่งมาจากกการวิเคราะห์ประสบการณ์ 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการตาม
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่ และ4) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามแนวคิดของ Pedler
3.3 องค์ประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
Marquardt (1999) อธิบายถึงองค์ประกอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาในการสร้างความเป็นผู้นา การสร้างทีม
และแก้ปัญหาองค์กรไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะต้องมีกลุ่มบุคคลเข้ามาแก้ปัญหา และดาเนินการแก้ปัญหา
ในเวลาและสถานการณ์จริง ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.งาน ปัญหา หรือโครงการที่จาเป็นและเร่งด่วน
2.กลุ่มสมาชิกที่มีความหลากหลายจานวน 4-8 คน
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3.กระบวนการตั้งคาถามและสะท้อนความคิด
4.การตกลงร่วมกันในการกระทาร่วมกัน
5.ข้อตกลงร่วมของกลุ่มในการเรียนรู้
6.ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการกาหนดปัญหาที่สาคัญ และการคาดหมายแก้ปัญหาโดย
กลุ่มบุคคลจานวน 4-8 คน ที่ มี เป้าหมายร่วมกันรวมไปถึงการเรียนรู้ส่วนบุคคลในการสนับสนุน
ช่วยเหลือการตอบคาถามและการสะท้อนความคิดร่วมกับผู้ฝึกสอนที่อานวยการเรียนรู้ที่เป็นเพียง
ผู้ช่วยและอานวยความสะดวกกลุ่มในการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
1.งาน ปัญหา หรือโครงการที่จาเป็นและเร่งด่วน
งาน ปัญหาที่สาคัญของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรจะต้องระบุเพื่อการแก้ไขโดยความรับผิดชอบ
ของกลุ่ม ก่อให้เกิดโอกาสการเรียนรู้ การสร้างความรู้ และการสร้างความสามารถและความชานาญ
ของบุคคล กลุ่ม และองค์กร ที่สะท้อนปัญหาจริงจากสถานการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แสดงได้ดังภาพที่ 9 ดังนี้

ภาพที่ 9 แสดงการจัดลาดับปัญหาที่ขึ้นกับการรู้เส้นทางการแก้ไขและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
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จากตารางสามารถสรุปเส้นทางการแก้ปัญหาได้ดังนี้
1.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ไม่แน่ใจในปัญหา แต่มีเป้าหมายเฉพาะและชัดเจนในการ
แก้ไข (แสดงในส่วน B) การแก้ไขปัญหาในส่วนนี้กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสามารถรับมือแก้ไขปัญหาที่
เป็นไปได้
1.2 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจากปัญหาที่กากวม ไม่มีเป้าหมายเฉพาะและไม่ชัดเจนในการ
แก้ไข (แสดงในส่วน D) ซึ่งต้องกลั่นกรองปัญหาโดยกลุ่ม
1.3 ปัญหาที่อยู่ในส่วน A ต้องแก้ไขด้วยการเจรจาต่อรอง
1.4 ปัญหาที่แสดงในส่วน C เป็นส่วนที่กลุ่มอยากรู้ และอยู่ในสถานการณ์ที่สาคัญที่ต้องการ
แก้ไข แต่เป้าหมายกลับกากวมและไม่ชัดเจน กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต้องค้นหาปัญหาเพื่อการแก้ไข
สรุปได้ว่า ปัญหาจะถูกเลือกโดยกลุ่มที่ได้รับมอบหมายอานาจในการแก้ไขและดาเนินการ
แก้ปัญหา แต่หากกลุ่มไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ก็จะทาให้ไม่รู้วิธีหรือความคิดเห็นและการเรียนรู้
ในการทางานอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้จากการปฏิบัติสร้างอยู่รอบๆ ปัญหา (โครงการ, การแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง,
ประเด็น หรืองาน) วิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของบุคคล ทีม และหรือองค์กร ปัญหาควรมี
ลักษณะที่สาคัญ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทีมและจัดให้มีโอกาสสาหรับการเรียนรู้ การเลือก
ปัญหาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพราะบุคคลเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเข้าไปปฏิบัติซึ่งจะ
ได้รับผลสะท้อนกลับมา
ลักษณะของปัญหา
1) ปัญหาเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือหน่วยงาน
2) ปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
3) ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของแต่ละบุคคล เช่น คุณภาพ ความสามารถ หรือพฤติกรรมที่
บุคคลค้นหาเพื่อที่จะปรับปรุง
การคัดเลือกปัญหา (โครงการ) ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีเงื่อนไขหลายอย่าง
ดังนี้
1) โครงการที่ ถู ก เลื อ กโดยกลุ่ ม จะต้ อ งเป็ น ปั ญ หา งาน หรื อ ประเด็ น จริ ง ในองค์ ก ร ซึ่ ง
จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ซึ่งควรมีความสาคัญอย่างแท้จริงและไม่
เป็นเพียงแค่ปัญหาทางสมมุติฐาน
2) โครงการต้องมีความเป็นไปได้ นั่นคือ โครงการต้องอยู่ภายใต้ความสามารถของกลุ่มในการ
เข้าใจถึงปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
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3) ปัญหาควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม หรือกลุ่มต้องได้รับการมอบอานาจในการ
กระทาบางสิ่งเกี่ยวกับปัญหาซึ่งควรจะเป็น ปัญหาหรืองานที่ผู้มีส่วนร่วมมีความสนใจในสิ่งนั้นและถ้า
สามารถแก้ไขได้ก็จะทาให้เกิดความแตกต่าง
4) โครงการต้องให้โอกาสการเรียนรู้สาหรับสมาชิกและควรเป็นสิ่งที่เป็นไปได้กับส่วนอื่นของ
องค์กร นอกจากนี้ผู้สนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติยังแนะนาว่าผู้มีส่วนร่วมมาจากสถานที่ต่างๆ
กันและประสบการณ์ที่แตกต่างกันจะเกิดการตั้งคาถามใหม่ๆและนาไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า
2. กลุ่มสมาชิกที่มีความหลากหลายจานวน 4-8 คน
เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย และแตกต่างทางด้านภูมิหลังและประสบการณ์ ซึ่งจะทาให้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติมีคุณค่าและประสบผลสาเร็จ โดยอย่างยิ่งกับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
นั้น ความแตกต่างของกลุ่มจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้และมีความเข้าใจเพียงพอ
ในการปรับสภาพแวดล้อมที่กลุ่มบุคคลเผชิญอยู่มาสู่ความสาเร็จในการแก้ปัญหาได้ ปัญหาที่ยิ่งซับ
ซ้อน ยิ่งจาเป็นต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลาย หลายมุมมองในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ความ
หลากหลายของกลุ่มบุคคล ได้แก่ เพศ วัย เชื้อชาติ ประสบการณ์ และหน่วยงาน เป็นต้น
กลุ่ม (Group) แกนหลักคือ กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 4 – 8 คน
ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่มีสมาชิกน้อยกว่า 4 คน จะไม่ทาให้เกิดความแตกต่าง การ
สร้างสรรค์ และการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งที่เพียงพอ และกลุ่มที่มากกว่า 8 คน จะมีความ
ซับซ้อนเกินไป การสร้างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันจะทาให้ได้มุมมองที่แตกต่างกันจานวนมากและ
ได้รับมุมมองใหม่ๆ กลุ่มประกอบด้วยบุคคลจากบทบาทและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ
ปัญหาในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ บางสถานการณ์กลุ่มอาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากองค์กรอื่น
หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ การนาบุคคลจากสถานที่แตกต่างกันในองค์กรให้มาอยู่ด้วยกัน จะทาให้ได้รับ
ความใหม่ และสร้างการผสมผสานขององค์กรผ่านการสร้างเครือข่ายที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณลักษณะของกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ควรเป็นดังนี้
1) การได้รับมอบหมายในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการรับฟัง การถามคาถามตนเองและผู้อื่น
3) ความเต็มใจในการเปิดใจกว้างและเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่มอื่น
4) คุณค่าของบุคคลอื่นและการให้ความนับถือแก่บุคคลอื่น
5) การได้รับมอบหมายในการลงมือปฏิบัติและการได้รับความสาเร็จ
6) การตระหนักถึงตนเองและความสามารถของผู้อื่นในการเรียนรู้และการพัฒนา
3. กระบวนการตั้งคาถามและการสะท้อนความคิด เป็นกระบวนการสื่อสารในการตอบ
คาถามและสะท้อนความคิด เน้นการถามคาถามที่ถูกต้องมากกว่าการตอบคาถามที่ถูกต้อง การเรียนรู้
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จากการปฏิบัติจะจัดการกับปัญหาผ่านกระบวนการ รวมถึงการถามคาถามในตอนเริ่มต้น การทา
ปัญหาให้ชัดเจน การสะท้อนกลับและการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
การแก้ปัญหาส่วนใหญ่มักจะได้จากคาถามของการสนทนากลุ่ม (group dialogue) การสร้างความ
สามัคคี (build cohesiveness) การสร้างนวัตกรรม (generate innovative) และระบบความคิด
(system thinking) และการเสริมสร้างผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (enhance learning results) การมี
ช่วงเวลาเงียบๆ ระหว่างคาถามและการตอบสนองเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ตรวจสอบ
ข้อสันนิษฐานและข้อพบมุมมองทั่วไป โดยการสะท้อนความคิดต้องเป็นสิ่งที่กลุ่มสะท้อนมาจาก
ข้อผิดพลาด การสะท้อนความคิดต้องต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ
การถามคาถาม (Asking Question) ทาให้บุคคลได้คิด โดยจัดให้คาถามถูกถามในลักษณะ
ของการสนับสนุน ไม่สันนิษฐานเอง คาถามแบบช่วยเหลือจะช่วยทาให้บุคคลได้คิดอย่างลึกซึ้ง การ
ถามคาถามในการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้น ลักษณะคาถามจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ เป็นการค้นหาที่
ลึกลงไปอีก การถามคาถามไม่ใช่เพียงถามการสืบหาวิธีการแก้ปัญหาแต่เป็นโอกาสในการสารวจ
การสะท้อนกลับถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสะท้อนกลับจะสร้างการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุ่มฟังอย่างตั้งใจ และเขียนประสบการณ์ของผู้อื่นแต่ละคนออกมา
และพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติ กระบวนการถามคาถามและการสะท้อนกลับจะช่วยสนับสนุน
สมาชิกในการมองซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
สมาชิกควรจะเปิดใจในการลองใช้แนวทางใหม่ๆ ของการทาสิ่งต่างๆ การทดลอง การสะท้อนกลับบน
ประสบการณ์ การพิจารณาผลลัพธ์ หรือผลของประสบการณ์ และทาซ้าวงจรโดยการลองใช้ความรู้ที่
ได้รับใหม่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4. การตกลงร่วมกันในการกระทาร่วมกัน
จากคากล่าวของการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ว่า ไม่มีการเรียนรู้ ที่แท้จริงโดยปราศจากการ
ปฏิบัติ บุคคลจะไม่มั่นใจว่าแนวคิดหรือแผนการจะมีประสิทธิภาพจนกระทั่งแนวคิดหรือแผนการนั้น
จะถูกนาไป ใช้ สมาชิกของกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องมีอานาจในการปฏิบัติ หรือมั่นใจว่า
คาแนะนาของสมาชิกจะถูกนาไปใช้ ดังนั้นกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรจะมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามแนวคิดและคาแนะนาของกลุ่ม และการทดสอบแนวคิดในการปฏิบัติจะทาให้สมาชิก
ในกลุ่มรู้ว่าแนวคิดของสมาชิกมีประสิทธิภาพในการกระทาและนาไปปฏิบัติได้หรือไม่ Dixon (1998 )
กล่าวว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผู้มีส่วนร่วมสะท้อนบนการปฏิบัติของตนเอง ไม่ใช่บน
การวางแผนของตนเอง การปฏิบัติในการเรียนรู้จากการปฏิบัติไม่ใช่การพัฒนาการให้คาแนะนา แต่
เป็นการลงมือปฏิบัติ
5. ข้อตกลงร่วมของกลุ่มในการเรียนรู้ ความสาคัญที่ควรจา คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คือ เหตุผลมากกว่าการแก้ปัญหาโดยทันที หรือรับภาระในโครงการที่รับผิดชอบในขณะนั้น การ
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เพิ่มขึ้นของความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ทีม องค์กร เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันและมี
ความสาคัญ
6. ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ บางทีเรียกว่ากลุ่มผู้ให้คาแนะนา อาจเป็นสมาชิกของ
กลุ่มทางาน (ที่เป็นเจ้าของปัญหาที่อภิปราย) หรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมจากภายนอก (ไม่จาเป็น ต้อง
เข้าใจปัญหาหรือบริบทองค์กร แต่มีทักษะในการอานวยความสะดวก) วิทยากรกระบวนการเป็นสิ่งที่
สาคัญมากในการช่วยผู้มีส่วนร่วมในการสะท้อนว่าบุคคลกาลังเรียนรู้อะไร และบุคคลจะแก้ไขปัญหา
ได้อย่างไร
ผู้อานวยความสะดวกควรได้รับการฝึกอบรมและทาความเข้าใจว่าการปฏิบัติของวิทยากร
กระบวนการสามารถช่ ว ยในกระบวนการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ วิ ท ยากรกระบวนการจะมี
ความสามารถและความมั่นใจเพียงพอที่จะทางานกับกระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ รวมทั้งการจัดให้มีสถานที่สาหรับสมาชิกทุกคน โดยเน้นไปที่งานหรือโครงการที่ทาอยู่ การใช้
วิธีการถามคาถาม การตั้งใจในการฟัง การให้เวลาในการสะท้อนกลับ การเน้นให้ความสาคัญของการ
เรียนรู้โดยการหลีกเลี่ยงการพิจารณา
Marquardt (1999) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการแก้ปัญหา ดังนี้
1.นาเสนอปัญหา โดยเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนามานาเสนอ
2. กาหนดกรอบของปัญหา นาปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรนั้นที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กลุ่ม
3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหา โดยเน้นการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งลักษณะการ
ตั้งคาถามถึงสาเหตุจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็นการพิจารณาค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการ
สะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ และการเรียนรู้จากกันและกัน และคัดเลือกแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่อนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยประเมินผลที่ได้รับภาย
หลังจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกใน
การแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6.การด าเนิ น การแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา โดยน าแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง
Ivergard (2002) กล่าวว่า ขั้นตอนที่ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
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1.การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการเรียนรู้เป็นทีมๆ ละ ประมาณ 5-7 คน และควรมีมากกว่า 2 กลุ่ม
2.แต่ละกลุม่ ระบุว่าให้เป็นเอกฉันท์ว่าจะศึกษาปัญหาใด ซึ่งปัญหานั้น ทุกคนในทีมจะต้อง
เข้าใจและยอมรับ
3.งานหน้าที่ของทีม คือบรรยายสภาพปัญหา อธิบายสาเหตุของปัญหา เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหา และระบุแผนดาเนินการ ลงมือทดลองเพื่อแก้ปัญหา
4.แต่ละกลุม่ จัดทาแผนเป็นโครงการ ระบุเป้าหมาย ผลผลิต การดาเนินการ ระยะเวลา
ดาเนินการ และงบประมาณ
5.เตรียมการนาเสนอ โดยการอภิปรายในที่ประชุมใหญ่เพือ่ ระดมสมองร่วมกันกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ วิธีการตรวจสอบความสาเร็จ และวัดความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น และส่งผลให้เกิดความ
ล้มเหลว
6.กาหนดช่วงของการแจ้งข้อมูลย้อนกลับซึ่งควรจะครอบคลุมประเด็น 2 ถึง 4
7.ผู้ที่ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการเรียนรู้ ควรแนะนาระบบการให้เกรดที่ควร
จะใช้ช่วงของการแจ้งผลสะท้อนกลับ
Marquardt (2006) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติว่า เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ช่วยใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยมีนัยสาคัญที่แสดงถึงการเพิ่มอย่างรวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรู้ทั้ง
รายบุคคล กลุ่ม และองค์กรในช่วงระยะเวลาที่สั้น นักปฏิบั ติและนักทฤษฎีจากสาขาวิชาต่างๆ ได้นา
การเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติในหลายวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การชี้
แนวทางการบริหารและกระบวนการกลุ่ม
สรุปได้ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีการตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเรียนรู้ ได้คิด
ใคร่ครวญถึงเรื่องที่กาลังเรียนรู้ และมีการปฏิบัติควบคู่กันไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
โดยมีนัยสาคัญที่แสดงให้การเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล กลุ่ม และ
องค์ ก รในช่ ว งระยะเวลาที่ สั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ว่ า กระบวนการการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ข อง
Marquardt (1999) นั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการชัดเจน และมีองค์ประกอบ
ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่สามารถนาไปสู่ความสาเร็จได้
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
4.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2524) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ หมายถึง วัยสูงอายุที่มีอายุ 61 ปี
ขึ้นไป ที่มีสภาพความเสื่อมถอยของร่างกาย ตามัว หูตึง ผมหงอก ขาดความคล่องแคล่ว ว่องไว
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ความคิดอ่านช้าลง ความจาเสื่อม ความคิดก้าวหน้าและความขยันหมั่นเพียรลดลงและพบกับปัญหา
ทางจิตใจในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายและสังคมในวัยสูงอายุ
ฝน แสงสิงแก้ว (2526) ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุ ไว้ว่า การเริ่มต้นของวัยชรา ตั้งแต่อายุ 60
ปีขึ้นไป เป็นวัยสุดท้ายของวงจรชีวิตที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และวัยชรา
สุภาพ (2531) ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุว่า แต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศให้ความหมาย
ผู้สูงอายุแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการทางาน สภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ
บรรลุ ศิริพานิช และคณะ (2531) ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุ ว่าเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกัน โดยนับอายุตามปฏิทิน
สุพรรณษา วังคีรี (2552) ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงวัย
สุดท้ายของชีวิตที่มีอายุ 60 ปี เป็นเกณฑ์สากลที่มีความเสื่อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และหน้าที่การ
งานทางสังคม
Birren and Renner (1997) ได้ อ ธิ บ ายกระบวนการสู ง อายุ ไว้ ดั ง นี้ ความสู ง อายุ ท าง
ร่างกาย (Biological aging) เป็นผลจากการเสื่อมถอยตามอายุขัยของแต่ละบุคคล ความสูงอายุทาง
จิตใจ (Psychological aging) เป็นความสามารถในการปรับ ตัวตามสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนามา
จากการเรี ย นรู้ การรั บ รู้ เจตคติ บุ ค ลิ ก ภาพและการแก้ ปั ญ หา และความสู ง อายุ ท างสั ง คม
(Sociological aging) ตามบทบาทสถานภาพในการทางานและครอบครัว
จากความหมายผู้สูงอายุดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีเกณฑ์อายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป ที่มีสภาพเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย จิตใจ และบทบาททางสังคมในการทางานและครอบครัว
4.2 ประเภทของผู้ดูแล
กนกวรรณ คุ้มวงศ์ (2536) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผู้ สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์
คนชรา กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้ ให้การดูแลทาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ห้องพัก เตียง
นอน เครื่องนอน ของใช้ประจาตัวของผู้สูงอายุ เฝ้าดูและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เกี่ยวกับชีวิตประจาวันในเรื่องสุขภาพอนามัย การกินอยู่หลับนอน ตลอด 24
ชั่วโมง
ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2551) กล่าวถึงประเภทของผู้ดูแลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ผู้ดูแลแบบเป็นทางการ (formal carers/caregiver) หมายถึง กลุ่มผู้ดูแลที่เป็นวิชาชีพ
จากสถานบริการพยาบาล หรือกลุ่มองค์กรที่ผ่านการได้รับการฝึกอบรมและได้รับค่าตอบแทนในการ
ดูแล ผู้ดูแลผู้ป่วยแบบทางการ ได้แก่ พยาบาล แพทย์ และผู้ช่วยดูแลจากศูนย์ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน (care assistant)
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2. ผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการ (informal carers/caregiver) หมายถึง ผู้ที่ให้การดูแลและ
ช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันต่างๆ ของผู้ป่วยโดยไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน และไม่ได้รับเงินเป็น
ค่ า ตอบแทน แต่ เ ป็ น การดู แ ลที่ ม าจาก ความรั ก ความส านึ ก ในบุ ญ คุ ณ หรื อ หน้ า ที่ โ ดยผู้ ดู แ ลมี
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในทางการเป็นคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร หลาน ญาติ
พี่ น้ อ ง หรื อ เพื่ อ นบ้ า น กลุ่ ม ผู้ ดู แ ลแบบไม่ เ ป็ น ทางการสามารถแบ่ ง แยกย่ อ ยได้ ต ามลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์และปริมาณการช่วยเหลือที่ให้ได้ ดังนี้
2.1 แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ป่วย
2.1.1 ผู้ ดู แ ลที่ เ ป็ น ญาติ (family carers/caregiver) หมายถึ ง ผู้ ที่ ใ ห้ ก ารดู แ ล
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการที่พบบ่อยที่สุดใน
สังคมไทย ซึ่งกลุ่มผู้ดูแลที่เป็นญาติประกอบด้วยผู้ดูแลหลัก และผู้ดูแลรอง
2.1.2 ผู้ ใ ห้การช่วยเหลือไม่เป็นทางการ (informal helper) หมายถึง ผู้ที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้ดูแลที่มาจากเครือญาติอื่นๆ เพื่อนบ้าน ที่ให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันหรืองานบ้าน
โดยไม่คิดค่าตอบแทน
2.2 แบ่งตามปริมาณการช่วยเหลือที่ให้ ดังนี้
2.2.1 ผู้ดูแลหลัก (main carers/caregiver หรือ primary caregiver) คือบุคคลที่ผู้
ได้รับการดูแลระบุว่าเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือดูแลในระยะเวลาเจ็บป่วย หรืออาจเป็นผู้ที่ให้เวลาใน
การดูแลสูงสุดต่อวัน หรือเป็นผู้ที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ดูแล (self identified) ทาหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
โดยตรงในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารและยา การอาบน้า การดูแลสุขวิทยา
ส่วนบุคคล การช่วยเหลือในการขับถ่าย เป็นต้น
2.2.2 ผู้ ดู แ ลรอง (secondary carers/caregiver) หมายถึ ง บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
เครือข่ายการดูแล แต่ไม่ใช่กระทาต่อผู้ป่วยโดยตรง เช่น อาจมีการให้การช่วยเหลือเป็นครั้งคราว หรือ
มีระยะเวลาคิดเป็นจานวนชั่วโมงในการดูแลช่วยเหลือน้อยกว่าผู้ดูแลหลัก
สรุปได้ว่า ผู้ดูแลมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้การดูแลทาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ห้องพัก
และของใช้ประจาตัวของผู้สูงอายุ เฝ้าดูและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เกี่ยวกับชีวิตประจาวันในเรื่องสุขภาพอนามัย การกินอยู่หลับนอน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการได้รับ
การฝึกอบรม หรือไม่ผ่านการได้รับการฝึกอบรมมาก็ได้
4.3 คุณสมบัตขิ องผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้สูงอายุ และต้องเรียนรู้
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุควรมีลักษณะดังนี้
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1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ
ปรับตัวได้ในสภาวะต่างๆ ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท ดารงตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุขและ
รับผิดชอบ
2. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม มีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ มีความตั้งใจที่
จะดูแลผู้สูงอายุ มีบุคลิกลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
ด้านจิตใจ-มีความเมตตากรุณา เป็นคนดีมีศีลธรรม เสียสละ เพื่ อช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วย
เมตตา ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ และให้ความสาคัญต่อศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของความเป็น
มนุษย์
ด้านอารมณ์-อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความอดทนอดกลั้น
มีท่าทีอบอุ่นน่าเข้าใกล้ น่าไว้วางใจ
ด้านสังคม-ช่างสังเกต กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาสุภาพ
อ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดความจริง (ที่ควรพูด) พูดด้วยความเคารพ เมตตา พูดด้วย
ถ้อยคาที่ปลอบใจและให้กาลังใจ
ด้านการปฏิบัติงาน-มีความมุ่งมั่นในการทางานรับผิดชอบ คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
กล้าเผชิญปัญหาและความยากลาบาก มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
3. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ และความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ จิตวิทยาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมและนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และ
กฎหมายและสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สนใจใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1 แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น
-เรียนรู้จากการอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ
-ศึกษารายละเอียดเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ แผ่นพับ คู่มือต่างๆ
เป็นต้น
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้รู้ในชุมชน
-ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่างๆ เช่น ศูนย์การรียนรู้ชุมชน การส่งเสริมกิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น
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4.2 มีวิธีคลายความเครียดให้ตนเองอย่างสร้างสรรค์ เช่น
-เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
-อ่านหนังสือ ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์
-นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม
-ทางานอดิเรก
สรุปได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง ใจเย็น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่
เป็ น โรคจิ ต โรคประสาท มี ค วามอดทน อดกลั้ น ช่ า งสั ง เกต กระตื อ รื อ ร้ น มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ที่ควรพูด) แสดงความเคารพ และมีความเมตตาต่อ
ผู้สูงอายุ
ตอนที่ 5 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
5.1 ความหมายของจริยธรรม
สาหรับคุณธรรมจริยธรรมมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2529) ได้กล่าวถึงความสาคัญของจริยธรรมว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของมนุษย์ ช่วยให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยก้าวไปสู่การพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญทั้งต่อตนเองและส่วนร่วม
ระวี ภาวิไล (2531) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง เครื่องกล่อมเกลาให้มนุษย์
เคลื่อนไหว ประพฤติ ปฏิบัติ ทางกายวาจา และใจอย่างมีกติกา มนุษย์จะมีจริยธรรมได้ต้องศึกษาทาง
ทฤษฎี และการฝึกฝนอบรมทั้งโดยตรงและโดยคนอื่น แนวทางแสดงออกซึ่งจริยธรรมควรจะต้อง
เป็นไปในทางให้มนุษย์ช่วยตัวเอง ก้าวไปสู่คุณงามความดี และช่วยคนอื่นได้ด้วย
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538) ได้ให้ความหมายคาว่า จริยธรรมเป็นคาที่บัญญัติขึ้น
ใหม่ มาจาก จริย และ ธรรม โดยคาว่า จริย มาจากรากศัพท์คือ จร แปลว่า เที่ยวไป ดาเนินไป หาก
แปลความหมายในเชิงนามธรรม แปลว่า ประพฤติ ดาเนินชีวิต ครองชีวิตหรือความเป็นอยู่ ดังนั้นคา
ว่า จริยธรรม จึงแปลว่า ธรรมคือจริยะ หรือหลักแห่งจริยะ หรือหลักแห่งการประพฤติ การดาเนินชีวิต
การครองชีวิต ทั้งนี้คาว่าจริยธรรมที่กล่าวถึงทั่วไปมักมีความหมายเดียวกับคาว่า ethics สาหรับคาว่า
ศีลธรรม เป็นคาผสมที่บัญญัติขึ้นใหม่ ต้นศัพท์ในภาษาบาลีสันกสฤตระบุคาว่า ศีล หรือ สีล เท่านั้น
เมื่อรวมกับคาว่าธรรม ศีลธรรมจึงหมายถึงธรรมขั้นศีล หรือธรรมหรือศีล และมีความหมายตรงกับ
ขอบเขตของหมวดธรรมที่เรียกว่า ธรรมจริยา ในปัจจุบันกาหนดให้คาว่าศีลธรรม ตรงกับ moral หรือ
morality ในภาษาอังกฤษ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมสิ่ง หรืคณ
ุ ความดี ที่เป็นข้อปฏิบัติ
ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม ส่วน “ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ
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นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิศสมัย อรทัย (2551) กล่าวว่า คาว่า คุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม มีความหมายคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2546) ให้นิยามว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และนิยามว่าจริยธรรมมีความหมาย
เหมือนกับศีลธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ความประพฤติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติใน
การครองชีวิต และแยกความแตกต่างระหว่าง จริยศาสตร์ กับจริยศึกษา ไว้ว่า จริยศาสตร์ (ethics)
หมายถึงปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสิน
ความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพ
ทางศีลธรรม ส่วนจริยศึกษา (moral education) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงาม
ในทางความประพฤติและปฏิบัติตน เพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม และให้นิยามคา
ว่า ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในศีล
กีรติ บุญเจือ (2551) ได้กล่าวถึง จริยธรรม (ethic) ว่า หมายถึง ประมวลข้อธรรมที่ทาให้
คนๆ หนึ่ง หรือคนประเภทหนึ่งเป็นคนดี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามคา
“จริยธรรม” ว่า “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม” ซึ่งคงมิได้ตั้งใจให้หมายถึง
ข้อธรรมแต่ละข้อ ซึ่งควรจะเป็นความหมายของคา “คุณธรรม” (virtue) จริยธรรมกล่าวให้เต็มจึง
ได้แก่ ประมวลคุณธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัติ ที่พจนานุกรมดังกล่าวนิยามคุณธรรมว่า “สภาพ
(สภาวะ, ภาวะ) คุณงามความดี” จึงนับว่าถูกต้อง ถ้าให้รัดกุมควรเสริมอีกนิดว่า “ภาวะคุณงามความ
ดีแต่ละอย่าง” ทั้งสองคาคือคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้ความหมายตามหลักวิชาการสากล
จริยธรรม (Morality) (Piaget, 1932; Kohlberg อ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2551)
เป็ น ระบบของการท าความดี ล ะเว้ น ความชั่ ว มี ทั้ ง ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ทั้ ง
ทางด้านจิตใจและสถานการณ์ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปัจจัยส่งออก (Output)
ซึ่งเป็นผลของการมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งผลนี้อาจอยู่ในรูปแบบทั้งจิตลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลผู้กระทา และผลต่อบุคคลอื่น ต่อกลุ่ม ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อโลก จริ ยธรรมจะ
เกิดขึ้นเมื่ อ ค่านิยม หรือคุณธรรม ตั้งแต่ 2 ตัวขัดแย้งกัน ทาให้บุคคลต้องตกอยู่ในสภาพที่ ต้ อ ง
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในการเลือกที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยมตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ความ
กตัญญูต่อบุคคล ขัดแย้งกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น บุคคลที่ตัดสิ นใจเลือกคุณธรรมหรือ
ค่านิยมตัวที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าที่เป็นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรือพวกพ้องในกลุ่มเล็กๆ จึง
มักเป็นคนที่มีจริยธรรมสูง
จริยธรรม (ethics) (Garner อ้างถึงใน ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2557) มาจากภาษากรีกสองคา
ได้แก่ “ศีลธรรม” (ethikos or moral) กับ “อุปนิสัย” (ethos or character) จริยธรรมจึงหมายถึง
ศีลธรรมกับอุปนิสัย รวมทั้งสิ่งที่มีคุณค่า หรือกฎแห่งความประพฤติของกลุ่มคนหรือบุคคล
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Kohlberg (1976) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของจริ ย ธรรมว่ า คื อ ความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี เป็ น
กฎเกณฑ์ แ ละมาตรฐานของความประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คม ซึ่ ง บุ ค คลจะพั ฒ นาขึ้ น จนกระทั่ ง มี
จริยธรรมของตนเองโดยอาศัยเกณฑ์จากสังคมเป็นเครื่องตัดสินว่าการกระทานั้นถูกหรือผิด จริยธรรม
ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการกระทาสิ่งที่สังคมเห็นว่าดีหรือถูกต้องเท่ านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่ทุกคนควรเลือก
กระทาในการตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
สรุ ป จริ ย ธรรม เป็ น หลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน
5.2 ลักษณะของจริยธรรม หรือปรัชญาศีลธรรม
จริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม เป็นเรื่องการคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับหลัก ปัญหา และการ
ตัดสินทางศีลธรรม ดังนี้
ทินพันธุ์ นาคะตะ (2557) กล่าว่า จริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม เป็นเรื่องการคิดในเชิง
ปรัชญาเกี่ยวกับหลัก ปัญหา และการตัดสินทางศีลธรรม เป็นเรื่องของการคิดให้ตัวเราเองในเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งได้ผ่านพ้นมาจากขั้นตอนที่เราถูกควบคุมโดยกฎศีลธรรมที่มีอยู่ และพ้นจากขั้นตอน
ที่เราปลูกฝังคุณธรรมภายในตัวเองมาแล้ว
การใช้ความคิดเกี่ยวกับหลักศีลธรรมมีอยู่สามอย่าง ได้แก่ ประการแรก การศึกษาในเชิง
ประจักษ์ พรรณนาหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางศีลธรรมหรือพัฒนาหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ที่มีผลต่อปัญหาด้านจริยธรรม ประการที่สอง การตัดสินเชิงปทัสถาน (normative judgment)
พร้อมด้วยเหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกหรือผิด ดีหรือเลว ควรหรือไม่ควร และถือเป็นหน้าที่หรือไม่
และประการที่สามในระยะหลังๆ สนใจเรื่องอภิจริยธรรม เกี่ยวกับปรัชญาแห่งความรู้ ตรรกะ และ
ความหมายของคาศัพท์ทางจริยธรรม
จริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม กับหลักศีลธรรม จึงเสมือนสิ่งเดียวกัน จริยธรรมกับศีลธรรม
ณ ที่นี้ จึงเป็นคาที่ใช้แทนกันได้ เราจึงพูดถึงปัญหาการตัดสิน ประมวล การโต้แย้ง ประสบการณ์
ความตระหนักรู้ และทัศนะต่างๆ ในทางศีลธรรม เช่นเดียวกับในทางจริยธรรม ลักษณะของศีลธรรม
จึงเป็นแบบเดียวกันกับลักษณะของจริยธรรม
จะเห็นว่า การตัดสินทางจริยธรรมว่าสิ่งใดจะดีหรือเลว โดยทั่วไปแล้วจะยึดถืออุดมคติของ
ศีลธรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เป้าหมายใดถูกต้องตามกฎศีลธรรม เป้าหมายนั้นก็จะถือว่าดี เป็น
ต้น และในการตัดสินทางจริยธรรมว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ก็ ถืออุดมคติทางศีลธรรมเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเช่นเดียวกัน ถ้าการกระทาใดทาตามกฎหรือหลักศีลธรรมก็จะถือว่าถูก และจะถือเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่จะต้องมีการกระทาที่ถูก
นอกจากนี้แล้ว อุดมคติทางศีลธรรม ยังเป็นเรื่องของมาตรฐานแห่งความประพฤติ เกี่ยวกับ
การแสดงออกของอุปนิสัยที่มีคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยนิสัยที่กระทาจนติดตัวมานาน จากเจตจานงที่
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เกิดจากการกระทาซ้าๆ กันจนเป็นนิสัย อุปนิสัยจึงเป็นลักษณะพิเศษ เป็นแนวโน้มเอียงและความ
พอใจที่จะทาเช่นนั้น เป็นคุณสมบัติภายในตัวคน เช่น อริสโตเติลกล่าวว่า ความสุขคือการกระทาของ
จิตใจที่มีคุณธรรมจนเป็นนิสัย
ประเภทของการตัดสินทางศีลธรรม การตัดสินทางศีลธรรมหรือทางจริยธรรมมีสองอย่าง
ได้แก่ ประการแรก การตัดสินใจสิ่งที่มีคุณค่าทางศีลธรรมว่า ดีหรือเลว มีคุณธรรมหรือไม่ มีความ
รับผิดชอบหรือน่าตาหนิเพียงใด โดยดูที่ตัวคน แรงจู งใจ เจตนา อุปนิสัย ประการที่สอง การตัดสินสิ่ง
ที่ถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมว่า ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ถือเป็นหน้าที่หรือไม่ โดยดูที่การกระทา แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมที่เรียกว่า การตัดสินใจใน
คุณค่าด้วย เป็นเรื่องของการประเมินสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมว่าดีหรือเลว พึงปรารถนาหรือไม่
โดยดูที่สิ่งของ ความพอใจ ชีวิตที่ดี รูปแบบของระบอบการปกครอง เป็นต้น
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การตัดสินทางศีลธรรมมีทั้งที่เป็นเรื่องเฉพาะและเรื่องทั่วไป อาจ
เกี่ยวกับบุคคล กาลเวลา และสถานที่ต่างๆ
แต่ที่สาคัญก็คือ ประการแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทาที่ถูกหรือผิด ถือเป็นหน้าที่หรือไม่
ควรหรือไม่ควร ประการที่สอง เกี่ยวกับบุคคล แรงจูงใจ เจตนา ลักษณะอุปนิสัย เป็นต้น อย่างแรก
เรียกว่า การตัดสินหน้าที่ทางศีลธรรมอย่างหลังเรียกว่า การตัดสินคุณค่าทางศีลธรรม
การปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมมีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งได้แก่ หลักศีลธรรม อีกด้านหนึ่งได้แก่
การมีคุณสมบัติหรืออุปนิสัยอันมีศีลธรรมหรือคุณธรรมที่จะทาตามหลักศีลธรรม ด้านแรกคงจะดารง
อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีด้านที่สองและโดยกลับกัน ค้านท์จึงกล่ าวว่า หลักศีลธรรมที่ปราศจากคุณธรรมย่อม
เป็นหมัน และคุณธรรมที่ไร้หลักศีลธรรมย่อมมืดบอด หลักศีลธรรมจึงต้องอยู่ควบคู่กันกับคุณธรรมที่มี
ชื่อเดียวกัน เช่น ความเมตตากรุณา กับความยุติธรรม
หลักการต่างๆ จะไม่ถูกนาไปสู่การปฏิบัติ ถ้าไม่มีการพัฒนาอุปนิสัยหรือคุณธรรมที่จะทาตาม
หลักการดังกล่าว ศีลธรรมในแง่นี้จึงเป็นเรื่องของการกระทาตามหลักและการปลูกฝังคุณสมบัติที่มี
คุณธรรมบางอย่าง ดังนั้น การเป็นคนมีคุณสมบัติทางศีลธรรมดังกล่าวกับการทาตามหลักศีลธรรมจึง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในลักษณะที่ทุกหลักการจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีภายใต้ชื่อคุณธรรมเดียวกัน
ในแต่ละสังคม ย่อมจะมีการปลูกฝังศีลธรรมแก่สมาชิกของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
อุปนิสัยหรือคุณสมบัติที่มีคุณงามความดีหรือคุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตา การ
ช่วยเหลื อและมีน้าใจต่อผู้ อื่น โดยการสั่งสอนและการลงมือกระทา ไม่ใช่เ พียงแค่อยู่ในความคิด
กล่าวคือ จะต้องมี การปลู กฝั งศีล ธรรม จนเกิดเป็นอุปนิสัย ที่ต้ อ งทาสิ่ งที่ เป็ นคุณ งามความดี ท าง
ศีลธรรมขึ้นมา เช่น พวกเห็นแก่ตัว ก็จะเน้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความผาสุกของตนเอง พวกประโยชน์
นิยม ก็จะเน้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีทั่วไปมากที่สุด หรือผสมกัน แล้วเน้นความกล้าหาญ ความ
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ซื่อสัตย์ ความมีมโนธรรม ส่วนพวกที่เน้นการกระทาแบบผสม ก็อาจจะเน้นความเมตตากรุณา กับ
ความยุติธรรมของการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น
คุณธรรมทางศีลธรรมที่สาคัญสูงสุดเป็นคุณธรรมที่ไม่ได้มาจากคุณธรรมอื่น แต่คุณธรรมอื่นๆ
ได้มาจาก หรือเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมแบบนี้ ตามที่เพลโตกับชาวกรีกคิดกัน ก็เห็นว่ามีคุณธรรม
หลักสี่อย่าง ได้แก่ ปัญญา ความกล้าหาญ ความพอประมาณ กับความยุติธรรม สาหรับศาสนาคริสต์
เดิมถือว่า มีคุณธรรมที่สาคัญเจ็ดอย่าง คือ ศรัทธา ความหวัง ความรัก ความสุขุม ความอดทน ความ
พอประมาณ กับความยุติธรรม แต่ศรัทธากับความหวังเป็นคุณธรรมทางศาสนา ส่วนปัญญาเป็น
คุณธรรมทางสติปัญญา จึงควรแยกออกไป สาหรับความเมตตากับความยุติธรรมย่อมถือเป็นคุณธรรม
สาคัญที่สุดได้ จึงควรได้รับการปลูกฝัง เช่นเดียวกับคุณธรรมทางศีลธรรมตามปกติอื่นๆ ก็ควรได้รับ
การปลูกฝังด้วย เช่น ความรัก ความกล้าหาญ ความพอประมาณ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และ
ความเกรงใจ เหล่านี้ถือเป็นคุณธรรมระดับหนึ่ง
นอกจากนี้แล้ว ยังมีคุณธรรมระดับรองลงมาที่ควรได้รับการปลูกฝังด้วย ซึ่งค่อนข้างเป็น
นามธรรมและมีลักษณะทั่วไป ได้แก่ ความมีมโนธรรม ความกล้ าหาญทางศีลธรรมในกรณีที่มีประเด็น
ทางศีลธรรมเกิดขึ้น การมีหลักการกับเจตนาดีในการเคารพกฎศีลธรรมตามความหมายของค้านท์
รวมทั้งการหาข้อเท็จจริงและคิดให้ชัดเจน ความสามารถในการตัดสินใจทางศีลธรรมได้เอง และ
ความสามารถในการตระหนักถึงจิตใจของผู้อื่น ซึ่งแตกต่างไปจากเราโดยสิ้นเชิงในแบบที่เห็นใจกัน
เป็นต้น
กล่าวได้ว่า คุณธรรมที่ควรปลูกฝังประกอบด้วยสิ่งที่อยู่ในรายการอันยาวเหยียดเหล่านี้ ซึ่ง
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเกณฑ์ที่จะกาหนดกันขึ้นมา ได้แก่ การไม่ทาผิดศีลธรรม การมีมโน
ธรรม ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การรู้จริง การมีสติ ความ
สุขุมรอบคอบ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความกตัญญู ความเกรงใจ การมีเจตนาดี ความรัก ความ
กล้าหาญทางศีลธรรม ความอดทน รวมทั้ง การเคารพกฎหมายของบ้านเมือง การเคารพบิดามารดา
ครูอาจารย์ การไม่ทาร้ายใคร การรักษาคาพูดหรือสัญญา การยึดมั่นในหลักการ ตลอดจนการมีน้าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และการคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่น เป็นต้น
สรุปได้ว่า จริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม เป็นเรื่องการคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับหลัก ปัญหา
และการตัดสินทางศีลธรรม จริยธรรมหรือปรัชญาศีลธรรม กับหลักศีลธรรม จึงเสมือนสิ่งเดียวกัน
จริยธรรมกับศีลธรรม ณ ที่นี้ จึงเป็นคาที่ใช้แทนกันได้ จริยธรรมหรือคุณธรรมที่ควรปลูกฝังสามารถ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามเกณฑ์ที่จะกาหนดกันขึ้นมา
5.3 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุมีความสาคัญ เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและต้องใช้ความเอาใจใส่ในการ
ดูแลต่อผู้สูงอายุ บุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมแห่งความดีงามที่จะดูแลทั้งตนเองและ
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ผู้อื่นได้ จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุเป็นพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคลต่อการดูแลผู้สูงอายุ อีก
ทั้งการดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและหรือจรรยาบรรณทางการพยาบาล ดังนี้
นิตยา ภาสุนันท์ (2548) กล่าวว่า ความมีจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากส่วนประกอบ 3
ประการ ได้แก่ (1) ด้านความรู้ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม (moral reasoning) เป็น
ความสามารถในการคิดแยกแยะเหตุผล ความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ (2) ด้านอารมณ์
ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือความพึงพอใจ ความศรัทธาเลื่อมใส ที่จะนาจริยธรรม
มาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ (3) ด้านพฤติกรรมแสดงออก (moral conduct) เป็นส่วนที่บุคคลได้
ตัดสินใจ กระทาหรือไม่กระทาในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าการกระทาหรือไม่กระท า
พฤติกรรมแบบใดนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลของส่วนประกอบทั้งสองข้างต้น และจริยธรรมของ
บุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการที่ บุ ค คลแต่ ล ะคนได้ รั บ การปลู ก ฝั ง การถ่ า ยทอดความรู้ การได้ เ ห็ น
แบบอย่างของจริยธรรม และฝึกฝนปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจนเป็นความเคยชินที่ดีงาม ซึ่งเรียกว่า
คุณธรรม (virtue)
Hoffmann (1979) ได้ให้ความหมายโดยคานึงถึงพฤติกรรมหรือการกระทาของบุคคล ซึ่ง
จริยธรรมโดยทั่วๆ ไป ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความคิดทางจริยธรรม (Moral
Thought) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมจริยธรรม (Moral Behavior)
Pojman (1995) กล่าวว่า จริยศาสตร์เกี่ยวข้องกับการกระทา ความประพฤติอันมีพื้นฐาน
นาไปสู่การประเมินการกระทาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการ
วิเคราะห์จริยธรรมจึงต้องมีขอบเขตในการประเมิน ได้แก่ 1) การกระทา คาที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
ถูกต้อง ผิดพลาด มีข้อผูกพัน และมีทางเลือก 2) ผลการกระทา คาที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ดี เลว
และไม่แตกต่างกัน 3) คุณลักษณะ คาที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ มีคุณธรรม มีความรุนแรงเลวร้าย
และมีความเป็นกลาง และ 4) อารมณ์ คาที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย และ
อารมณ์เป็นกลาง
5.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของหลักการพยาบาลเบื้องต้น และการทางานอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยแพทย์และพยาบาลที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุสังกัด ผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงจาเป็นต้อง
มีการอบรมและทราบถึงหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ดังนี้
การพยาบาลเป็นการปฏิบัติ โดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นบริการใน
ระดับสถาบันของสังคม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับปี พ.ศ.2540 ระบุ
ว่า การพยาบาล หมายความว่า “การกระทาต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทา การรักษา
โรค ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล” การจัดบริการสุขภาพในปัจจุบันเน้น
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การควบคุมคุณภาพการบริการ 5 ประเด็นหลัก คือ การทาให้บริการเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของ
ผู้รับบริการ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่ผู้รับบริการ การตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
อย่างทันท่วงที การประกันคุณภาพการบริการ และการมีความใส่ใจในความรู้สึกของผู้รับบริการ ผล
การศึกษาความคาดหวั งของผู้ ป่ว ยต่ อบริก ารการพยาบาลยั งแสดงให้เ ห็นอย่า งชัด เจนว่ า ผู้ป่ว ย
ต้องการพยาบาลที่มีความรู้ มีจริยธรรมประจาใจ ให้การพยาบาลถูกต้อง รวดเร็ว มีลักษณะใส่ใจเอื้อ
อาทรต่อปัญหาของผู้ป่วย รักษาสิทธิของผู้ป่วย สื่อสารได้ดี และที่สาคัญ คือต้องแสดงพฤติกรรม
บริการที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพและไว้วางใจได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงและมีความ
ปลอดภัย ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่สังคมและ
ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ มีความชานาญในการปฏิบัติ มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีศิลปะในการนาความรู้ไปปฏิบัติ การพยาบาล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติให้บรรลุตามมาตรฐานดังกล่าวมาข้างต้น พยาบาลจาเป็นต้องใช้
หลักจริยธรรมเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีการประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางใน
การประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและสังคมโดยส่วนรวม
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จึงสามารถสรุปสาระสาคัญของ
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องจากจริยธรรมของการพยาบาล ได้ดังนี้
สภาการพยาบาล (2552) กาหนดจริยธรรมวิชาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ไว้ดังนี้
1.จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน ประกอบด้วย ความมีสติ ตระหนักในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน ไม่มีอคติ และ
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
2.จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ ประกอบด้ ว ย การประกอบกิ จ อั น ยั ง
ประโยชน์แก่สาธารณชน รับผิดชอบต่อประชาชน อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมความมั่นคงต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ ประกอบด้วย ตระหนักและถือปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบตามหลักแห่งวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาความรู้และปฏิบัติให้ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4.จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิช าชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ประกอบด้วย
ให้เกียรติ เคารพผู้อื่น เห็นคุณค่า ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
ละเว้นการส่งเสริมปกป้องผู้กระทาผิด
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นอกจากนี้ยังมี หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของกลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายให้พยาบาลทุกคนปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 6 ประการและจรรยาบรรณวิชาชีพ (พ.ศ. 2546) 9 ประการ ดังนี้
หลักคุณธรรม จริยธรรม 6 ประการ
1. สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ (Autonomy)
2. การกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ (Beneficence)
3. การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุ หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Nonmaleficience)
4. การกระทาด้วยความซื่อสัตย์ ตามพันธะสัญญาของวิชาชีพ (Fidelity)
5. การกระทาต่อผู้ป่วยและครอบครัวด้วยความยุติธรรม (Justice)
6. การบอกความจริง (Veracity)
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล (ฉบับ พ.ศ. 2546) มี 9 ประการ ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาล และบริการสุขภาพ
2. ประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดีและ
ความผาสุกของเพื่อนมนุษย์
3. มีปฏิสมั พันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี
และสิทธิมนุษยชนของบุคคล
4. ยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย์
5. ประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ
6. พึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ
7. รับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคม เกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาล และต่อวิชาชีพการ
พยาบาล
8. พึงร่วมในการทาความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล
9. พึงรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น เคารพตนเอง รักษาความสมดุล
มั่นคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณค่าของงาน และทางานด้วยมาตรฐานสูง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กล่าวว่า จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล (ฉบับ พ.ศ. 2546) มี 9 ประการ ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาล และบริการสุขภาพ ทั้งต่อปัจเจกบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันความเจ็บป่วย การฟื้นฟู
สุขภาพ และการบรรเทาความทุกข์ทรมาน
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2. ประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดีและ
ความผาสุกของเพื่อนมนุษย์ ช่วยให้ประชาชนดารงสุขภาพไว้ในระดับดีที่สุ ด ตลอดวงจรของชีวิต นับ
แต่ปฏิสนธิ ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเจ็บป่วย ชราภาพ จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต
3. มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี
และสิทธิมนุษยชนของบุคคล ทั้งในความเป็นมนุษย์สิทธิในชีวิต และสิทธิในเสรีภาพเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การพูด การแสดงความคิดเห็น การมีความรู้ การตัดสินใจ ค่านิยมความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนสิทธิในความเป็นเจ้าของ และความเป็นส่วนตัวของ
บุคคล
4. ยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย์ ร่วมดาเนินการเพื่อช่ วยให้
ประชาชนที่ต้องการบริการสุขภาพ ได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง และดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับ
การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความเคารพในคุณค่า
ของชีวิต ศักดิ์ศรี และสิทธิในการมีความสุขของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จากัดด้วยชั้น วรรณะ
เชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วัย กิตติศัพท์ ชื่อเสียง สถานภาพในสังคม และโรคที่เป็น
5. ประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศปฏิบัติการพยาบาล โดยมีความรู้ในการกระทา และ
สามารถอธิบายเหตุผลได้ในทุกกรณี พัฒนาความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่ อง รักษาสมรรถภาพ
ในการทางาน ประเมินผลงาน และประกอบวิชาชีพทุกด้านด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. พึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยการร่วมมือ ประสานงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ผู้ ร่ ว มงาน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่า ย ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลตามนโยบาย และ
แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ มอบหมายงาน และ
มอบหมายงานอย่ า งรอบคอบ และกระท าการอั น ควรเพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตราย ซึ่ ง เห็ น ว่ า จะเกิ ด กั บ
ผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล ครอบครัว กลุ่มหรือชุมชน โดยการกระทาของผู้ร่วมงาน หรือสภาพแวดล้อม
ของการทางาน หรือในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
7. รับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคม เกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาล และต่อวิชาชีพการ
พยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตประกอบวิชาชีพด้วยความมั่นคงในจรรยาบรรณ และ
เคารพต่อกฎหมายให้บริ การที่มีคุณภาพเป็นวิสัย เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ
ให้เจริญ ก้าวหน้าในสังคมอย่างเป็นเอกภาพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกับผู้อื่นใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกวงการสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ
8. พึงร่วมในการทาความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล ร่วมเป็นผู้นาทางการ
ปฏิบัติการพยาบาลหรือทางการศึกษา ทางการวิจัยหรือทางการบริหารโดยร่วมในการนาทิศทาง
นโยบาย และแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาความรู้ ทั้งในขั้นเทคนิคการพยาบาลทฤษฎีขั้นพื้นฐาน
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และศาสตร์ทางการพยาบาล ขั้นลึกซึ้งเฉพาะด้าน ตลอดจนการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
ของวิชาชีพ ทั้งนี้ พยาบาลพึงมีบทบาททั้งในระดับรายบุคคล และร่วมมือในระดับสถาบัน องค์กร
วิชาชีพ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
9. พึงรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น เคารพตนเอง รักษาความสมดุล
มั่นคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณค่าของงาน และทางานด้วยมาตรฐานสูง ทั้งในการดารงชีวิตส่วนตัว
และในการประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ที่จาเป็นต้องเสียสละ หรือประนีประนอม พยาบาลพึง
ยอมรับในระดับที่สามารถรักษาไว้ซึ่งความเคารพตนเอง ความสมดุลในบุคลิกภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตของตน เช่นเดียวกับของผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการและสังคม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ
เบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 33 ง กล่าวถึง หมวด 5 การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น ข้ อ 34 ว่ า อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นควรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยรั ก ษา
จรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน
เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด 2) ไม่เรียกร้องหรือ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยตาแหน่งหรือบทบาทหน้าที่ 3) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
เมตตาธรรมในการดาเนินงานและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 4) ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ระเบียบนี้กาหนดโดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5) มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
5.3.2 องค์ประกอบทางจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุ
จริยธรรม คือ หลักความประพฤติที่ดีงาม หรือเป็นการกระทาที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การกระทาที่ดีต่อผู้สูงอายุของผู้ดูแล ซึ่งเป็นการกระทาที่
ดีทางกาย เช่น ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความนิ่มนวล ไม่แสดงพฤติกรรมรังเกียจ ไม่ประชดประชันเมื่อ
ไม่พอใจ ดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุขสบาย ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายสมวัยและ
มีความปลอดภัย และการกระทาดีทางวาจา ได้แก่ ไม่พูดส่อเสียด เหน็บแหนม ยั่วยุ ให้ผู้สูงอายุที่ดูแล
ต้องเสียใจ หรือเกิดอารมณ์ หรือเป็นทุกข์ รวมถึงการกระทาดีทางใจ หมายถึง การมองสิ่งต่างๆ ในแง่
ที่ดี ไม่มีอิจฉา ริษยา หรือความมุ่งร้าย มีจิ ตใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก เมตตา และให้อภัย (สถาบัน
กศน.ภาคตะวันออก, 2556)
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การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องมีการตัดสินใจในการกระทาที่ถูกต้อง และ
เป็นสิ่งที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงควรใส่ใจในองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานทางจริยธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ (Matteson, McConnell, and Linton, 1997; สิวลี ศิริไล, 2548)
1. ตระหนักถึงคุณค่าของความสูงอายุเพื่อดารงความมีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจโดย
- ให้ความเคารพยกย่องคานึงถึงคุณค่าของความสูงอายุที่สั่งสมความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์มายาวนาน
- ยอมรับความสูงอายุ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตของมนุษย์ ยอมรับ
ความแตกต่างส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างทั้งความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และบุคลิกลักษณะเฉพาะตน
- ดารงรักษาความสามารถของผู้สูงอายุไว้ให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมความสามารถ
ของการท าหน้าที่ของร่างกาย (functional ability) ยอมรับความคิดเห็น หรือความต้องการของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา หรือตัดสินใจด้วยตนเอง
- ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ที่มีสิทธิทจี่ ะได้รับบริการด้านสุขภาพ
อนามัยที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับบุคคลวัยอื่น
2. ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีหลักธรรมประจาใจซึ่งจะช่วยให้เข้าใจชีวิต ตระหนักในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ คุณค่าของความสูงอายุ อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเอื้ออาทร
ห่วงใย มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และยอมรับในความแตกต่างเฉพาะบุคคล
ซึ่งจะช่วยให้ไม่รู้สึกขุ่นเคือง หรือไม่พอใจเมื่อผู้สูงอายุลังเล หรือไม่ปฏิบัติตาม และไม่ด่วนตัดสินใจ
แทนผู้สูงอายุ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเห็นว่าดีและเหมาะสม หลักธรรมเหล่านั้น ได้แก่
- เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
- กรุณา คือ ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ช่วยให้ทุเลาจากความ
เจ็บปวดและทรมาน
- มุทิตา คือ ความรู้สึกพลอยยินดี เมื่อมีอาการดีขึ้น ช่วยให้สุขสบายยิ่งขึน้
- อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย ไม่ล่วงล้าเกินไป จนทาให้รสู้ ึกอึดอัด หรือเป็นการ
ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคล
3. ศึกษาหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งด้านที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ด้าน
จริยธรรม และด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจผู้สูงอายุดีขึ้น เข้าใจประเด็นปัญหาทางจริยธรรมได้กระจ่าง
ขึ้น เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
4. รักและศรัทธาในวิชาชีพ เห็นคุณค่าของวิชาชีพว่าเป็นวิชาชีพที่มีประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์
โดยเฉพาะในยามทุกข์จากความเจ็บป่วย และต้องการความช่วยเหลือความรักในวิชาชีพ อยากช่วยให้
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คนหายจากความเจ็บป่วย จะช่วยให้ผู้ดูแลมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย เมื่อบางครั้งต้องกระทบกับ
ปฏิกิริยาต่างๆ จากผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อข้อบัญญัติใน
จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลทั้งตัวบุคคลและวิชาชีพ
ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ เป็นผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ จึงจาเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สงู อายุ (พรรณงาม พรรณเชษฐ์ และคนอื่นๆ, 2542; สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออก, 2556) ประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพันพากเพียร
มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร มีขอบเขต
หน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานที่ทาให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายแก่
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์
ส่วนตน โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง มีความตรงต่อเวลาในการทางาน รวมทั้งไม่หยิบฉวยสิ่งของ
ของผู้ว่าจ้างมาเป็นของตน หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่ เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย
และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ
4. ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัย ในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5. ความเสี ยสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ต าม
ความสามารถ เมื่อผู้สูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7. ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ปรารถนาดีต่ อ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามยิ้ มแย้ มแจ่มใสในการทางาน มี ก ารกระทาที่มุ่ง หวัง ให้ ผู้สูง อายุมี
ความสุข และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
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นอกจากนี้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องมีมุทิตา คือ มีความชื่นชม ยินดีในความสาเร็จ สมหวัง หรือ
ความสุขของผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ ไม่อิจฉาริษยา จะต้องฝึกให้มีไมตรีจิตอันดีต่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
มีอุเบกขา คือ การไม่ทับถม ซ้าเติม ไม่แสดงอาการเยาะเย้ย ถากถาง หรือแสดงอาการสมน้าหน้าเมือ่
ผู้สูงอายุทาผิดพลาด หรือได้รับทุกข์ทรมาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาจ ณ วิเชียร และพิศสมัย อรทัย (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย
1. ความเป็นอิสระ มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย มีความเป็นตัวของตัวเอง พึ่งตนเองให้เต็มที่ก่อน
ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น สามารถทางานได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกให้ทา ต้องการแบบอย่างเพื่อ
เป็นหลักในการดาเนินชีวิต หาความรู้ ฝึกฝนความสามารถและความชานาญเป็นประจา ขวนขวาย
ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เกี่ยงงาน ภูมิใจในความสามารถของตนเอง/สามารถพึง่ ตนเองได้
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย กระตือรือร้นที่จะทางานให้ประสบ
ผลส าเร็ จ หาความรู้ / ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ มาพั ฒ นางานอยู่ เ สมอ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ รีบหาทางแก้ไขเมื่อเจออุปสรรคในการทางาน รับผิดชอบทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
ทันเวลา และทางานโดยเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
3. ความมีวินัย มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ละเลยข้อห้ามเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมีโอกาส มักหาเหตุผล
เพื่อทาการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เปิดใจรับค่านิยมของต่างชาติที่ไม่ขัดวัฒนธรรมไทย ต้องออกกฎบังคับจึง
จะปฏิบัติตาม ช่วยกันรักษาและไม่ทาลายสาธารณสมบัติ รู้จักและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตน
และเป็นคนประเภทที่เรียกว่า “ทาอะไรตามใจคือไทย”
4. ความอดทน มี ตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกอบด้ ว ย ท างานด้ ว ยความบากบั่ น ไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป สรรค
ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง หยุดกิจกรรมทุกอย่างเมื่อรู้สึกท้อหรือเหนื่อยหน่าย
รู้สึกราคาญและหงุดหงิดเมื่อต้องร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบ รับมือ/ปรับตัวได้เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่
กดดัน ไม่โกรธเมื่อถูกตาหนิ/วิจารณ์ด้วยถ้อยคาที่รุนแรง และทางานอย่างคนเข็นครกขึ้นภูเขา
5. ความกตัญญู มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ระลึกถึงผู้มีพระคุณอย่างสม่าเสมอ ตอบแทนผู้มี
พระคุณด้วยความเต็มใจ เลี้ยงดูพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ไหว้ขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแม้เขาจะมี
อายุน้อยกว่า ตอบแทนบุญคุณโดยไม่หวังคาชื่นชม ยกย่อง และเป็นคนที่รู้บุญคุณข้างแดงแกงร้อน
6. ฉั น ทะ มี ตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกอบด้ ว ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จ หรื อ รั ก ในงานที่ ท า
ต้องการชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้อานวยความสะดวก รู้สึกว่าชีวิตไม่สมบูรณ์หากไม่ได้เป็น
เจ้ า ของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการ ชอบเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ ต นมี กั บ สิ่ ง ที่ ผู้ อื่ น มี ฐานะหน้ า ที่ ก ารงานเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จของชีวิต และทางานโดยยึดหลักว่าฝันให้ไกลไปให้ถึง
7. ความขยันหมั่นเพียร มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิต คิดว่าอุปสรรคคือความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ยอมอดหลับอดนอนเพื่อที่จะทางานให้
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สาเร็จ รู้สึกเกียจคร้านบ้างหากต้องทางานซ้าๆ เป็นประจา ไม่เบื่อที่จะลองผิดลองถูกในการทางานที่
ไม่เคยทามาก่อน และทางานโดยไม่งอมืองอเท้า
8. ความประหยัด มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ดาเนินชีวิตด้วยความ
พอเพี ย ง วางแผนการใช้ ท รั พ ยากร เวลา และแรงงานให้ คุ้ ม ค่ า ใช้ เ งิ น ออมอย่ า งฉลา ดและเกิ ด
ประโยชน์ในทางสุจริต ก้าวทันกระแสนิยม ไม่ยอมตกยุค ถนอม ซ่อมแซมของใช้ให้สามารถใช้ได้นาน
ที่สุด และดารงชีวิตด้วยคติที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
9. ความซื่อสัตย์ มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย พูดอย่าง ทาอย่าง ไม่ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา รักษา
ความลับได้และเป็นที่ไ ว้วางใจของผู้อื่น ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โกหกหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อความความอยู่รอดของตนเอง ให้สินบนบ้าง
เล็กน้อยช่วยให้งานสาเร็จลุล่วง และทางานโดยเชื่อว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
10. ความมีสติสัมปชัญญะ มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุ ใจเร็วด่วนได้ ไม่
ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ ขาดความรอบคอบในการทางาน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ และ
เชื่อว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทัน
11. ความรับผิดชอบ มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มุ่งมั่นที่จะทางานในส่วนของตนให้ดี สาเร็จลุล่วงตรงเวลา รักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่สร้างปัญหา
ให้แก่สังคม รู้และปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อครอบครัว ยอมรับผลการกระทาของตนเองและปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น ทางานโดยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น มักปัดสวะให้พ้นตัว
12. ความยุติธรรม มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ทุกคน ฟังความ
รอบด้าน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์ โต้แย้งเมื่อมีการใช้
อานาจที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เข้าคนผิดแม้จะเป็นคนใกล้ชิด และทางานโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
13. ความสามัคคี มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและทางานเป็นหมู่คณะได้ลุล่วง
ได้ดี ร่วมมือร่วมใจกับสมาชิกในหมู่คณะเพื่อทางานให้สาเร็จ แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากการทางาน
ร่วมกับหมู่คณะได้ โน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นความสาคัญของการรวมกันเป็นคณะ และทางานโดยเชื่อว่า
สามัคคีคือพลัง
14. ความเป็นกัลยาณมิตร มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จในชีวิต
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ใ ครร้ อ งขอ ชี้ ใ ห้ ผู้ อื่ น เห็ น ว่ า เขาก าลั ง ท านั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี ยิ น ดี กั บ
ความสาเร็จของผู้อื่นโดยไม่คิดริษยา รู้จักเลือกคบคนดี และเชื่อว่าคบบัณฑิตพาไปหาผล
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องตระหนักถึงการให้การดูแล การให้
ความช่วยเหลือ การให้การประคับประคอง และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถทากิจกรรมต่างๆ
และได้รับความสุขสบาย
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สรุปได้ว่า จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง หลักประพฤติตนในการดูแลบุคคลสูงวัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแล เข้าใจสภาพความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและกระทาสิ่ง
ต่างๆ ด้วยความรักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิตบั้นปลายได้อย่างแท้จริง ซึ่งจริยธรรมในการ
พยาบาลมีที่มาในวงกว้าง จึงสามารถสรุปจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุได้ 7 ประการ (พรรณงาม
พรรณเชษฐ์ และคนอื่นๆ, 2542; ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ , 2554; สถาบัน
กศน.ภาคตะวันออก, 2556) ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที 4)
ความมีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา องค์ประกอบจริยธรรมการ
ดูแลผู้ สู งอายุที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ 7 องค์ประกอบ
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้รับการอบรมจากสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีความเหมาะสมกับ งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในการทางาน
ดูแลผู้สูงอายุและคลอบคลุมหลักจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ตอนที่ 6 อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
6.1 ความเป็นมาของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ริเริ่มโครง
การอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งมีสาระสาสาคัญ ดังนี้
เมื่อปีพ.ศ. 2542 กรมประชาสงเคราะห์ได้มีการสารวจข้อมูลสวัสดิการสังคมระดับครัวเรือน
ทั่วประเทศ พบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นจานวนถึง 253,360 ครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในเวลานั้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชนบท และยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการสาหรับผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ด้วยเหตุดังกล่าว ในปีพ.ศ.
2546 – 2547 สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ได้ริเริ่ม
จัดทา “โครงการนาร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” ขึ้น เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลในรูปของ
อาสาสมั ค รที่ มี ความรู้แ ละมี บ ทบาทของนั กสั ง คมสัง เคราะห์พื้ น บ้ า น ในการด าเนิ น งานได้ มีการ
ฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และการเสริมสร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนที่มีความสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาสาสมัคร เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
โดยเริ่มดาเนินงานในพื้นที่นาร่อง4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด รวมเป็น 8 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวั ดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี (จังหวัดละ 1 ตาบล) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นาร่องคือเป็น
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พื้นที่ที่มีจานวนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลมากที่สุด และมีเครือข่ายหน่วยงานด้านผู้สูงอายุ ในท้องถิ่น
ที่มีความเข็มแข็ง สามารถให้การสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการได้ โดยมีการฝึกอบรมให้แก่
อาสาสมัครซึ่งผ่านการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน และยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรม จังหวัดละ 80
คน ให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง ซึ่งจากการดาเนินงาน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้งบประมาณดาเนินการน้อย แต่ได้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจานวน
มากในการทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน สานักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ จึงได้เสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2551)
6.2 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา ของ ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ดังนี้ 1) ปฏิบัติ
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้ค วามรู้
ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ 4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้อง
กับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น 5) เป็นแกนนาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่นๆ 6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 7) ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่
หน่ ว ยงานอื่ น ร้อ งขอ 8) อาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้า นจะต้อ งด าเนิ นการตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 9) ประสานการดาเนินงานสาธารณสุขในชุมชน
และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กร
พัฒนาชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย
(กลุ่มนโยบายและวิชาการ กาญจนบุร,ี 2555)
1. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีสิ่งที่จะต้องคิดคานึงถึง
อย่างควบรวมกัน 3 ประการ คือ
1.1 ความครอบคลุมต่อลักษณะงาน คือ
- การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
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- การเฝ้าระวังและเตือนภัย
- การจัดบริการและสวัสดิการ
1.2 ความครอบคลุมต่อผู้สูงอายุทุกคน คือ
- ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
- ผู้สูงอายุอื่นในชุมชน
1.3 ความครอบคลุมต่อสิทธิผู้สูงอายุ คือ
- สิทธิการมีอายุยืน
- สิทธิการคุ้มครอง
- สิทธิการส่งเสริม
- สิทธิการมีส่วนร่วม
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม อาจรับการดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-เยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข
- ดูแลเรื่องยา
- พาออกไปพบแพทย์
- พาไปร่วมงานในชุมชน
- พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
- รวมกลุ่มผู้สูงทากิจกรรม
- ให้คาปรึกษาแก่ผู้สงู อายุเมื่อเกิดปัญหา
- ให้ข้อมูลบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
- เก็บข้อมูลผูส้ ูงอายุ
- พาไปติดต่อทากิจธุระหรือทาการแทนผูส้ ูงอายุ
- ดูแลอาหารการกิน
- ช่วยเรื่องออกกาลังกาย
- พาแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน
- พาไปพักผ่อนนอกบ้าน
- ช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม
- ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
- ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ
- ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
- เฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้สูงอายุ
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- จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
3. จัดทาข้อมูลสถิติผู้สูงอายุของชุมชนและจัดแสดงให้ประชาชนในชุมชนทราบ และเห็นได้
อย่างชัดเจนในที่สาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
3.1 ชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความทุกข์ร้อน และ ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มทุกคนที่ได้รับการดูแลคุ้มครองและเฝ้าระวังจาก อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย และอาจติดภาพถ่ายร่วมกับรายชื่อเหล่านัน้ ทั้งนี้ ต้องคานึงว่าจะเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ด้วย
3.2 จานวนผู้สูงอายุ ประเภทกลุ่มผู้สูงอายุ สภาพปัญหาความต้องการ กิจกรรมต่างๆ ที่
ทาเพื่อผู้สูงอายุ ฯลฯ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาความจะเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลและใน
ภาพรวม เพื่อให้มีความพร้อมดาเนินงานหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการ
5. รณรงค์ให้ชุมชนมีความตื่นตัวเห็นความสาคัญและมีสว่ นร่วมให้การดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง
นอกจากนี้ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ยังมีหน้าที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย
1. แนวปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ 1 ให้การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
โดยการให้การดูแลการเฝ้าระวังและเตือนภัย และการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
ทุกคน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และ
- ผู้สูงอายุอื่นในชุมชน
โดยให้การดูแลช่วยเหลือ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ตามความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเพียงพอ และสม่าเสมอและสามารถครอบคลุมสิทธิของผู้สูงอายุทั้ง 4
ด้าน คือ
- การมีอายุยืน
- การคุ้มครอง
- การส่งเสริม
- การมีส่วนร่วม
2. ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
3. ให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัว ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
4. เฝ้าระวังและเตือนภัยสาหรับผู้สูงอายุ
5. เป็นสื่อกลางในการนา ประสาน ส่งต่อ บริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ ูงอายุ
6. เป็นสื่อกลางในการนา ประสาน ส่งต่อ บริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผปู้ ระสบปัญหา ความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
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7. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทบี่ ้าน 1 คน ให้การดูแลผู้สูงอายุที่แบ่งตามความรับผิดชอบเป็น
2 กลุ่ม คือ
- ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 5 คน
- ดูแลสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 15 คน
สรุปได้ว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลในรูปของอาสาสมัครที่มี
ความรู้และมีบทบาทของนักสังคมสังเคราะห์พื้นบ้าน ในการดาเนินงานได้มีการฝึกอบรมความรู้
ทักษะ และการเสริมสร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนที่มีความสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ดีดี เนอร์สซิ่งโฮม, 2556)
1. ให้การดูแล ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบาย
2. ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือในการทากิจกรรมต่างๆ
3. ให้การประคับประคอง เช่น การประคับประคองทางด้านร่างกาย และจิตใจ
4. ให้การสนับสนุน เช่น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองตามความสามารถที่มีอยู่ ให้คาชมเชย ยกย่อง เป็นต้น
5. เป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างบุตรหลานและญาติมิตรกับผู้สูงอายุ
บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ แบ่งตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2552)
1. บทบาทในการดูแลด้านร่างกาย หมายถึง การแสดงพฤติกรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแล และสนับสนุนด้านร่างกาย ได้แก่
1.1 การจัดหาและดูแลเรื่องอาหาร ซึ่งผู้ดูแลจะมีบทบาทในการจัดหาอาหาร การ
ดูแลจัดตารางเวลาอาหารให้เหมาะสม และการดูแลปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพียงพอต่อร่างกายของ
ผู้สูงอายุ ดังนี้
1.1.1 ผู้ดูแลควรดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย
มีความสมดุลของสารอาหาร ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายทั้งปริมาณและคุณภาพและ เหมาะสมกับวัย ไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารเฉพาะ
เวลาที่หิว เพราะจะทาให้รับประทานอาหารมากกว่าที่ควร ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารตรง
เวลาอย่างสม่าเสมอ และดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับประทาน อาหารในเวลาเดียวกันทุกวัน และปริมาณ
เท่ากันในแต่ละวัน คอยกระตุ้นเตือนให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ งดรับประทาน
อาหารจุกจิก ดูแลควบคุมหลีกเลี่ยงอาหาร เช่น งดอาหารจาพวกถั่วดิบ ผักดิบ และของหมักดองก่อน
นอน
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1.1.2 ดูแลควบคุมหลีกเลี่ยงอาหาร เช่น งดอาหารจาพวกถั่วดิบ ผักดิบ
และของหมักดองก่อนนอน เพราะอาหารเหล่านี้ ทาให้มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก จึงรู้สึกไม่สุข
สบาย อาหารที่มีไขมันสูง ทาให้ระบบย่อยอาหารต้องทางานหนัก ทาให้นอนไม่หลับได้ และหลีกเลี่ยง
การดื่มน้าชา หรือกาแฟ
1.1.3 ดูแ ลให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารคาร์ โบไฮเดรตลดลง และมี ใย
อาหารมากขึ้น เช่น อาหารประเภทผักใบเขียวต่างๆ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อย และให้พลังงานน้อย
ย่อยง่าย และสามารถรับประทานได้โดยไม่จากัดปริมาณ ผู้สูงอายุที่รับประทานผักทุกวัน จะช่วยใน
ระบบขับถ่าย และป้องกันการขาดวิตามิน และเกลือแร่ในร่างกายได้
1.1.4 ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานผลไม้ประเภทรสไม่จัด โดยรับประทาน
อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละมื้อ เช่น ชมพู่ ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง แตงโม มะละกอ ส้มโอ ควรงดรับประทาน
ผลไม้ที่มีรสหวานจัดมาก เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก ลาไย เนื่องจากทาให้ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องน้าหนัก
เกินได้
1.2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายอย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิจัยพบว่า การ
ออกกาลังกายที่มีความรุนแรงขนาดปานกลางแบบฝึกความทนทาน โดยใช้การออกกาลังกายชนิดแรง
กระแทกต่า ตัวอย่างเช่น การเดินเร็ว 30-40 นาที 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ สามารถ
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกหลายประการ คือ ทาให้
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาน้ าหนั ก เกิ น สามารถลดน้ าหนั ก ลงได้ ด้ า นจิ ต ใจ การออกก าลั ง กาย ช่ ว ยลด
ความเครียด ลดความซึมเศร้า ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงมี
บทบาทสาคัญในการกระตุ้นเตือนผู้สูงอายุเรื่องการออกกาลังกาดังนี้
1.2.1 ชี้แจงเหตุผลแก่ผู้สูงอายุถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
1.2.2 แนะนาออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการปรึกษาแพทย์
1.2.3 แนะนาวิธีการออกกาลังกายเฉพาะแต่ละบุคคลแก่ผู้สูงอายุ เช่น กาย
บริหาร โยคะ รามวยจีน การเดินเร็ว การว่ายน้าหรือเดินในน้า การขี่จักรยาน เป็นต้น
1.2.4 แนะน าขั้ น ตอนการออกก าลั ง กาย ดั ง นี้ ระยะการอบอุ่ น ร่ า งกาย
(warm up) เป็นการเคลื่อนไหวช้าๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อเตรียมความพร้อม โดยใช้เวลา 5-10 นาที ระยะ
การออกกาลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด และระบบต่างๆ ในร่างกายทางานเต็มที่ และต่อเนื่อง
ใช้เวลา 20-30 นาที และระยะผ่อนคลาย (cool down) ก่อนการยุติการออกกาลังกาย เป็นการ
เคลื่อนไหวให้ช้าลง ใช้เวลา 5-10 นาที แล้วจึงหยุดเพื่อให้ระบบต่างๆ คืนสู่ภาวะปกติ
1.2.5 คอยกระตุ้ น เตื อ นและชั ก ชวนให้ ผู้ สู ง อายุ อ อกก าลั ง กายอย่ า ง
เหมาะสม สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละประมาณ 20-30 นาที
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1.2.6 คอยสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุขณะออกกาลังกาย เช่น ใจสั่น
หน้ามืด เหงื่อออก เวียนศีรษะ ตัวเย็น เป็นต้น เมื่อมีอาการดังกล่าวควรให้ผู้สูงอายุหยุดพักทันที
1.3 การดูแลการรับประทานยาตามแผนการรักษา ดังนี้
1.3.1 ดูแลแนะนาให้รับประทานยาก่อนและหลังอาหารอย่างน้อย 30 นาที
1.3.2 ดูแลและแนะนาการรับประทานยาให้ครบจานวน และตรงตามเวลา
ทุกมื้อ ตามคาสั่งแพทย์
1.3.3 ไม่ปรับขนาดยา หรือดูแลให้ผู้สูงอายุหยุดรับประทานยาเอง โดยไม่
ปรึกษาแพทย์
1.3.4 คอยสังเกตอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยา เมื่อพบ
อาการผิดปกติ ควรให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที
2. บทบาทในการดูแลด้านจิตสังคม หมายถึง การแสดงพฤติกรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ดูแลในการช่วยเหลือ สนับสนุน และดูแลด้านจิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรัก
ความเอาใจใส่ ความสนใจ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การยกย่องและการให้เกียรติ เป็นต้น
2.1 การให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ และการรับฟังปัญหาต่างๆ ของผู้สูงอายุด้วย
ความเคารพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
2.2 การส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ผู้สูงอายุ จะได้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว หรือถูกแยกออกจากสังคม เช่น การพาผู้สูงอายุไปวัด การ
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ และ
การพาผู้สูงอายุไปสันทนาการกับครอบครัว เป็นต้น
2.3 สนับสนุนและให้การยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ได้แก่ การให้
เกียรติ ความเคารพนับถือ การให้กาลังใจ การยกย่องสรรเสริญ และให้ความมั่นคงปลอดภัย
2.4 สนับสนุนให้มีงานทาตามความสามารถ และงานอดิเรกต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
2.5 ดูแลให้ได้รับความบันเทิง และพักผ่อนหย่อนใจตามสมควร เช่น การสันทนาการ
กับสมาชิกในครอบครัวในบรรยากาศผ่อนคลายก่อนนอน จะทาให้รู้สึกอบอุ่น และเป็นสุขใจ
2.6 สนับสนุนให้ก่อนนอนผู้สูงอายุได้พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ประมาณ 10
นาที จะช่วยลดความเครียด เช่น การอาบน้าอุ่น การนวดหลัง เพื่อลดความเครียด
2.7 สนับสนุนให้ได้พบปะญาติ และเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆ ให้มีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ครอบครัว และกิจกรรมภายนอกต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิกของชมรม สมาคมต่างๆ การร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น ไปวัด ฟังเทศน์และฟังธรรม เป็นต้น
2.8 ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
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3. บทบาทในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การแสดงพฤติ กรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ดูแลในการช่วยเหลือ สนับสนุน และดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดที่อยู่อาศัย และการจัด
สภาพแวดล้อม เป็นต้น
3.1 ดูแลด้านการจัดที่อยู่อาศัย และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น แสง เสียง
กลิ่น อุณหภูมิ และแมลงต่างๆ
3.2 ดูแลจัดหาที่นอน เครื่องนอนที่สะอาด และสุขสบาย พบว่า เครื่องนอน ที่นอน
ฟูก หมอน ผ้าห่ม ชุดที่สวมใส่ มีผลต่อการนอนหลับ จึงจาเป็นต้องจัดเครื่องนอนให้เหมาะสมต่อการ
นอนหลับ เช่น ฟูกไม่แข็งหรือนุ่มเกินไป หมอนไม่สูงหรือต่าเกินไป เครื่องนอนทุกชิ้นสะอาด เป็นต้น
3.3 ดูแลผู้สูงอายุให้สวมเสื้อผ้าที่ทาให้สุขสบาย และไม่คับเกินไป
สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ให้ได้รับความสุขสบายทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
6.3 บทบาทอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในฐานะนักจัดการสุขภาพชุมชน
1.เป็นผู้ปฏิบัติตน และนาพาบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามหลัก ๓อ. ๒ส.
2.เป็นผู้ร่วมดาเนินการสั่งการ ควบคุมกากับ ให้คาชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ
4 ด้าน
2.1การจัดทาแผนด้านสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนสร้างเสริม
สุขภาพสู่การปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.2 การจัดการงบประมาณ เป็นแกนนาในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่
จาเป็นในการขับเคลื่อนแผนการสร้างเสริมสุขภาพ
2.3 การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนนาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น
การเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และเป็นบุคคลตัวอย่างในการนาออกกาลังกาย
ด้วยรูปแบบที่เหมาะ สมตามวัยสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน เป็นต้น
2.4 การประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
3.เป็ น แกนน าในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้ ค นในชุ ม ชนตื่ น ตั ว และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชน และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4.เป็นแกนนาในการริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ
6.3.1 อาสาสมัครนักจัดการสุขภาพชุมชน
เป็นผู้ร่วมดาเนินการสั่งการ ควบคุมกากับ ให้คาชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ
4 ด้าน

98
1. การจัดทาแผนด้า นสุ ขภาพ ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนสร้างเสริม
สุขภาพสู่การปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 สารวจและประเมินสถานการณ์ชุมชน โดยการสารวจและวิเคราะห์ ในประเด็นของ
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ สารวจองค์กร / คนที่เป็นแกนนามีความพร้อมในการร่วมดาเนินการ
สารวจทุน และองค์ความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
1.2 สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นการนากลุ่มคน/องค์กร และความรู้
มาก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในลักษณะประชาคมร่วมกันของกลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย
ร่วมกาหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนา
1.3 จัดทาแผนด้านสุขภาพ เริ่มจากทาประชาคมหมู่บ้านจากข้อมูลข้อมูลต่างๆ ที่ได้ใน
ชุมชน/ที่ประชุม มาจัดทาแผนโดยใช้เครื่องมือที่ชุมชนมีความพร้อม เช่นเครื่องมือ แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ทั้งนี้แผนที่ได้ควรมี 2 ด้านนาสู่การสร้างกิจกรรม คือ ด้านสร้าง
สุขภาพ และ ด้านซ่อมสุขภาพ จากนั้นกลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย แกนนาชุมชน นาแผนสุขภาพที่ได้
ประกาศให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการทาแผน อาจจะใช้วิธีการประชุม
ชาวบ้าน หรือจัดเวทีกลางบ้าน เพื่อสร้างโอกาสรับรู้ เสนอ โต้แย้ง และประชาพิจารณ์ปรับแผนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การจัดการงบประมาณ เป็นแกนนาในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่
จาเป็นในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพ ทั้งที่ได้รับจากภาครัฐ เอกชนและจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและ
นอกชุมชน มาเพื่อใช้ในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/เป็นโรค
เป็นการจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สารวจแหล่งทุนในชุมชน
2) จัดทาข้อมูล นาเสนอแผนฯ โครงการของงบประมาณ
3) เปิดเวที ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุนกับทีมดาเนินงาน
4) ประชุมเครือข่าย ทีมงาน/แกนนา เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนใช้ใน
กิ จ กรรม ทั้ ง นี้ เ จ้ า ของงบประมาณต้ อ งได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจในการใช้
งบประมาณดังกล่าว
5) จัดทาแบบรายงานผลงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน นาเสนอ ชี้แจง
ทีมงานและเจ้าของงบประมาณ
3. การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนนาจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งด้านสร้างสุขภาพ
และด้านซ่อมสุขภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) สารวจ ค้นหา จัดทาทะเบียน 2) เตรียมชุมชนเพื่อรับการ
ตรวจสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก 3) จั ด กิ จ กรรมการคั ด กรองเพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น 4) ให้
คาแนะนาการดูแลสุขภาพ 5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้อ งกันโรค 6) สนับสนุนการ
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จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 7) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8)
จัดระบบและทีมติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปผล
4. การประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม เป็นการประเมินผลที่เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ทาให้ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์ และผลการทางานที่ผ่านมาได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญและตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้อประเมินผลงาน ทาให้ค้นหาจุดอ่อนการดาเนินงานของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จัดทีม/คณะทางานในการติดตามประเมินผล ที่มีองค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายจาก
หน่วยงานต่างๆ
2. กาหนดหัวข้อ/ประเด็น ในการติดตามประเมินผล พร้อมจัดทาแบบติดตามประเมิน
3. จัดทาแผนออกติดตามประเมินผล
4. ออกติดตามประเมินผล
5. นาผลจากการประเมิน มานาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิเคราะห์
6. สรุปผลโดยคณะทางาน
7. จัดเวทีเสนอผล ให้ชุมชนรับทราบ แสดงความยินดีในความสาเร็จ วางแผนแก้ไขส่วนที่
เป็นปัญหา และหาทางพัฒนาร่วมกัน เพื่อนาสู่กระบวนการจัดทาแผนฯ ต่อไป
สรุปได้ว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ และเป็ นผู้ดาเนินการ
สั่งการ ควบคุมกากับ และให้คาชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ชุมชน
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการนีโอฮิวแมนนิส
งานวิจัยในประเทศ
ศตพร วิไลรัตน์ (2532) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียนด้วย
วิธีการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง จากผลการวิจัยพบว่าเด็กก่อนวัย
เรี ย นที่ ถู ก สอนตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส มี พั ฒ นาการด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ สู ง ขึ้ น และเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสอนตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส ผลของความคิ ด
สร้างสรรค์สูงกว่า
ธรรมนูญ นวลใจ (2537) ได้ศึกษาการทาสมาธิพบว่ามีผลต่อการลดการทางานของ
ระบบประสาทซิมพาเธติคได้ เช่น การทดลองในอินเดียและญี่ปุ่นขณะอยู่ในสมาธิจะมีความต้องการ
ออกซิเจนน้อยลงหรือเรียกว่าอยู่ในภาวะไฮโปเมตาบอลิซึม ซึ่งโดยปกติจะพบได้เฉพาะในขณะที่หลับ
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สนิทหรือจาศีลเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการทาสมาธิยังทาให้อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจลดลง
ปริมาณกรดแลกติกในเลือดก็ต่ากว่าปกติ
วี ร ะเทพ ปทุ ม เจริ ญ วั ฒ นา (2538) ได้ ศึ ก ษาผลของการฝึ ก อาสนะและสมาธิ ต าม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ด
ตระการ โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง จากผลการวิจัยพบว่า สตรีที่ผ่านการฝึกอาสนะและสมาธิตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีความเห็น คุณค่าในตนเองสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีที่ไม่ได้รับการ
สอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีผลสูงกว่า
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2545) ได้ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเสริมอุปนิสัย 7
ประการ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สาหรับเยาวชนตอนปลาย โดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิส
และการจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ก ารเสริ ม สร้ า งอุ ป นิ สั ย 7
ประการ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนตอนปลายที่ไม่ได้รับ
วรรัตน์ อภินันท์กูล (2548) ได้ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่
ประสบความสาเร็จตามกฎแห่งความสาเร็จของนโปเลียน ฮิลล์ ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่ประสบความสาเร็จตามกฎแห่งความสาเร็จของนโป
เลียน ฮิลล์ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับการใช้กิจกรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิส
ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ (2550) ได้ศึกษาผลกการพัฒนารูปแบบของสุขภาวะทางจิตจาก
การได้ รั บ ตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส และสั ญ ญาแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลด้วยการวิจัยเชิงทดลอง จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีสุข
ภาวะทางจิตสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ ไม่ได้รับในระดับนัยยะ
.05
งานวิจัยต่างประเทศ
Kuhn (2007) ได้ ศึ ก ษาการฝึ ก โยคะตามหลั ก การนี โ อฮิ ว แมนนิ ส ส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ ที่ มี
ครอบครัว โดยจัดให้มีการฝึกโยคะในโบสถ์ของชุมชนเป็นเวลา 7 ปีพบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกโยคะที่เป็น
ผู้ใหญ่มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกได้
Reschly (2008) ได้ ศึ ก ษาผลการฝึ ก การสร้ า งอารมณ์ ด้ า นบวกกั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรมที่ มี ผ ลต่อสุ ขภาวะในอนาคตของผู้ฝึกฝน พบว่าผู้ที่ฝึกการสร้างอารมณ์ด้านบวกอย่าง
สม่าเสมอมีการควบคุมความคิดและพฤติกรรมดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อย
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส พบว่า บุคคลจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น เห็น คุณค่าใน
ตนเอง มีอารมณ์ด้านบวกอย่างสม่าเสมอ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวลง
งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
งานวิจัยในประเทศ
คมสัน แก้วระยะ (2540) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถ
ในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ กับความเครียดใน
บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า จากการหาตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง จานวน 210 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ประกอบด้ ว ยแบบสอบถามความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ และแบบสอบถาม
ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเครียดใน
บทบาทโดยรวมอยู่ในระดับต่า เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเครียดในบทบาท
ในระดับต่าทุกด้าน 2. อายุของผู้ดูแล ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ และ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ มีสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.23, -.32 และ -.63 ตามลาดับ 3. สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ และอายุของผู้ดูแลสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ ร้ อ ยละ 47.26 (R2 = .4726) ได้ ส มการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนน
มาตรฐานดังนี้ Z = -0.566 RELAT -0.223 ADLT -0.21 AGE
ประภาวดี โทนสุข (2553) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัว
ต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เข้ารับการผ่าตัดช่องท้องแบบ
เปิดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จานวน 40 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20
ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลใน
ครอบครัวประกอบด้วย การให้ความรู้และฝึกทักษะในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนบทบาทผู้ดูแลในครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินการเกิด
แผลกดทับในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัว โดยใช้แบบ
ประเมินการเกิดแผลกดทับของ Bergstrom (1988) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Z Test และสถิติ
Chi-square Test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม
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ทักษะผู้ดูแลในครอบครัว 1 สัปดาห์ และหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัว 2
สัปดาห์ ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 2. ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่อง
ท้องกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ มีอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05)
วัลลภา ผ่องแผ้ว (2553) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการ
ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ดูแลผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับ
บริการในคลินิกสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จานวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 20 คน โดยทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาการดูแล
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ กลุ่ม
ควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบ
แผนร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และนามาหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินภาวะเครียดในผู้ดูแล และหาค่าความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์
อั ล ฟ่ า ของครอนบาคเท่ า กั บ .81 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมในกลุ่มทดลอง หลังได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานา
ปานสติต่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ความเครียดของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ มี ภาวะสมองเสื่ อมระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
ร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยต่างประเทศ
Simon. et al. (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนแรงงานที่มี
ความสามารถซึ่งเป็นสองความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเจ็บป่วยที่รุนแรงมักจะกาหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัวของพวกเขา
โดยครอบครัวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสาหรับการกีดกันทางเศรษฐกิจหลายรุ่นหรือแม้กระทั่งกับดักความ
เจ็บป่วยความยากจน ในเวลาเดียวกัน ผู้ดูแลในครอบครัวมักจะได้รับความหลากหลายของทักษะการ
ดูแลสุขภาพทั้งที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยหรือการใช้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ในฐานะที่ทักษะเหล่านี้มี
ความต้องการของตลาดและสามารถจับคู่กับการรับรองทางการแพทย์ที่มีอยู่จานวนมาก สามารถ
อธิบายว่า "เส้นทางสู่ความยืด หยุ่นทางเศรษฐกิจ (path toward economic resilience: PER)" ที่
เป็นไปได้ผ่านโปรแกรมโดยผู้ดูแลในครอบครัวสามารถพบกับการจ้างงานที่ มีความหมายโดยใช้ทักษะ
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ใหม่ของพวกเขา โปรแกรมที่ นาเสนอจะระบุผู้สมัครโปรแกรมที่เหมาะในการประเมินและเสริม
ความสามารถของพวกเขาและเชื่อมต่อไปยังอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติและ
เครื่ อ งมื อ ที่ แ นะน าส าหรั บ การด าเนิ น การ การหารื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล น าร่ อ งเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ
โปรแกรมและความเป็นไปได้และเพิ่มการพิจารณาหลายประการสาหรับการพัฒนาโปรแกรมและการ
วิจัยในอนาคต การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม PER นี้อาจเป็นรูปเป็นร่างไปยังผู้ดูแลผู้ป่วย
ครอบครัวและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเหมือนกันอาจจะช่วยในการกาหนดสองของความท้าทาย
ที่เร่งด่วนที่สุดระบบการดูแลสุขภาพของเรากับการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กับผู้สูงอายุช่วยลดความเครียดในการดูแลได้ และผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุในกรณีเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับการผ่าตัดอีกด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
งานวิจัยในประเทศ
สมภพ สุทัศนะวิริยะ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม อสม.
เรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ การวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก ศึกษาสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และความต้องการของหลักสูตรการอบรม ขั้นตอนที่สอง คือการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่สาม คือการทดลองใช้หลักสูตรการอบรม ขั้นตอนที่สี่ คือการประเมินการ
อบรม และขั้นสุดท้าย คือการประเมินผลการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ของ อสม. ผลการวิจัย พบว่า
1.ข้อมูลพื้นฐานสาหรับสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูล 2 ด้าน คือด้านสภาพปัญหา ด้าน
สาธารณสุข และด้านความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม โดยด้านสภาพปัญหาสาธารณสุขพบว่าปัญหา
สาธารณสุขในชุมชนมี 5 เรื่อง คือ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาของชุมชน โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาของชุมชน
การใช้ยา การเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร และอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร สาหรับความ
ต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเนื้อหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับชาวบ้าน ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้แบบรายบุคคลโดยการพูดแบบปากต่อปาก การ
ถ่ายทอดความรู้แบบรายกลุ่มโดยการประชุมกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้แบบรายกลุ่มโดยการพูดในที่
ชุมชน การถ่ายทอดความรู้แบบรายกลุ่มโดยการจัดรายการทางหอกระจายข่าว การถ่ายทอดความรู้
แบบรายกลุ่มโดยการจัดบอร์ดความรู้ ความต้องการเนื้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชน ได้แก่ความ
ต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชน โรคหวัด และโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก โรค
หวัด โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคที่เกิดจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โรคไม่ติดเชื้ออื่นๆ เช่น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ โดยมีขอบเขตเนื้อหาคือ สาเหตุ อาการ การป้องกัน การ
รักษาพยาบาล และการใช้ยา ส่วนความต้องการด้านการฝึกอบรม ได้แก่ วิธีการอบรม เช่นระยะเวลา
วิทยากร และเอกสารประกอบการสอน
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2.หลักสูตรการอบรม ผลการประเมินหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.604.60 และดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
3.อสม.ที่ผ่านมาอบรมตามหลักสูตรอบรมครั้งนี้มีความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพหลังการอบรม สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.อสม.มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมนี้ในระดับมากถึงมากที่สุด
5.อสม.มีการนาเอาวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ 2 วิธี คือ การถ่ายทอดความรู้
โดยวิธีปากต่อปาก และการจัดหอกระจายข่าว ซึ่งสามารถให้ความรู้แกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
ได้
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2546) ได้ศึกษาโดยการนากระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติไปใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ตรวจราชการเพื่อรองรับระบบบริหารแนว
ใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุ มครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง การดาเนินการแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ตรวจราชการออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อระดมสมองจนได้
แนวทางในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระยะที่สองให้ผู้ตรวจราชการทดลองตรวจราชการตามที่
ระดมสมองมาได้ และระยะที่ สามเป็นการนาเสนอผลการตรวจราชการ จนได้แนวทางในการตรวจ
ราชการแนวใหม่ จากนั้นทาการประเมินพบว่าข้อดีของการตรวจราชการแบบบูรณาการ มีดังนี้
1.เห็นข้อเท็จจริงร่วมกัน เห็นปัญหาร่วมกัน มีมุมมองการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เห็นงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตน
2.ได้ข้อมูลที่ร่วมกันตรงกันมากขึ้น
3.การแก้ไขปัญหาทาได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่ข้ามกระทรวง สามารถระดม
ทรัพยากรร่วมกันจากกระทรวงต่างๆ ได้ดีขึ้น
4.ได้รู้จักคุ้นเคย สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกัน โดยเอาชาวบ้านเป็นที่ตั้ง
5.ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการมากขึ้น
6.ประหยัดทรัพยากร จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประหยัดเวลาในการใช้บริการประชาชน
ของผู้รับตรวจ
7.เสริมสร้างให้เกิดการประสานงานระหว่างกระทรวงมากขึ้น
8.ได้พบประชาชนร่วมกับข้าราชการประทรวงอื่นๆ
9.การรายงานผลความสาเร็จก้าวหน้า ครอบคลุมมีน้าหนัก
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติทาให้เห็นปัญหาร่วมกัน มีมุมมอง
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เห็นงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน ได้ข้อมูลที่ร่วมกันตรงกันมากขึ้น การ
แก้ไขปัญหาทาได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ได้รู้จักคุ้นเคย และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกัน
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งานวิจัยต่างประเทศ
Buterfield (1999) ทาการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ โดย
การศึกษาการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ พบว่า
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ของตนเองในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติได้จริง
โดยครูและที่ปรึกษาเห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ มี
การถามคาถามด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เกิดขึ้ นอย่างเป็นทางการและ
เป็นอิสระ การติดตามผู้เรียนพบการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการที่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการในทันทีโดยประยุกต์ใช้จะเกิดขึ้นน้อยถ้าขาดผู้สอนแนะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในโปรแกรม
Gibson (2000) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับระยะต่างๆ ของการเรียนรู้แบบปฏิบัติการโดยสรุป
เป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 1) การเรียนรู้ช่วงก่อนการเรียนรู้ 2) การเตรียมพร้อมสาหรับการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติการ 3) การท าความคุ้นเคยกับกระบวนการ 4) การเรียนรู้เกี่ย วกับกระบวนการการสร้าง
ความคุ้นเคย การเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการ การเผชิญอุปสรรค อิทธิพลของกระบวนการ 5)
การได้รับความคุ้นเคย อิทธิพล อุปสรรคและปฏิกิริยาที่มีต่อกระบวนการ 6) สิ่งที่ได้รับการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง 7) การวางแผนในอนาคตสาหรับการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ความเข้าใจและการเติม
เต็มให้สมบูรณ์
งานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม
งานวิจัยในประเทศ
สุรธวัช ศรีธวัช (2531) กล่าวถึงการสอนเพื่อให้คนให้เป็นคนดีนั้น วิธีสอนหรือกิจกรรม
ควรอยู่ในรูปแบบที่ตั้งให้เด็กคิด ป้อนคาถามให้เด็กตอบ สอนให้เด็กเกิดความรู้ ความเชื่อ และยอมรับ
ไปปฏิบัติจริงๆ องค์ประกอบที่จะทาให้เด็กปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับการจูงใจให้อยากทา การเสริมพลัง
(การให้รางวัล การลงโทษ) และความคงเส้นคงวา มีกฎเกณฑ์แน่นอน ดังนั้น การสอนจริย ศึกษาที่
เป็นไปได้ คือ
1. การสอนแบบสอบสวน – สืบสวน เน้นเรื่องขบวนการให้เด็กได้ค้นหาคาตอบโดยครูใช้
คาถามกระตุ้นให้เด็กเกิดการสังเกต วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินผล และตัดสินใจ
2. การสอนแบบแก้ปัญหา เน้นการจัดประสบการณ์เผชิญปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหา เด็ก
ได้เนื้อหาสาระในความรู้พร้อมกับขบวนการไปด้วย
3. การสอนแบบกิจกรรม โดยให้เด็กได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้แบบสร้าง
สถานการณ์ แบบแสดงบทบาทสมมติ แบบกลุ่มสัมพันธ์
ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน (2542) จากสถาบันข้าราชการพลเรือน ได้ศึกษารูปแบบ
และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่หน่วยงานจานวน 252 หน่วยงาน ได้ดาเนิ นการมา ผล
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การศึกษาสรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้ผลมากที่สุดคือวิธีการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม รองลงมาคือ วิธีการทากิจกรรมกลุ่ม วิธีการสนทนาประกอบการซักถาม การสาธิตทาเป็น
ตัวอย่าง การทัศนศึกษาและดูงาน การประชุมเชิงวิชาการ การบรรยาย ตามลาดับข้อคุ ณธรรมที่มี
ความสาคัญและได้มุ่งเน้นการพัฒนามากที่สุดคือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสานึกในหน้าที่
ความเสียสละอุทิศตน สุจริต ความมีเหตุผล ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ ขยันหมั่นเพียร และความ
ยุติธรรมเสมอภาค ตามลาดับ และวิธีการประเมินหรือติดตามผลการพัฒนาที่ผ่า นมาใช้วิธีการสังเกต
ขณะดาเนินการพัฒนา มากที่สุด รองลงมาใช้การสัมภาษณ์หรือสอบถามหลังจากผ่านการพัฒนา และ
วิธีสารวจจากผู้ใกล้ชิดภายหลังการพัฒนาแล้ว
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างบัณฑิตให้มีจิตสานึกจริยธรรม
ซึ่งแนะนาครูอาจารย์ให้หวนกลับมาคานึงถึงระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้ างจิตสานึกทาง
จริยธรรมภาคปฏิบัติเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ “ที่ไม่ก่อปัญหา” แต่เป็นคนที่รังสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคม
และประเทศชาติ ยืนหยัดในความถูกต้องและดีงามอย่างมั่นคง สิ่งที่ครูอาจารย์ควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
1. แทรกหัวข้อจริยธรรมประยุกต์ในทุกวิชาที่สอน
หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีการสอนจริยธรรมแทรกเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกๆ วิชาในลักษณะประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิชานั้นไม่จาเป็นต้องแยกสอนวิชาจริยธรรมต่างหาก
แต่เป็นบทหนึ่งในหลักสูตรนั้น เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หากหลักสูตรทั้งหมด 15 บท ใน 1
บท จะต้องกล่าวถึงปัญหาจริยธรรมในอุตสาหกรรม โดยพยายามชี้ให้เห็นว่า การดาเนินอุตสาหกรรม
ภายนอกเป็ น อย่ า งไร และจริ ย ธรรมที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น อย่ า งไร รวมทั้ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น แนวทางและจุ ด ยื น ที่
นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ได้เมื่อเรียนจบออกไปชี้ให้เห็นประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมว่า
ส่งผลเสีย หายมากน้อยเพียงใดการสอนเช่นนี้จะทาให้ผู้เรียนเห็นความสาคั ญเกิดความเข้าใจและเห็น
มิติคุณธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับวิชาที่เรียน และรู้หลักการในการดาเนินชีวิตจริงด้วย
2. สอนเชิงบูรณาการวิชาสาขาต่างๆ อย่างเชื่อมโยง
นักศึกษาที่จะสามารถใช้จริยธรรมได้อย่างถูกต้องในสังคมต่อไปได้นั้น จาเป็นต้องมี
ความเข้าใจโลก สังคมและชีวิต เพื่อที่จะไม่ทาร้ายผู้อื่น เช่น นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ต้องมีความรู้ใน
เรื่องของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เพื่อจะได้ไม่ใช้ฐานันดรของตนหมิ่นประมาท หรือทาร้าย
ผู้อื่น นักเศรษฐศาสตร์ต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานทางสังคมวิทยาของสังคมไทยเพื่อให้สามารถกาหนด
นโยบายด้านต่างๆ ได้อย่างมีความเข้าใจความเป็นไทย เป็นต้น นักศึกษาจึงต้องมีความเข้าใจในศาสตร์
ต่างๆ โดยมีการศึกษาเชิงบูรณาการวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
3. สอนวิชาจริยธรรมประยุกต์ “ลึกซึ้ง” เป็นวิชาเฉพาะของสาขาวิชาจริยธรรมของแต่
ละสาขาวิ ช า ควรมี วิ ช าที่ แ ยกออกมาเฉพาะด้ ว ย โดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะกล่ า วถึ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณในวิชานั้นๆ เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่เกิดขึ้นใน
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สภาพปัจจุบัน และร่วมกันพยายามหาทางออกในแนวทางที่ถูกต้อง โดยชี้ให้เห็ นว่าการขาดจริยธรรม
ในปัจจุบันรุนแรงเพียงใด และหากระบบธุรกิจทั้งหมดปราศจากจรรยาบรรณ จะเกิดผลร้ายอย่างไร
กับตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ขณะเดียวกันควรสอนให้รู้ซึ้งถึงปรัชญาเบื้องหลังของวิชานั้นๆ ที่
ส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเพียงแค่ประกอบอาชีพ แต่มุ่งเพื่อการเรียนรู้และการรับใช้สังคมเป็นหลัก
4. สนับสนุนให้นกั ศึกษาทากิจกรรมสร้างสรรค์จริยธรรมสถาบันการศึกษาควรมีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในความดีงาม ในคุณค่าการเสียสละเพื่อผู้อื่น ผ่ านประสบการณ์การ
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ผู้ตกทุกข์ได้ยากลาบากเดือดร้อน เช่น นักศึกษามีโอกาสช่วยแก้ปัญหา
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจสามารถนาความรู้ที่เรียนไปช่วยคนได้จริงๆ เขาก็จะรู้สึก
ประทับใจในประสบการณ์ของคุณธรรมจริยธรรมที่เขามีอยู่นั้น สิ่งนี้ จะติดตรึงอยู่ในดวงใจในความคิด
ของเขา เมื่อจบการศึกษาออกไปทางานก็จะมีความปรารถนาใคร่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
5. สอนด้วย “แบบอย่างชีวิต” ของอาจารย์ผู้สอน สภาพจริยธรรมที่ตกต่าเช่นนี้
เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในระดับผู้นาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ สื่อมวลชน บุคคลเหล่านี้ควรจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี อาจารย์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมบ่มนิสัยให้ความรู้แก่ศิษย์ ควรจะเป็นผู้ที่ประพฤติตนแบบผู้
ทรงศีลมีวัตรปฏิบัติที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้สามารถสอน บริหารงานด้วยการทาให้ดูเป็น
ตัวอย่าง ชนิดที่เรียกว่า Management by Example เนื่องจากการกระทาหรือการปฏิบัติเป็นกิจวัตร
จนติดเป็นนิสัยนั้นมีน้าหนักมากกว่าคาพูดที่สอนไปพูดไปปาวๆ แต่ทาไม่ได้มากมายนัก เมื่ออาจารย์
ตระหนักดีว่าตนเองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษามากเพียงใด ก็จะมีความสังวร ระวังไม่
ประพฤติตนไปในทางชั่วช้าเสียหายให้เด็กเลียนแบบ หรือนาไปพูดติฉินนินทาได้ อาจารย์นั้นเทียบไป
แล้วก็ใกล้ๆ กันกับผู้พิพากษาที่ต้องวางตัว รักษาตัว รักษาความห่างระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไว้ใน
ระยะที่พอเหมาะ หากไปเข้าวงดื่มเหล้า เที่ยวฟังเพลงหรือเข้าช่องหาความสุขจากนารีด้วยกันกับศิษย์
ความเชื่อถือศรัทธา เคารพก็ย่อมลดลงไปเป็นธรรมดา ผู้พิพากษานั้นต้องระมัดระวังตนเป็นอย่างยิ่ง
เช่น ไม่ไปดื่มสุราตามร้านอาหารริมทางให้เป็นที่ประเจิดประเจ้อ ไม่รับของขวัญจากจาเลย หรือ
ทนายความ เป็ นต้น การที่ต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพไว้อย่างยิ่งยวดนี้ทาให้บุคคลใน
หลายๆ แวดวงวิชาชีพต้องมีความสมถะ วางตนไว้ให้เหมาะสม และห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายทั้ง
ปวง จึงจะทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่งวิชาชีพของตนไว้อย่างสูงส่งน่าเคารพนับถือได้
นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียร และพิสมัย อรทัย (2551) ได้สารวจและสังเคราะห์
ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม ได้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม 14 ตัว
บ่งชี้ ที่มีความสาคัญในสังคมไทยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ
3) ความมีสติสัมปชัญญะ 4) ความขยันหมั่นเพียร 5) ความมีวินัย 6) ความอดทน 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
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8) ความยุติธรรม 9) ความเป็นกัลยาณมิตร 10) ความสามัคคี 11) ความกตัญญูกตเวที 12) ฉันทะ 13)
ความประหยัด 14) ความเป็นอิสระ ซึ่งมีนิยามแต่ละตัว ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นความจริง ความถูกต้องดีงาม
เป็นหลักในการดาเนินชีวิตทั้งทางกาย วาจาและใจ มีความจริงใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน รู้จัก
รักษาความลับ หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีความละอายและเกรงกลัวที่จะประพฤติชวั่
2. ความรับผิดชอบ หมายรวมถึง ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ
คุณลักษณะที่แสดงถึงความเอาใจใส่ จดจ่อและมุ่งมั่นต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งาน
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กาหนด การเสียสละกาลังกาย กาลังใจและกาลัง
ทรัพย์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรู้จักสิทธิหน้าที่
ของตน และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะ
ยอมรับผลการกระทาของตนเอง และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
3. ความมีสติสัมปชัญญะ เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการรู้ตัวทั่วพร้อม การรู้เท่าทันในสิ่ง
ต่างๆ โดยสามารถพิจารณาหาวิถีทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้
เหตุผลที่ดีประกอบการตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดๆ
4. ความขยันหมั่นเพียร เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่ จะมุ่งมั่น
สู่ความสาเร็จและความเป็นเลิศ ทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจ โดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยากเพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลดียิ่งขึ้น
5. ความมี วิ นั ย เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความเคารพและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึงค่านิยมที่ดี และจารีตประเพณีของสังคม
6. ความอดทน เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค และสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติ และปรับตัวได้แม้เผชิญกับปัญหา
อุปสรรคและสิ่งยั่วยุต่างๆ
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้
ขวนขวายความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นจริงจังที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ความยุติธรรม เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ การยอมรับ
และเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของผู้อื่น การคิดและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกัน และมีความเที่ยงตรงในการตัดสินใจ
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9. ความเป็นกัลยาณมิตร เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการมีสัมมาคารวะ ความปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข การเป็นเพื่อนที่ดี สามารถแนะนา ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นประพฤติชอบและมี
ความเจริญก้าวหน้า
10. ความสามั คคี เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติต่อ
หน้าที่อย่างประสานสอดคล้องให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
11. ความกตัญญูกตเวที เป็นลักษณะที่แสดงถึงการรู้จักสานึกในบุญคุณผู้อื่นความเคารพ
บูชาผู้มีพระคุณ และการตอบแทนบุญคุณทั้งกาลังกาย กาลังใจ และกาลังทรัพย์
12. ฉันทะ เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความพอใจ ความยินดี และความรักในสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามที่ดาเนินการอยู่และปรารถนาที่จะทาให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป
13. ความประหยัด เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้เวลา
แรงงาน และทรัพยากรทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
14. ความเป็นอิสระ เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความเคารพ ศรัทธา และนับถื อตนเอง มี
ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ดู แ ล เอาใจใส่ รั ก ษาสุ ข ภาพด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจอย่ า งเหมาะสม มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
บุคคลเกิดจริยธรรมจากความเชื่อและนาไปปฏิบัติจริงนั้น วิธีการพัฒนาจริยธรรมที่ได้ผลมากที่สุดคือ
วิธีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์โดยการปฏิบัติและซึมซับความ
มีจริยธรรมได้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
งานวิจัยในประเทศ
สุมาลี เอี่ยมสมัย รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี ทองมาก (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพุกร่างขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพุกร่าง
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.53) อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความคิดเห็นและ
ศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพุกร่างภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25,
S.D. = 0.61) อาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ไ ม่ มี ค วามมั่ น ใจในการดู แ ลหรื อ ให้ ค าแนะน าผู้ สู ง อายุ
จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแนะนาวิธีการให้ความรู้ เอกสาร และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งพี่เลี้ยง
เพื่อเป็นที่ ปรึกษา การดูแ ลผู้ สูงอายุของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ละครั้ง มีการดาเนินการ 5
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นปฏิบัติการ 3) ขั้นสังเกต 4) ขั้นสะท้อนผล 5) ขั้นปรับปรุง ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการดูแลมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.63) อาสาสมัครผู้ดูแล
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ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. =
0.64) ความคิดเห็นและศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุก่อนและหลังใช้
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ธีรวัจน์ จุลนวล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(อผส.) ต่อ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน: กรณีศึกษาสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลั กษณะการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ อผส.
ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ อผส. และแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ อผส.
ต่อการดูแ ลผู้ สู งอายุที่ บ้าน กลุ่ ม ประชากรตัวอย่าง คือ อผส. จังหวัดสตูล จานวน 210 คน สรุป
ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี
อายุเฉลี่ยของ อผส. เท่ากับ 41 ปี สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ส
สมรสแล้ว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 1,387-5,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 5,882 บาทต่อ เดือน กลุ่ ม ตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร ภาพรวมความคิดเห็นต่อ
ลักษณะการปฏิบัติตัวในด้านผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเฝ้าระวังและเตือน
ภัยทางสังคม ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อสผ. พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเฉพาะศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ภาพรวมของแนวทางการส่งเสริม
บทบาท อผส. ต่อการดูแลผู้สูงอายุพบว่าอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
การจัดบริการและสวัสดิการสังคม การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันกับลักษณะการปฏิบัติงานของ อผส. ด้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการส่งเสริมบทบาทต่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล ควรส่งเสริมให้มีการจัดทาข้อมูลการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุควรมีการแจ้งเตือนภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควร
ส่งเสริมให้ อผส. มีการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
ต่อไป
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2534) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สาหรับ
ผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ และสถานภาพของผู้สูงอายุ ในสังคมไทย
แนวความคิดและหลักการจัดบริการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ งานสังคม สงเคราะห์กับการ
บริการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ วิธีการศึกษาในเรื่องนี้เน้นการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาเฉพาะ
กรณี ผลการศึกษาปรากฏว่า ในวัยสูงอายุจะเน้นการพัฒนาการขั้นหนึ่งของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดปัญหาต่อผู้สูงอายุก็คือ
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ปัญ หาทางด้านร่างกายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพทางร่างกายการทางานของอวัยวะต่าง ๆ
ดาเนินไปไม่ปกติ ทาให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยหรือมีโรคแทรกซ้อนและก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิต
ตามมา ที่สาคัญ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงจากหน้าที่การงานอาชีพ และสถานการณ์ทางสังคม ก่อให้เกิดปัญหาการขาดรายได้และ
การถูกทอดทิ้ง และการไม่ยอมรับในความสามารถและปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกหลายประการ ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลและมีบริการสวัสดิการสังคมที่เพียงพอตอบสนอง
ต่อความต้องการ ผู้วิจัยให้ความเห็นเกี่ยว กับความต้องการของผู้สูงอายุควรจะครอบคลุมเรื่องชีวิต
การทางาน (Professional Life) ความ รู้สึกทางอารมณ์ (Sentimental Life) ชีวิตครอบครัว (Family
Life) ชีวิตสังคม (Social Life) การใช้เวลาว่าง (Leisure Activities) ความต้องการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า
เป็นความต้องการของบุคคลที่มีความเจริญในวุฒิภาวะแล้ว เพราะครอบคลุมทั้งการมีความสาเร็จ
และโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งการ
ดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมอีกด้วย
นิตยา อุ่นเบ้า (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ รู้
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและบทบาทอาสาสมัครสาธารณ สุข
ต่อการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาแบบสารวจ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 10 และ
41 จานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ภาพ รวมของ
ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลาง เว้นด้าน
ผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่อผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูงใน
ประเด็นเรื่องผู้สูงอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย และการเจ็บป่วยเรื้อรังทาให้ผู้สูงอายุวิตกกังวลและ
ซึมเศร้า ภาพรวมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านให้คาแนะนา/เผยแพร่ความรู้ ที่เห็นด้วยใน
ระดับสูงในประเด็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนตระหนักถึงการตรวจสุขภาพประจาปีและการ
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนเห็นความสาคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นอกจากนี้พบว่า
ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และผลกระทบของโรคเรื้อรังที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการปฏิบัติ งานการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในด้านการ
ให้คาแนะนา/เผยแพร่ความรู้ ด้านการรับข่าวสาร และด้านการประสานงานที่แตกต่างกัน
ชาลินี ภัทรพงศ์ (2550) ได้ทาการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
อาเภอสันกาแพง จังหวัดชียงใหม่ มีวัตถุประสงเพื่อ ศึกษาการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพผู้สูง อายุของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ศึกษาคือ อาสาสมัคร
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ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น จ านวน 70 คน รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ น มกราคมถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ 2550
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา เท่ากับ 0.93 ทดสอบความเชื่อมัน่
ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่า ของครอนบาค เท่ า กั บ 0.84 วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลโดยใช้ สถิติ พ รรณนา พบว่ า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อ
จาแนกรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับดีได้แก่ 1) การออกเยี่ยมเยียนและการให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ด้านการถ่ายทอดเรื่องความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัว 3)
ด้านการให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุ 4) ด้านการประสานงานในด้านการดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพ 5) ด้านการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพดี 6) ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสามารถปฏิบัติงานด้าน
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดี จึงควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพ
ด้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น
งานวิจัยต่างประเทศ
Kwak, Berit, and Kim (2012) การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบความอ่อนแอลงของผู้รับการดูแล
และความขัดแย้งในครอบครัวส่งผลกระทบต่อความเครียดของผู้ดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเพศ
ของผู้ดูแล กับความอ่อนแอลงของผู้รับการดูแล ความขัดแย้งในครอบครัวและความเครียดของผู้ดูแล
พบว่ า ความขั ด แย้ ง ในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการอ่ อ นแอลงของผู้ รั บ การดู แ ลและ
ความเครียดของผู้ดูแล นอกจากนี้พบว่า เพศของผู้ดูแลมีบทบาทที่สาคัญ ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
การอ่อนแอลงของผู้รับการดูแลและความขัดแย้งในครอบครัวเป็นที่เพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างไร
ก็ตาม โดยรวม พบว่า เพศชายและเพศหญิง ได้สัมผัสกับกระบวนการความเครียดในการดูแลทานอง
เดียวกัน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุน้ัน จะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชน มีความรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ผ่าน
การรับสมัครเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการออกเยี่ยมเยียนและการให้ความรู้
และถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัว การให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการดูแล
ผู้สูงอายุ การประสานงานในด้านการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ และการกระตุ้นให้ผู้สูง อายุดูแล
ตนเองเพื่อการมีสุขภาพดี
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ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ดังนี้
1.1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนา
โปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) มาเป็นกรอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นรูปแบบของกรอบแนวคิดสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคคล องค์กร
หรือสถาบัน สอดคล้องกับแนวคิดนีโอฮิวแมนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นดังนี้ คือ กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ ระบุเนื้อหา วิชา
กาหนดการเรียนการสอน การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ การประเมินผลโปรแกรม มีรายละเอียดของ
การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรม ดังนี้
1.1.1 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิงสถาบันของ
Boyle (1981) ประกอบด้วยขั้นตอน คือ กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ ระบุเนื้อหาวิชา กาหนดการเรียน
การสอน การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ และการประเมินผลโปรแกรม
1.1.2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่ผู้วิจยั เลือกนามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริม สร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คือ การทาคลื่นสมองต่า การมีภาพพจน์ตนเองการมีทัศนคติทางบวก
การเสริมสร้างพลังอานาจด้วยความรัก (ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส สวัสดี) การให้ความรักความเมตตา
(universal love) หลักยามะทั้ง 5 หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่มีเจตนา
ร้ายต่อสิ่ งมี ชีวิตอื่นๆ (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้ อื่นได้รับ
ประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัส
เตยะ) 4) การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การ
ดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ) และ
หลักนิยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง ประกอบด้วย 1) การรักษา
ความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย และจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การพยายามรักษา ความ
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สบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลด
ความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) การพัฒนาจิตใจของตนเองให้มี
ความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) 5) การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือ
การทาสมาธิของตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวร
ประนิธาน)
1.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ของ Marquardt (1999) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติใน
การแก้ปัญหา ดังนี้ นาเสนอปัญหา โดยเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงที่เกิดขึ้นมานาเสนอ และ
กาหนดกรอบของปัญหา นาปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรนั้นที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไข
และเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม มีการ
พิจารณาสาเหตุของปัญหา โดยเน้นการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งลักษณะการตั้งคาถามถึง
สาเหตุจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็นการพิจารณาค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท้อนคิด
อย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และ
ช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ และการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิก
ในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ และการเรียนรู้จาก
กั น และกั น และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ พร้ อ มกั บ วางแผนเพื่ อ น าแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงมีการประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไป
ปฏิบัติ โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และนามาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป และการดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่มในการรวบรวมและใช้ความรู้เพื่อผลสาเร็จขององค์กรและแปลงสภาพไป
เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มทดลองในการทาวิจัยนี้
1.1.4 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อ
สัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา
2. กระบวนการ เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการนาปัจจัยเข้าทั้งหมดมากาหนดเป็นกิจกรรมการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน และมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า การพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้สาหรับวิธีการดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ การพัฒนาโปรแกรมเป็นแบบเชิงสถาบัน และส่วนกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากปฏิบัติของ
ผู้ร่วมกิจกรรม โดยการสนทนาและการคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิด โดยกาหนดเป็นรูปแบบ
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ สาระส าคั ญ เวลาที่ ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละการจั ด
สภาพแวดล้อม ตารางเวลา ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม กาหนดเนื้อหาการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
คื อ การเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ แนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส การใช้ ค วามคิ ด สติ ปั ญ ญา
ไตร่ตรอง ระดมสมอง สะท้อนความคิด จากการวางแผนแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย มากาหนดเป็นปัญหาเพื่อหาทางเลือก ทาให้เกิดกิจกรรมดังนี้
การแนะนาตนเอง การไม่มีเจตนาร้ายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนา
ทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา
การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย
การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ และสิ่งแวดล้อม การพยายามรักษาสภาวะความ
สบาย ความสงบในจิตใจ การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว ระดมสติปัญญาทั้ งมวลของเราเพื่อ
ศึกษาอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต
3. ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรั บอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยหลังจากการจัด
กิจกรรมจะได้ผลลัพธ์ (output) คือ การได้รับความรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมและผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลลัพธ์ปัจจัยและเงื่ อนไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ และพัฒนาคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในส่วนของการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่พัฒนาขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดวิจัย ได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยนาเข้า
โปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
ของ Boyle (1981) มี
5 ขั้นตอน ดังนี้
1.การกาหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ
2.ระบุเนื้อหาวิชา
3.กาหนดการเรียนการ
สอน
4.นาแผนการสอนไป
ปฏิบัติ
5.การประเมินผล
โปรแกรม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล
,2542)
-หลักยามะได้แก่ อหิงสา
สัตยา อัสเตยะ
พรหมจรรย์ ปริคคหะ
และหลักนิยามะ ได้แก่
เศาจะ สันโดษ ตบะ
สวาธยายะ อิศวร
ประนิธาน
-การทาให้คลื่นสมองต่า
-ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
Marquardt(1999)
-การวางแผนการ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ได้แก่ การนาเสนอปัญหา
การกาหนดปัญหา การ
พิจารณาสาเหตุของ
ปัญหา การประเมินเลือก
การแก้ปัญหา และการ
ดาเนินการแก้ปัญหา

กระบวนการ
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ การศึกษาวิจยั นี้ คือ
อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
2. ระบุเนื้อหาวิชา
-แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุและ
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติจากการศึกษาเอกสาร กรณีศึกษาที่ดีและการศึกษา
ภาคสนาม
3. การกาหนดการเรียนการสอน
3.1 กาหนดเนื้อหาและกิจกรรมทีส่ อดคล้องวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุที่ได้จากขั้นตอนที่
2 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ
3.2 พัฒนากิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมดูแลผูส้ ูงอายุ คือ
- นาเสนอปัญหาจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
- การกาหนดกรอบของปัญหาจากงานดูแลผู้สูงอายุ
- พิจารณาสาเหตุของปัญหาจริยธรรมโดยการระดมสมอง
การอภิปรายกลุ่ม
- การพัฒนาทางเลือกการแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุโดยการทาให้คลื่น
สมองต่า และการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
-การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาไป
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
-การดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ
-การกาหนดเจ้าหน้าที่ วันเวลาและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
4. การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
-คัดเลือกพื้นที่การวิจยั และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
-ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
5.การประเมินผล
-ความรู้ เจตคติและทักษะเพือ่ เสริมสร้างจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์
โปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อเสริม
สร้างจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
-ศึกษาเอกสาร กรณีศึกษา
ที่ดีและศึกษาภาคสนาม
-ร่างโปรแกรมการศึกษา
-พัฒนาโปรแกรม
การศึกษาและคู่มือ
ประกอบการเรียนการสอน
-ดาเนินการจัดโปรแกรม
-ประเมินผลโปรแกรม

ปัจจัยและเงือ่ นไขในการ
นาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมการ
ดูแลผูส้ ูงอายุสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุไป
ใช้
-ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่
บรรยากาศการเรียนการ
สอน วิธีการเรียนการสอน
และการกาหนดการเรียน
การสอน
-เงื่อนไขทีส่ ่งผล ได้แก่
ทัศนคติของบุคคล ความ
สนใจส่วนบุคคล ความ
พร้อมของผู้เรียน การ
เลือกท่าโยคะที่เหมาะสม
ความตระหนักคุณค่าของ
อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
และผู้ใช้บริการ

117

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรม
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไป
ใช้
ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริ ย ธรรมในการดูแ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บอาสาสมั ครดู แลผู้สูง อายุ ที่พั ฒนาจากการพั ฒนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบเชิงสถาบัน ของ Boyle (1981) ประกอบด้วย 1) การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
หรือบุคคลเป้าหมาย 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอน
ไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม มีรายละเอียดของแต่ละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาเพื่อสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา
และกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะที่ 3 ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรง
เรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ
โดยการดาเนินการทั้ง 3 ระยะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 ศึกษาเพื่อสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผูส้ ูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผูส้ ูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะนี้ของการวิจัยเป็นขั้นตอนการศึกษาถึงโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง
องค์ประกอบจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุ
(สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.) คู่มือการดาเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (ศูนย์
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554) หลักสูตรการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ: คู่มือการช่วย
พยาบาลทาหัตถการทางการพยาบาลเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2556)
จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล (สิวลี ศิริไล, 2551) คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ (โสภาพรรณ รัตนัย, 2555)
คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ, 2552) คู่มือผู้สูงอายุฉบับ
สมบูรณ์ (บรรลุ ศิริพานิช , 2553) สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
(ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) และสาระทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ (ละเอียด
แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ , 2549) โดยการศึกษาระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบ
ข้อมูล ด้วยวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน (ชาย โพธิสิตา, 2552) ได้แก่ 1) การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย
และตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาภาคสนามจากกรณีศึ กษาที่ดี จานวน 3 แห่ง คือ
โรงเรียนพระดาบส โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาลศาลายา โดยผู้วิจัยทาการติดต่อ
การประสานงาน และการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลพื้นที่กรณีศึกษา และเพื่อนัดวัน และเวลาในการสัมภาษณ์กั บผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3) การเข้า
ฝึกอบรมโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่
15 กรกฎาคม ถึง 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 รวม 6 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักสูตรการ
สร้างพลังและความสาเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส จัดโดย สานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และผู้วิจัยได้เข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจาปี 2556
กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลา 11 วัน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการทาวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิธี
การศึ ก ษาแบบเล่ า เรื่ อ ง (Narrative) การจั ด ท าแบบบั น ทึ ก ภาคสนาม (Field Note) การฝึ ก
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ปฏิบัติงาน/การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผล เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
ปรั บ ใช้ กั บ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการท าวิ จั ย และการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นระยะที่ 1 นี้ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
ศึกษาโดยการศึกษาเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมการสอนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้นามากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของการวิเคราะห์เอกสาร
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลัก โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร มีการคัดเลือกเอกสารเพื่อ
นามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารเกี่ยวกับ
วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุคือ 1) เป็นเอกสารปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ หรือเป็นเอกสารของราชการ 2) ระเบียบวิธีวิจัยและการสุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสม 3)
มีการเผยแพร่ระดับประเทศ หรือนานาชาติ 4) เป็นเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
ย้อนหลัง 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2536 จนถึง พ.ศ. 2556
1.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของการวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล จาก
เอกสารตารา อินเทอร์เน็ต บทความ วิทยานิพนธ์และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์โปรแกรม
การสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดการเก็บรวม
รวบข้อมูล คือ 1) สารวจรายการเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดหรือประเด็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ 2)
รวบรวมเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3)
ศึกษาเอกสารอย่างละเอียด คัดแยกเอกสาร อ่านทาความเข้าใจและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบ
วิเคราะห์เอกสารโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ได้สาระตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมู ลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิ จัย
วิเคราะห์ข้อมู ล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามเนื้อหาที่ปรากฏ (Manifest
Content) และเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent Content) โดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดของ
สุภางค์ จันทวานิช (2552) ขั้นตอนของการวิเคราะห์เนื้อหา คือ 1) จาแนกถ้อยคาหรือใจความที่
กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น 2) ตีความถ้อยคาที่จาแนกออกมา 3) สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
(Inductive Analysis) การสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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หลักการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) ตามแนวทางของ Noblit G.W.
and Hare R.D. (1988) ขั้นตอนของการสังเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกาหนด
กรอบแนวคิด 2) สารวจ รวบรวมและตัดสินใจเลือกข้อมูล 3) แปลความหมายหรือตีความเทียบเคียง
ข้อมูล 4) สังเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลแล้วสร้างเป็นข้อสรุปตามกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จากการศึกษา
เอกสาร หนังสือ อินเทอร์เน็ต บทความ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนาประเด็นการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในงานวิจัย เช่น ชุดการเรียนทางไกล
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.) คู่มือการดาเนินงานการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่บ้าน (ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554) หลักสูตรการฝึกอบรมดูแล
ผู้สูงอายุ : คู่มือการช่วยพยาบาลทาหัตถการทางการพยาบาลเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน, 2556) จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล (สิวลี ศิริไล, 2551) คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ
(โสภาพรรณ รัตนัย, 2555) คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อัมพรพรรณ ธีรานุตร และ
คณะ, 2552) คู่ มื อ ผู้ สู ง อายุ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ (บรรลุ ศิ ริ พ านิ ช , 2553) สาระทบทวนกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ , 2549) และสาระ
ทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) เป็นต้น
2. การศึกษากรณีศึกษาที่ดี (best case-study) และการศึกษาภาคสนาม
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ข้อมูลเอกสารปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรม
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาก าหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากนั้ น ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการตามขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาสรุปเป็นประเด็นหลัก โดยมีกระบวนการ ดังนี้
2.1 การคัดเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ดีซึ่ ง ใช้ในการศึก ษาวิเคราะห์ ข้อมูล มีการ
คัดเลือกกรณีศึกษาเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างมี
มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานราชการ 2) กลุ่มตัวอย่างมีการดาเนินการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3)
กลุ่มตัวอย่างไม่ มีเรื่องฟ้องร้องของผู้ผ่านการอบรม 4) กลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัล หรือการประกัน
คุณภาพจากหน่วยงานราชการ 5) กลุ่มตัวอย่างมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 6) กลุ่มตัวอย่าง
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ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีกรณีศึกษาที่ดีมีรายละเอียด คือ มูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการ
ในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มดาเนินการในพุทธศักราช 2419 และเป็นองค์กร
ดีเด่น ได้รับรางวัลเทพทอง ประจาปี พ.ศ. 2546 จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภา ใน
ฐานะผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจาปี 2551 และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม
2556 รวมเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดู แลผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ และการบริหาร จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะการรับรอง 2 ธันวาคม 2556 – 1 ธันวาคม 2558
และโรงพยาบาลศาลายาจังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลสมาชิกหนึ่งในสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
(The Private Hospital Association) ซึ่งเปิดเนิร์ สซิ่งโฮม (Nursing Home) เป็นระยะเวลา 18 ปี
โครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
ขั้นต้น ได้แก่ การป้องกัน การให้อาหารทางสายยาง การทาความสะอาดร่างกาย การเคลื่อนไหว (การ
พลิกตัว การพยุงเดิน) การดูแลการขับถ่าย เป็นต้น ซึ่งดาเนินการโดย นพ. จรัสพงษ์ ทังสุบุตร มี
ชื่อเสียงได้รับคุณวุฒิและวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นผู้บริหารของโรงพยาบาล
2.2 การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระของข้อมูล
ส่วนที่ เกี่ยวกับ วิธีก าร เนื้อหา กิจกรรมโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สู งอายุร วมทั้ งองค์ ประกอบ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของ
เอกสารว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนาข้อมูลมาพิจารณาเรียบเรียง จาแนกอย่างเป็นระบบ
ตีความ เชื่อมโยง ลดทอนข้อมูล กลั่นกรองเนื้อหาสาระ แล้วสร้างเป็นข้อสรุปตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนาประเด็น
การเรียนรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในงานวิจัย
สาหรับการศึกษาภาคสนาม โดยผู้วิจัยเข้าฝึกอบรมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบข้อมูล
โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย
วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุรวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาสรุปเป็นประเด็น
หลัก โดยมีกระบวนการ ดังนี้
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2.3 ผู้วิจัยเข้าฝึกอบรมเป็นการศึกษาวิจัยโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมในเรื่ อ งการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นลั ก ษณะการวิ จั ย ภาคสนาม (field work)
ประกอบด้วยการสังเกต และการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ในการใช้หลายวิธีในการเก็บข้อมูลที่เป็น
รูปแบบหนึ่งของแนวทางการวิจัยที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (triangulation) (ชาย โพธิ
สิตา, 2552) ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล ที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามเวลา สถานที่ และบุคคล
ในการทาวิจัย เพื่อให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงด้วย
ตนเอง และเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ ตรงประเด็ น และน่ า เชื่ อ ถื อ (ชาย โพธิ สิ ต า , 2552)
ประกอบด้วยการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการทาความรู้จักกับวิทยากรผู้สอน และผู้เข้าร่วมอบรม
ด้วยกัน เพื่อสร้างความคุ้นเคย (ชาย โพธิสิตา, 2552) เช่น วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม
2556 ผู้วิจัยทาความรู้จักและสร้างคุ้นเคยกับผู้ร่วมอบรมทั้ง 9 คน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ บางคน
พูดคุยในเวลาเช้า บางคนเวลาทานอาหารกลางวัน และบางคนคุยขณะเดินทางกลับบ้านด้วยกัน เพื่อ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและไม่มีโครงสร้างในการเข้าร่วมอบรมถึงความสนใจและการรับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ และวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2556
ผู้วิจัยสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เข้าอบรมในการประพฤติปฏิบัติและการสะท้อนถึง
ความมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งระยะเวลาที่ฝึกอบรมและศึกษาภาคสนามทั้ง 6 สัปดาห์
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พูดคุยกับวิทยากรผู้สอนแต่ละท่านที่มาให้ความรู้จากหัวข้อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
และวันเวลาสอนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการป้อนอาหารให้ผู้สูงอายุ เทคนิคการเคาะปอดให้ผู้สูงอายุ
การเช็ดตัวลดไข้ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขสบาย เป็นต้น
นอกจากนี้ การฝึ กอบรมการดูแลผู้สูงอายุ เป็น การศึกษาภาคสนามกับกรณีศึกษา โดย
เปิดเผยสภาพจริงของผู้วิจัย เป็นการเข้าสู่สนามและการกาหนดบทบาทของผู้วิจัยโดยเข้าไปเกี่ยวข้อง
เป็นสมาชิกร่วมกิจกรรม โดยการทาความรู้จักกับวิทยากรผู้สอน และผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย (ชาย โพธิสิตา, 2552) และผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
กับผู้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมการสอนการ
ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบ วิธีการ เนื้อหาและกิจกรรม ดังนี้ 1) การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย
เชื้อ 2) การวัดสัญญาณชีพ 3) การทาเตียงว่างและเตียงที่มีผู้ป่วย 4) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 5) การทา
ความสะอาดปากและฟัน 6) การป้อนอาหาร 7) การให้อาหารทางสายอาหาร 8) การให้ออกซิเจน 9)
การเคาะปอด 10) การเช็ดตัวแบบสมบูรณ์บนเตียงผู้ป่วย 11) การนวดหลัง 12) การเช็ดตัวลดไข้ 13)
การประคบด้วยความร้อน 14) การทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ หญิงและชาย 15) การใส่ถุงยาง
อนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ 16) การดูแลสายสวนปัสสาวะที่สวนคาสาย 17) การช่วยเหลือในระบบ
ขับถ่ายอุจจาระ 18) การสระผมบนเตียงผู้ป่วย 19) การทาความสะอาดแผลปิด – แผลเปิด (พรรณธร
เจริญ กุล , 2555; มหาวิท ยาลั ยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2556) ซึ่ งวิธีการ เนื้อหา และ
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กิจกรรมดังกล่าว เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการสอนแทรกจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุในแต่ละบทเรียนขณะและระหว่างอบรม และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักสูตรการสร้างพลังและความสาเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส จัดโดย สานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2555 เพื่อให้
ทราบถึงหลักการและการนาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รวมทั้ง ผู้วิจัยได้เข้ารับ
การอบรมระยะสั้น ประจาปี 2556 กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม
2556 รวมระยะเวลา 11 วัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง
ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิธีการศึกษาแบบเล่าเรื่อง (Narrative) การจัดทาแบบบันทึกภาคสนาม (Field
Note) การฝึกปฏิบัติงาน/การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผล เพื่อนา
ความรูท้ ี่ได้มาปรับใช้กับเครื่องมือวิจัยและการทาวิจัย
2.4 การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระของข้อมูล
ส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการ เนื้อหา กิจกรรมโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของเอกสารว่ า
น่าเชื่อถือหรือไม่ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัย
ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา โดยน าข้ อ มู ล มาพิ จ ารณาเรี ย บเรี ย ง จ าแนกอย่ า งเป็ น ระบบ ตี ค วาม
เชื่อมโยง ลดทอนข้อมูล กลั่นกรองเนื้อหาสาระ แล้วสร้างเป็นข้อสรุปตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรม
ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งองค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนา
ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในงานวิจัย
3. การพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในระยะที่ 1
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยการศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
คือ แบบวิเคราะห์เอกสารซึ่งผู้วิจัยกาหนดให้เป็น แบบวิเคราะห์เอกสารโปรแกรมการสอน
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ วิธีการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1.1 ผู้วิจัยสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย
วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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3.1.2 ผู้วิจัยนาแบบวิเคราะห์เอกสารดังกล่าวปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เครื่องมือ
3.1.3 ผู้ วิ จั ย น าแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ ป รั บ แก้ จ ากการปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ศึกษากับ
วัตถุประสงค์ประสงค์ (index of consistency : IOC) หากพบว่าค่าของดัชนีมีมากกว่าหรือเท่ากับ
0.50 ขึ้นไป ถือว่าแบบวิเคราะห์เอกสารมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1.4 ผู้ วิ จั ย น าแบบวิ เ คราะห์ เ อกสารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยภาคสนาม (Field Research) และกรณีศึกษาที่ดี (best
case study) เครื่องมือการวิจัยที่สาคัญ คือ แบบสัมภาษณ์ รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนนี้ มีดังต่อไปนี้
3.2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษาที่ดี เพื่อทาความเข้าใจ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทของกรณีศึกษาที่ดี จากหลักฐานที่ปรากฏเช่น หนังสือ เอกสาร บทความ
ทางวิชาการ รายงานผลการดาเนินงาน งานวิจัยขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและสื่อวิดีทัศน์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของกรณีศึกษาที่ดี วิธีการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการศึกษากรณีตัวอย่างโปรแกรมการสอนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุประกอบ ด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.2.3 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ ดังกล่าวปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเครื่องมือ
3.2.4 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับแก้จากการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์
ประสงค์ (index of consistency : IOC) หากพบว่าค่าของดัชนีมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือ
ว่าแบบวิเคราะห์เอกสารมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.2.5 ผู้ วิ จั ย น าแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล พื้ น ฐานปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยของแบบวิเคราะห์
เอกสาร และแบบสั ม ภาษณ์ พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC จากการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ
0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามนี้มีความเที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อคาถามทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวก จ
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา งานวิ ท ยานิ พ นธ์ และอิ น เทอร์ เ นตที่
เกี่ ย วข้ อ งและจากกรณี ศึ ก ษาที่ ดี การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเก็ บ รวมรวบข้อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแ ลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะจากรวบรวมข้อมูลจาก
กรณีศกึ ษา มีรายละเอียดการเก็บรวมรวบข้อมูล ดังต่อไปนี้
3.3.1ผู้วิจัยประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่กรณีศึกษา
3.3.2ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อเข้าสู่พื้นที่กรณีศึกษา โดยกาหนด
วันที่และระยะเวลาที่ผู้วิจัยจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ประสานงานทราบก่อนเข้าสู่พื้นที่
กรณีศกึ ษา
3.3.3ผู้ วิ จั ย เข้ า สู่ พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา ตามแผนการวิ จั ย ที่ ก าหนดไว้ ขั้ น ตอนในการวิ จั ย
ภาคสนาม แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสู่พื้นที่กรณีศึกษาซึ่งเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ วิ จั ย 2) ผู้ วิ จั ย สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความคุ้ น เคย
(Rapport) กับผู้ปฏิบัติงาน 3) ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) กาหนดผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ คือ ผู้บริหารโปรแกรมการสอน จานวน 5 ท่าน ผู้จัดโปรแกรมการสอน จานวน 5 ท่าน และ
ผู้เรียน จานวน 5 ท่าน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุและการเรียนการ
สอน 4) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึก ษาเอกสารเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกภาพและเสียง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเข้าร่วมฝึกอบรมของการวิจัย ในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรวม
รวบข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลัก
คุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ตามกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดการเก็บรวมรวบข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขออนุญาตเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อการเก็บข้อมูลในพื้นที่กรณีศึกษา
2. ผู้วิจัยสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่พื้นที่กรณีศึกษา โดยกาหนดวันที่และระยะเวลา
ที่ผู้วิจัยจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. ผู้วิจัยเข้าสู่พื้นที่กรณีศึกษา ตามแผนการวิจัยที่กาหนดไว้ ขั้นตอนในการวิจัยภาคสนาม
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสู่พื้นที่กรณีศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ วิ จั ย 2) ผู้ วิ จั ย สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความคุ้ น เคย (Rapport) กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน 3) ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) กาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 4) ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกภาพและเสียง
3.5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 4 ประการ ของ สุภางค์
จันทวานิช (2552) ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มกระทาพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลและสามารถทา
ต่อไปหลังจากการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง 2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีมุมมองของคนในขององค์กรนั้น 3)
การวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยสมมติฐานที่ผู้วิจัยคิดขึ้นเอง และ 4) ผู้วิจัยต้องเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเอง
การตรวจสอบข้อมูลของการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แนวทางการ
ตรวจสอบข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 4 ประการ ของ สุภางค์ จันทวานิช (2552) ได้แก่
(1) การตรวจสอบข้อมูลต้องตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อเป็นการ
พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อมูลด้านเวลา สถานที่และบุคคลที่
ต่างกัน เช่น การสัมภาษณ์และการสังเกตในเวลาที่ต่างกัน หรือการสัมภาษณ์และการสังเกตบุคคลที่
หลากหลายในประเด็นเดียวกัน
(2) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นผู้ วิ จั ย (Investigator Triangulation) เป็ น การตรวจสอบ
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่มีผู้วิจัยและผู้ช่วยจดประเด็นการสัมภาษณ์ หลังจากการเก็บ
ข้อมูลแล้วนามาอภิปรายเพื่อทาความเข้าใจตรงกันถึงข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด
(3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) เป็นการ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายวิ ธี ใ นประเด็ น เดี ย วกั น โดยศึ ก ษาจากเอกสาร การสั ง เกตและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
(4) ผลจากการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุใน
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผูส้ ูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะนี้ของการวิจัยเป็นการศึกษาตามขั้นตอนของการกาหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย การระบุ
เนื้อหาวิชา การกาหนดการเรียนการสอน ตามการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบเชิงสถาบัน
ของ Boyle (1981) โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ ต ามแนวคิ ด พื้ น ฐานการพั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ Boyle (1981) ได้แก่ 1) การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) การระบุ
เนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผล มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโต
รวดเร็วสู่สังคมเมืองในปัจจุบัน ผู้วิจัยเลือกพื้นที่เจาะจงและทาการศึกษาพื้นที่ในชุมชนตาบลสามพร้าว
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการสนทนาเบื้องต้นกับประธานและรองประธานอาสาสมัครที่ทาหน้าที่
ดู แลผู้ สู งอายุ คื อ คุ ณล าพอง อิ นทร์ กง คุ ณประทุ มวรรณ อิ นทร์ กง และคุ ณล าพู น สั ตตะพั นธ์
ตามลาดับ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาและความต้องการ แหล่งข้อมูลเพื่อการพิจารณา
กาหนดวัตถุประสงค์ และการได้รับความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากอานาจที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีความสาคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระยะที่ 1 นามาวิเคราะห์ร่วมกับ
การศึกษาเอกสารได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะ
ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของเอกสารว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนาข้อมูลมาพิจารณาเรียบ
เรียง จาแนกอย่างเป็นระบบ ตีความ เชื่อมโยง ลดทอนข้อมูล กลั่นกรองเนื้อหาสาระ แล้วสร้างเป็น
ข้อสรุปตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาและความต้องการ เพื่อ
นาประเด็นการเรียนรู้ที่ได้วิเคราะห์ใช้ในงานวิจัย
2. การระบุเนื้อหาวิชา
2.1 เนื้อหาวิชาเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ 1) จริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ
ความอุตสาหะ และความเมตตา 2) แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่ การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและหลัก คุณธรรมของนีโอฮิวแมนนิส คือ หลักยามะ หลักนิยามะ และการ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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2.2 ผู้วิจัยเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส มีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรการสร้างพลังและความสาเร็จของชีวิตด้ว ยจิตวิทยานีโอฮิวแมนิส จัดโดย สานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 114 ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรม
ปรินส์ตัน พาร์ค สวีท ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555 วิทยากร
คือ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาศักยภาพแฝงเร้นในแต่ละบุคคลมาสร้าง
ความสาเร็จและความสุขทั้ง 3 ด้านของชีวิต คือ ส่วนตัว ครอบครัว การงาน อันนาไปสู่การมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถนาประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวิจัย คือ การผ่อนคลายความเครียดอย่าง
ล้าลึก การเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่พึงประสงค์และเสริมสร้างนิสัยที่พึงประสงค์การเสริมสร้างสมาธิและ
พลังจิตเพื่อความสาเร็จการฝึกโยคะ สมาธิ และความสงบสุขของจิตใจอย่างล้าลึกการปรับพฤติกรรม
ตนเอง คุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การทดสอบ
และการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป
การฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาตร์เขต
ร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 ระยะเวลารวมสองเดือนครึ่ง
เป็นการศึกษาการจัดโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยวิธีการ เนื้อหาและกิจกรรมทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติร่วมกัน
การอบรมทั้งสองหลักสูตรผู้วิจัยได้นาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ของ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต่อไป
3. การกาหนดการเรียนการสอน
3.1 การดาเนินการจัดโปรแกรม มีดังนี้
3.1.1 ผู้วิจัยนาผลจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรมการเรียนการสอน
3.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ด้านการวิจัย ด้านจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ และด้านคุณธรรมแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
จานวน 5 ท่าน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมและ
ความเป็ น ไปได้ ใช้ ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (index of
consistency : IOC) และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์
นาไปทดลองใช้
3.2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 2
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคผนวก ง) ประกอบด้วย
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-แบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
-แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
-แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
-แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถามเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ทั ก ษะ ความรู้ แ ละทั ศ นคติ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วย
1.1 แบบการวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยข้อคาถาม
30 ข้อ แบ่งระดับเป็นแบบ Likert score (1-2-3-4-5) เพื่อวัดทักษะด้านจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
และนาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง หากพบว่าค่าของดัชนีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป
(พิษณุ ฟองศรี , 2553) ถือว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีลักษณะ
คาถามเป็นแบบประเมินค่าตามแบบของ Likert’s scale โดยกาหนดช่วงความรู้สึกและความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของค่าคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ผู้ตอบมีทักษะในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบมีทักษะในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบมีทักษะในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบมีทักษะในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบมีทักษะในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
การพิจารณาแปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีทักษะในประเด็นนั้นมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีทักษะในประเด็นนั้นมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีทักษะในประเด็นนั้นปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีทักษะในประเด็นนั้นน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีทักษะในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
1.2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ข้อ
คาถาม 30 ข้อ โดยจัดทาเป็นแบบปรนัยประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice) แต่ละข้อคาถามมี 4
ตัวเลือก และนาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง หากพบว่าค่าของดัชนีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
ขึ้นไป ถือว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาหาค่า IOC และ
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นาแบบสอบถามไปทดลองใช้อาสาสมัครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้นนาคะแนนมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545) โดยการวิเคราะห์
เป็นรายข้อ หาความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha) ดัง
แสดงในภาคผนวก จ เพื่อคัดเลือก และปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป
ค่าความยากของข้อสอบ มีลักษณะดังนี้
ค่าความยากของข้อสอบ (P) จะมีค่าอยู่ระหว่าง .00 ถึง 1.00
ข้อสอบที่มีค่า P มาก ข้อสอบนั้นมีคนตอบถูกมาก แสดงว่าข้อสอบง่าย
ข้อสอบที่มีค่า P น้อย ข้อสอบนั้นมีคนตอบถูกน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก
ข้อสอบที่มีค่า P=.50 เป็นข้อสอบที่มีความยากปานกลาง หรือมีความยากง่ายพอเหมาะ
การแปลความหมายค่าความยากของข้อสอบกรณีตัวถูก มีเกณฑ์ดังนี้
ค่า P= .81-1.00 หมายความว่า ง่ายมาก ควรตัดทิ้ง
ค่า P= .61-.80 หมายความว่า ง่ายพอใช้ได้
ค่า P= .51-.60 หมายความว่า ค่อนข้างง่าย ดี
ค่า P= .50 หมายความว่า ยากง่ายพอเหมาะ ดีมาก
ค่า P= .40-.49 หมายความว่า ค่อนข้างยาก ดี
ค่า P= .20-.39 หมายความว่า ยาก พอใช้ได้
ค่า P= .00-.19 หมายความว่า ยากมาก ควรตัดทิ้ง
อานาจจาแนกของแบบทดสอบ จะหมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบในการจาแนกผู้
ถูกทดสอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน หรือกลุ่มได้คะแนนสูงและกลุ่มได้คะแนนต่า ซึ่งเป็นการ
จาแนกความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการวัด คือจาแนกกลุ่มผู้สอบได้คะแนนสูงออกจากกลุ่มผู้สอบที่ได้
คะแนนต่า (รังสรรค์ มณีเล็ก และคณะ, 2546) ซึ่งในความเป็นจริงการออกแบบสอบถามควรมีข้อ
ยากและง่ายสลับกัน
การแปลความหมายของค่าอานาจจาแนก
1.0 จาแนกดีเลิศ
0.80-0.99 จาแนกดีมาก
0.60-0.79 จาแนกดี
0.40-0.59 จาแนกได้ปานกลาง
0.20-0.39 จาแนกได้บ้าง
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0.00-0.19 จาแนกไม่ค่อยได้
1.3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ข้อคาถาม
30 ข้อ โดยจัดแบ่งระดับแบบ Likert score (1-2-3-4-5) เพื่อวัดทัศนคติด้านจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ
และนาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง หากพบว่าค่าของดัชนีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือ
ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และลักษณะคาถามเป็นแบบประเมินค่าตาม
แบบของ Likert’s scale โดยกาหนดช่วงความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น
5 ระดับ โดยมีความหมายของค่าคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
การพิจารณาแปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความเห็นในประเด็นนั้นมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความเห็นในประเด็นนั้นมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความเห็นในประเด็นนั้นปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความเห็นในประเด็นนั้นน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความเห็นในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
1.4 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระสาคัญ ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสและการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3) สร้างแบบวัดด้านต่างๆ ตามขอบเขตเนื้อหาสาระที่กาหนด
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4) น าแบบวั ด ที่ ไ ด้ ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพและด าเนิ น การแก้ ไ ขตาม
คาแนะนาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
นาแบบวัดที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบการใช้ภาษา ความเหมาะสมของข้อคาถาม และความ
ครบถ้วนของความรู้ ทักษะที่ต้องการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัย จานวน 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและด้านจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุจานวน 4 ท่านโดยมีเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญด้าน
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ด้านแนวนีโอฮิวแมนนิสและนาข้อเสนอที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
แก้ไข เครื่องมื อโดยเครื่องมื อส่ วนนี้แบบประเมิน ตนเองเกี่ย วกับ จริย ธรรมของการดูแลผู้สู ง อายุ
ประกอบด้วย ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และเจตคติ ทางด้านจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ใน
7 ด้านๆ ละ 10 ข้อ รวม 70 คาถาม คือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที
4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา โดยเป็นแบบประเมินค่า
ของ Likert’s scale 5 ระดับ มีความหมายของค่าคะแนน ดังนี้
1 คือ ไม่เห็นด้วย (เห็นด้วยร้อยละ 0-20)
2 คือ เห็นด้วยน้อย (เห็นด้วยร้อยละ >20-40)
3 คือ เห็นด้วยปานกลาง (เห็นด้วยร้อยละ >40-60)
4 คือ เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยร้อยละ >60-80)
5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (เห็นด้วยร้อยละ >80-100)
การพิจารณาแปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความเห็นด้วยในประเด็นนั้นมากอย่างยิ่ง
3.50-4.49 หมายถึง มีความเห็นด้วยในประเด็นนั้นมาก
2.50-3.49 หมายถึงมีความเห็นด้วยในประเด็นนั้นปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความเห็นด้วยในประเด็นนั้นน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความเห็นด้วยในประเด็นนั้นน้อยอย่างยิ่ง
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวัด จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ชุด ได้แก่
แบบสอบถามวัดเจตคติ แบบสอบถามวัดทักษะ และแบบประเมินตนเองการการดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ การตรวจสอบหาความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability)
ของแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมและการดูแลผู้สูงอายุ
จานวน 5 ท่าน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
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และความเหมาะสมของภาษา แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม(index of
consistency : IOC) ถ้า IOC ที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคาถามนั้นก็มีความเหมาะสม
ถ้าข้อคาถามใดมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไปหรือต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้
ดีขึ้นและนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาไปทดลองใช้กับกลุ่ม ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ณ ชุมชนของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
บริบทใกล้เคียงกับชุมชนตาบลสามพร้าว คือ มีความเจริญเข้าถึงพื้นที่และอยู่ใกล้ตัวเมือง แล้วนามา
วิเคราะห์หาความเที่ยง (reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แล้วนา
คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายในหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha)
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม กับวัตถุประสงค์การวิจัย ของ แบบวัดเจตคติ
แบบวัดทักษะ และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC จากการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามวัดเจตคติ แบบสอบถามวัดทักษะ
และแบบประเมินตนเองการการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุนี้ มีความเที่ยงใน
ระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อคาถามทั้งหมด ดัง
แสดงในภาคผนวก จ
สาหรับแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ข้อคาถาม
30 ข้อ โดยจัดทาเป็นแบบปรนัยประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice) แต่ละข้อคาถามมี 4 ตัวเลือก
และนาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และนามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง หากพบว่าค่าของดัชนีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือ
ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย และมีความเหมาะสม หากมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 ข้อ
คาถาม (พิษณุ ฟองศรี, 2553) นั้นก็ถูกตัดออกไปหรือต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น ผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม กับวัตถุประสงค์การวิจัย ของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย โดยมีค่า IOC จากการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้นี้ มีความเที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อคาถามทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวก จ
การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยจากผู้ ตอบจานวน 30 ชุด โดยการ
วิเคราะห์หาความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha) สรุปได้
ดั ง นี้ แบบวั ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ฉบั บ จ านวน 30 ข้ อ ค าถาม ค่ า ความ
เชื่อมั่น.800 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งฉบับ จานวน 30 ข้อคาถาม ค่าความ
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เชื่อมั่น.974 แบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งฉบับ จานวน 30 ข้อคาถาม ค่า
ความเชื่อมั่น.975 และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งฉบับ จานวน 70 ข้อ
คาถาม ค่าความเชื่อมั่น.989 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ทุกแบบสอบถามทั้งฉบับ จานวนข้อ
คาถาม 160 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ .991
4. การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยการออกแบบกิจกรรม คือ การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยผู้วิจัย แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ขั้นตอนการสร้างกิจกรรม
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส
และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
2) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ได้แก่ แนวคิดจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและแนวคิดนี
โอฮิ ว แมนนิ ส และการวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ โดยผู้ วิ จั ย ได้
สังเคราะห์แนวคิดต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยทาการกาหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษา นาข้อมูล ที่สรุปได้จากการศึกษาเอกสารและการเข้าร่วม
ฝึกฝนปฏิบัติ และข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์มากาหนดเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา
โดยการกาหนดประเด็น หรือปัญหาเป็น แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และกาหนดวัตถุประสงค์ เป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การ
เสริมสร้างความรู้ เจตคติและทักษะการทางานอย่างมีจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
การออกแบบและดาเนินการ ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส และการวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยดาเนินการการจัดการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การที่ ผู้ วิ จัย ได้ เลื อกมาเพื่ อน ามาประยุ กต์ ใช้ ในการศึก ษานี้ เพื่ อ พั ฒ นาเป็น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้จ ากการวิ เ คราะห์ เป็ น กิ จ กรรมตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส และการวางแผน
แก้ปัญหาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จากการแสดงองค์ประกอบจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจะเห็นได้ว่าจริยธรรมที่
พัฒนาขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับกิจกรรมโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนีส ซึ่งสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมในการเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียดการวิเคราะห์ สังเคราะห์กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
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-แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และหลักยามะ และนิยามะ
-องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ข อง Marquardt (1999) ในการวางแผน
แก้ปัญหา ประกอบด้วย 1. ปัญหา 2. กลุ่ม 3. กระบวนการตั้งคาถามและการสะท้อนความคิด 4. การ
ตกลงร่วมกันในการกระทา 5.การตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ร่วมกัน 6. ผู้อานวยความสะดวก
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นาเสนอปัญหา โดยผู้อานวยความสะดวก
2.กาหนดกรอบของปัญหาใหม่ โดยการแบ่งกลุ่มตั้งคาถามและการสะท้อนความคิด
3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหา โดยการแบ่งกลุ่มตั้งคาถามและการสะท้อนความคิด
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ตกลงร่วมกันในการกระทา
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติตกลงร่วมกันในการเรียนรู้
ร่วมกัน
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหาตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อการรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมจากการให้
กลุ่มทดลองรวมกลุ่มจานวน 7-8 คน 4 กลุ่ม ทากิจกรรมตามที่กาหนดโดยระดมสมอง การอภิปราย
กลุ่ม และการเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนจากประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และจากกรณีตัวอย่าง และ
วิ ดี ทั ศ น์ ลงในใบงานเพื่ อ สะท้ อ นความคิ ด เกี่ ย วกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ คื อ สถานการณ์ ใ นอดี ต
สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้ เครื่องมือวิจัยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.แบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยตนเองหลั ง จากเข้ า ร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ หา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
การตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกประจาวันฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อหาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิวแมนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (content
validity) และความเหมาะสมของภาษา แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
(index of consistency : IOC) ถ้า IOC ที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคาถามนั้นก็มีความ
เหมาะสม ถ้าข้อคาถามใดมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 (พิสณุ ฟองศรี, 2533) ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไป
หรือต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม กับ
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วัตถุประสงค์การวิจัย ของแบบบันทึกประวันฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC จากการ
หาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบบันทึกประจาวันนี้มี
ความเที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2.แบบประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นเมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว เพื่อการสรุปผลการจัดกิจกรรมให้มี
ความครอบคลุมด้านหลักสูตร เนื้อหาวิชา การฝึกปฏิบัติ การจัดการ การประเมินโดยภาพรวมที่
เกี่ ย วข้ อ งถึ ง ผลในการน าโปรแกรมการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ โดยผู้ วิ จั ย ท าการสร้ า งแบบ
ประเมินผลโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมและทาการตรวจสอบคุณภาพต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(content validity) และความเหมาะสมของภาษา แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถาม (index of consistency: IOC) ถ้า IOC ที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคาถามนั้นก็มี
ความเหมาะสม ถ้าข้อคาถามใดมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 (พิสณุ ฟองศรี, 2533) ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัด
ออกไปหรือต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถาม กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ของแบบ
ประเมินผลโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย
โดยมีค่า IOC จากการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบ
ประเมินผลนี้มีความเที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ข้อคาถามทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวก จ
ลักษณะของแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีลักษณะ
คาถามเป็นแบบประเมินค่าตามแบบแบ่งระดับของ Likert’s scale โดยกาหนดช่วงความรู้สึกและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายของค่าคะแนน ดังนี้
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5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในประเด็นนั้นน้อย
การพิจารณาแปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในประเด็นนั้นมากทีส่ ุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในประเด็นนั้นมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในประเด็นนั้นปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในประเด็นนั้นน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในประเด็นนั้นน้อย
3. การพัฒนาคู่มือประกอบการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะนี้ของการวิจัย เป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามหลั กคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน ได้จากการศึกษาระยะที่
1 และระยะที่ 2 ที่ผ่านมามีขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ การจั ดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่ง
วิธีการดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีดังต่อไปนี้
1.1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จากการสังเคราะห์ข้อมูล ทาให้กาหนดหน้าที่ของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุจากประสบการณ์จริงของการดูแลผู้สูงอายุ เช่น เยี่ยมดูแลทุกข์สุขและเยี่ยมไข้ที่บ้าน ดูแล
อาหารการกินและยา ทาความสะอาดร่างกาย/แต่งตัว ทาความสะอาดบ้านช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้าน
ให้เหมาะสม พาไปพบแพทย์และเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาล พาไปพักผ่อนออกกาลังกาย พาไปร่วมงานใน
ชุมชน/ประชุมหมู่บ้าน/กิจกรรมทางศาสนา ประสานให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจรักษา
ประสานให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น (สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูอายุ , 2547)
ผู้วิจัยใช้ผลจากข้อมูลดังกล่าวกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร
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1.2 วิธีการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ อินเทอร์เน็ต บทความ
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ แนวคิดเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
แนวคิดนีโอฮิวแมนิส การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นหลัก และ
เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร
1.3 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ถูก
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร ดังนี้ คือ 1) เป็นเอกสารปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ 2) มีระเบียบวิธีวิจัยและการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 3) มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ หรือ
ระดับประเทศ โดยศึกษาเอกสารแต่ละเรื่องอย่างละเอียดเพื่อทาความเข้าใจและนาความรู้มาวิเคราะห์
สรุปเป็นประเด็นเพื่อสร้างคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.4 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระในเอกสารส่วนที่เกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่นามาศึกษา จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของเอกสารว่ามี
ความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเชื่อถือหรือไม่
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ลจากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นตีความหมายเชื่อมโยง
ความสั ม พั น ธ์ ลดทอนข้ อ มู ล กลั่ น กรองเนื้ อ หาสาระ และสร้ า งข้ อ สรุ ป โดยยึ ด กรอบแนวคิ ด ใน
การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ อินเทอร์เน็ต บทความ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยสามารถนาประเด็นการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในงานวิจัย ดังนี้ การศึกษา รวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเข้าอบรม การปฏิบัติจริง ในการพัฒนาการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่ อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หนังสือ เอกสาร อินเทอร์เน็ต บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ และการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ: คู่มือการช่วย
พยาบาลทาหัตถการทางการพยาบาลเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2556)
จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล (สิวลี ศิริไล, 2551) คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ (โสภาพรรณ รัตนัย, 2555)
คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ, 2552) คู่มือผู้สูงอายุ
ฉบับสมบูรณ์ (บรรลุ ศิริพานิช, 2553) สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
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(ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) และสาระทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ (ละเอียด
แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) และตาราผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2555)
1.6 การนาผลที่ได้จาการศึกษาระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อการ
สร้างคู่มือการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
บทนา ความรู้เรื่องแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ส่วนที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน ซึ่งใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการสอนในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการแบบบันทึกฝึกปฏิบัติการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองบันทึกลงในแบบบันทึกที่ได้รับแจกจากผู้จัด
โปรแกรมการศึกษา เช่น การทาความสะอาด การให้อาหารผู้สูงอายุ การแนะนาผู้สูงอายุในการออก
กาลังกาย/นันทนาการ การประเมิน การปฏิบัติของตนเอง จากการเข้าอบรมเป็นระยะเวลา 122
ชั่ ว โมง และสามารถน าไปเผยแพร่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้อื่ น ส่ ว นที่ 3 บทสรุ ป ของคู่ มื อ การจั ด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ไ ด้
ดาเนินการมาจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือมี ดังนี้
- ผู้วิจัยได้ ศึกษารายละเอียดของเอกสาร แนวทางการจัดทาคู่มือ และศึกษาคู่มือต่างๆ
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทาคู่มือที่ถูกต้อง
- ผู้วิจัยสร้างคู่มือขึ้นมาโดยปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคาแนะนา และปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถจัดทาคู่มือได้ถูกต้อง
- ผู้ วิ จั ย น าคู่ มื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบอี ก ครั้ ง และปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยมี ดังนี้
-แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคู่มือจากการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ดาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อคิดเห็ นในเรื่องปัจจัย และเงื่อนไข และข้อคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญ เมื่อผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว เพื่อการสรุปวิเคราะห์ผลถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ คู่มือโปรแกรม
การศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
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อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพต่ อ ไปวิ ธี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัย และเงื่อนไขคู่มือ การดูแลผู้สูง อายุอย่างมี
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.2 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวปรึกษากั บอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเครื่องมือ
3.3 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้จากการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์ (index of
consistency : IOC) หากพบว่าค่าของดัชนีมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าแบบสัมภาษณ์มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.4 ผู้ วิจัยนาแบบสั ม ภาษณ์ปรั บปรุงและพั ฒนาตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ วุ ฒิ เ พื่ อ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม กับวัตถุประสงค์การวิจัย ของคู่มือจากการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC จากการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่ า หรือเท่ากับ
0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบสัมภาษณ์นี้ มีความเที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การวิจัย
ระยะที่ 3 ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผูส้ ูง อายุ
ไปใช้
ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ไปใช้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจาหมู่บ้าน ทั่วประเทศจากข้อมูล
ประจาปีงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยประกอบด้วย จานวน 74,364 หมู่บ้าน (สุจินดา สุข
กาเนิด, 2553)
ประชากรที่ศึกษา กลุ่มผู้เรียนได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในชุมชน
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หรือท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้าอบรมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่สร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจากประชากรที่ศึกษา จานวน 30 คนที่สมัคร
ใจเข้าร่วมอบรม คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจากชุมชนบ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง
เกณฑ์การคัดเลือก
1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เป็นสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก
3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
4. สามารถร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม
2.การออกแบบการทดลอง
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เพื่อใช้ในการ
วางแผนการทดลองโดยมุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ตั ว แปรต้ น ซึ่ ง มี ก ารควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรเกิ น โดยวิ ธี ก ารทางกายภาพ
(Physical Manipulation) ควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันตลอดการทดลอง โดยใช้แผนการ
วิจัยแบบการทดสอบก่อนและหลังแบบมีกลุ่มเดียว หรือแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group
Pretest – Posttest Design) วิธีนี้มีประโยชน์ทาให้ทราบสถานภาพเดิมของกลุ่มตัวอย่างก่อนได้รับ
การจัดกระทา ไม่เน้นการมีกลุ่มควบคุม จะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Intervention Activities)
ที่คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สนใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
Pre-test
O

Treatment
X

Post-test
O

X หมายถึง การทดลองหรือการจัดกระทาโดยการวิจัยกึ่งทดลอง
O หมายถึง การสังเกตหรือการทดสอบเพื่อวัดตัวแปรตาม
3.การดาเนินการทดลอง
3.1 ผู้วิจัยขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขที่ดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนบ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการติดต่อ ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน พื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญ
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อย่างรวดเร็วท่ามกลางความเป็นชุมชนท้องถิ่น และการขออานวยความสะดวกการใช้สถานที่และ
อุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสามพร้าว
3.2 ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสถานที่และกิจกรรมตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่ได้พัฒนาขึ้น และดาเนินการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มทดลอง ด้วยแบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ
แบบวัดทักษะ และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน
3.3 ดาเนินการอบรม
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การอบรมตามก าหนดการจั ด กิจ กรรมของโปรแกรมการศึ กษานอกระบบ
โรงเรียน จานวน 122 ชั่วโมง กาหนดระยะเวลาเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เวลาจานวน 100 ชั่วโมง โดย
ผู้จัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กาหนดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ระหว่างวันที่
13-22 มีนาคม 2559 ระยะที่ 2 ใช้เวลาจานวน 14 ชั่วโมง ติดตามผลการปฏิบัติด้วยตนเองของกลุ่ม
ผู้เรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 และระยะที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มีนาคม
2559 เพื่อนาเสนอผลการฝึ กปฏิบัติด้วยตนเองจากคู่มือที่เป็นเอกสารประกอบการสอนและการ
อภิปรายกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษาไปใช้ กลุ่มทดลองเข้ารับการ
อบรมโดยผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงาน เตรียมแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้ อานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
3.4 หลังการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบ (Post-test) กับกลุ่มทดลอง ด้วยแบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ
แบบวัดทักษะ และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และการประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
ผู้วิจัยติดตามผลการทดลองโดยการอภิปรายกลุ่มในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรแกรมการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จานวน 30 คน หลังการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ของกลุ่มทดลอง
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์คะแนนก่อน และหลังเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง โดยการใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
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2. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านจริยธรรมทั้ง 7 ด้านของกลุ่ม
ทดลองด้วยค่าสถิติที (Independent t-test)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียง
และจาแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ลดทอนข้อมูล กลั่นกรอง
เนื้อหาสาระ และสร้างข้อสรุป โดยยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จ และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค
จากการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (structured
interview) ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (in-depth interview) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หา
ข้อคิดเห็นในเรื่องปัจจัย และเงื่อนไข และข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แล้ว เพื่อการสรุปวิเคราะห์ผลถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมการศึกษานอกระบบตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้มี
ความเหมาะสมและท าการตรวจสอบคุ ณภาพต่ อ ไปวิ ธี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ในการวิ จั ย มี 4
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัย และเงื่อนไขการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2. ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ดั ง กล่า วปรึ ก ษากั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเครื่องมือ
3. ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้จากการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงค์ (index of
consistency : IOC) หากพบว่าค่าของดัชนีมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าแบบสัมภาษณ์มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถาม กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ของแบบ
สัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จ และเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคจากการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC จากการ
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หาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 แสดงให้เห็นว่า แบบสัมภาษณ์นี้ มีความ
เที่ยงในระดับสูง และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย
5. การประเมินผล
ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจาก
เครื่องมือวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาดังกล่าวจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ก่อนการประเมินผล ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือวิจัยทาการทดสอบ (try-out) การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการของจัดทาโปรแกรมของกลุ่ม เป้าหมาย
จากการทดสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการของการจัดโปรแกรมของกลุ่มเป้าหมาย โดย
การนาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือก
แบบเจาะจง จานวน 3 คน เวลา 10 ชั่วโมง พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถ
สะท้อนความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ได้ว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จะต้องมีความอดทน อดกลั้นต่อสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ และยินดีที่จะให้การดูแล
ผู้สูงอายุอย่างเอาใจใส่ กระท าด้วยความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจจากสภาพร่างกายที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ดูแลต้องหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดในการทางาน มิฉะนั้นจะทาให้การ
ทางานและจริยธรรมลดลงได้หากอยู่ในสภาวะความเครียดและกังวล
การทดสอบ (try-out) ระดับความรู้ และสถานะภาพสังคมของบุคคลที่จะมีส่วนร่วม
จากการทดสอบระดั บความรู้ และและสถานะภาพสั งคมของผู้ ดู แล พบว่ า ผู้ ดู แลที่ เป็ น
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีหน้าที่การงานแต่ต้องเสียสละและลาออกจากงานมา
เพื่อดูแลผู้สู งอายุ ผู้ ที่ มี ความรู้น้อย และผู้ที่เป็นแม่บ้านหรือไม่มีงานทา ซึ่ งมีสถานะภาพทางสังคม
เกี่ยวพันเป็นบุตรหลาน ญาติ หรือผู้ดูแลที่ญาติ ขอให้ช่วยเหลือและดูแลผู้สูอายุ หากบุตรหลานหรือญาติ
มีความจาเป็นในการหาเลี้ยงชีพตนและครอบครัว โดยมีพี่น้อง หรือญาติคนอื่นๆ ให้การสนับสนุนทาง
การเงินในการดูแล
การทดสอบ (try-out) ข้อจากัดในด้านบุคคลและสถาบัน
จากการทดสอบ ข้อจากัดในด้านบุคคลและสถาบัน พบว่า บุคคลต้องจัดสรรและแบ่งเวลาเพื่อ
ทาการทดสอบ เพราะจะต้องใช้เวลาในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทาให้ต้องใช้เวลาในการทาการ
ทดสอบและนัดในช่วงที่สะดวกและมีผู้มาดูแลผู้สูงอายุแทน ในส่วนที่เป็นสถาบันจะต้องมีการทาจดหมาย
ขออนุญาตในการทดสอบซึ่งใช้เวลานานในการตอบกลับเพื่อให้เข้าทดสอบ ดังนั้น การที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ภาคสนามฝึกอบรมเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในโปรแกรมจะทาให้เห็นภาพรวมของข้อจากัดได้ดีกว่าการขอ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งทาให้ได้ทราบถึงข้อจากัดด้านบุคคลและสถาบันว่ า บุคคลต้องมีเวลาให้
และต้องได้รับการอนุญาตจากสถาบันนั้นๆ ก่อนในการทดสอบ
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หลั งจากนั้น ผู้ วิจัยได้ประสานงาน และเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสาม
พร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้แก่กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก จังหวัดอุดรธานีเกิด
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจาเป็นที่จะต้องมี
การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง นอกจากนี้ ความ
ต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทาให้จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงภาคสนามเบื้องต้นเพื่อทาความรู้จัก ความคุ้นเคยกับกลุ่มอาสาสมัครและ
ชุมชนก่อนเพื่อให้เข้าใจสภาพการณ์ทางสังคมของชุมชน ผู้วิจัย พบว่า แต่ละชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อทาหน้าที่ดูแลคนในชุมชน โดยประสานงานกับแพทย์ และพยาบาลที่ดูแล
ชุมชนนั้นๆ ในการนัดวันและการตรวจเยี่ยมไข้ การจ่ ายยาที่จาเป็นและการรักษาโรคแก่ผู้สูงอายุ เช่น
โรคความดัน เบาหวาน เป็นต้น การทากิจกรรมทางศาสนาร่วมกับผู้สูงอายุและชุมชนในวันสาคัญทาง
ศาสนา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เป็นต้น หากมีเหตุฉุกเฉินให้โทรศัพท์ติดต่อ
สายด่วนหมายเลข 1669 ตลอดเวลา โดยการปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะมีกาหนดวัน และเวลาล่วงหน้า
และมีการประชาสัมพันธ์และการประกาศแจ้งเตือนจากชุมชนโดยใช้เสียงตามสายจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ในการประกาศข่าวสารของหมู่บ้านและชุมชน
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ประสานงานกั บหน่ วยงานเพื่ อขอการสนั บสนุ นทรั พยากรในการจั ด
โปรแกรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลสามพร้าว โดยประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชน
บ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ดังนี้
สถานที่การจัดอบรม การจัดหาแม่บ้านทาอาหาร อุปกรณ์เครื่องเสียงและลาโพง เป็นต้น
จากข้อจากัดและการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อความยืดหยุ่นของแผนโปรแกรมหลัง
การทดสอบ (try-out) ผู้วิจัยได้ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรม ปรับ
ให้ มี การใช้ ภาษาเขี ยนที่ อ่ านเข้ าใจง่ ายเหมาะแก่ พื้ นความรู้ ของอาสาสมั คร 2) กิ จกรรมที่ ใช้ จั ดใน
โปรแกรมไม่มีความซับซ้อน โดยใช้วิธียกตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา และการฉายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ
จริยธรรม คือ ละครธรรมนาชีวิต เพื่อให้ง่ายต่อการสะท้อนปัญหาการดูแลและการเสริมสร้างจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยจะเน้นกิจกรรมที่อาสาสมัครสามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทางานดูแลในอดีดและแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเพื่อผลลัพธ์การดูแล
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ผู้สูงอายุที่ดี 3) กิจกรรมที่จัดคือจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ เหมาะสมกับเวลาในการจัดอบรม
และเวลาที่อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกาหนดเวลา จานวน 122 ชั่วโมง ในการเข้า
ร่ วมโปรแกรม ซึ่ ง ก าหนดระยะเวลาเป็ น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้ เวลาจ านวน 100 ชั่ วโมง โดยผู้ จัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน กาหนดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ระหว่างวันที่
13-22 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีเวลาเข้าร่วมจนครบ เวลาที่กาหนด ระยะที่ 2 ใช้เวลา
จานวน 14 ชั่วโมง ติดตามผลการปฏิบัติด้วยตนเองของกลุ่มผู้เรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559
ผู้วิจัยคอยอานวยความสะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนจากคู่มือที่ใช้ในโปรแกรมการศึกษา และระยะ
ที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เพื่อนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
คู่มือที่เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ได้รับแจกจากผู้สอน และการอภิปรายกลุ่มของกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา
และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริย ธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุไปใช้
ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สงู อายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย ตารา กรณีศึกษาที่ดีและศึกษาภาคสนาม โดยการ
สังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพตรวจสอบข้อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2552) ด้วยวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) การศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยและตารา 2) การศึกษาจากกรณีศึกษาที่ดี และการศึกษาภาคสนามโดยการเข้า
ฝึกอบรมโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ ะหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และเข้า
รับการอบรมระยะสั้นกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร : ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของปวงชน ระหว่ า งวั น ที่ 21-31 ตุ ล าคม 2556
ระยะเวลา 11 วัน ในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจการทาวิจัยโดยเฉพาะวิธีการศึกษาแบบเล่า
เรื่อง (Narrative) การจัดทาแบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) การฝึกปฏิบัติงาน/การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผล เพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ปรับใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยและการทาวิจัย การสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย
วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียดของการศึกษา
ดังนี้
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1.การศึกษาจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
วิธีการ
1.1 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีวิธีการ โดยการวางแผน การออกแบบ และประเมินผล
สาหรับการกาหนดกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในที่นี่รวมหมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
หรืออาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ว่า อาสาสมัครดังกล่าวเป็น
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน และผ่ า นการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
มาตราฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของชุมชน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่
ภายใต้การกากับของหน่วยงานของรัฐอันหมายความถึง กระทรวง ทบวง กรมหรือส่ วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และองค์การมหาชน ซึ่งการดาเนินการเกี่ยวกับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรมความรู้ความ
ช านาญ ประกาศนี ย บั ต ร การขึ้ น ทะเบี ย น การออกบั ต รประจ าตั ว และการสิ้ น สุ ด สภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามประกาศที่คณะกรรมการกลางกาหนด อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (2) มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็น
การประจาในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่น้อยกว่าหก
เดือน (3) มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ (4) สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
สาธารณสุข (5) ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดาเนินงานสาธารณสุ ขและต้องการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง (6) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจาก
ประชาชน (7) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง และ (8) มี
เวลาให้กับการทางานในบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดย ให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการจัดให้มีอาสาสมัครในแต่ละท้องที่ในสัดส่วนของอาสาสมัครอย่างน้อยหนึ่งคน
ต่อหลังคาเรือนไม่น้อยกว่าสิบหลังคาเรือน และให้หมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ และแสดงเจตนาเป็นอาสาสมัคร โดยความเห็นชอบของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนจานวนไม่
น้อยกว่าสิบหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่บุคคลดังข้างต้นนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านและ
อาศัยอยู่เป็นการประจาไม่น้อยกว่าหกเดือน และให้สถานบริการสุขภาพที่รับผิดชอบชุมชนนั้ นเสนอ
รายชื่อบุคคลต่อนายแพทย์ส าธารณสุขจังหวั ด หรือผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
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แล้วแต่กรณี เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หากบุคคลที่ได้รับคัดเลือก เคยเป็นอาสาสมัครมาก่อน และเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินห้าปีบุคคลนั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึ กอบรมมาตรฐาน
ใหม่และให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ บ้า น สนั บ สนุ น การจัด การให้ผู้ไ ด้ รับ การคัด เลื อกเข้ า รับ การฝึ กอบรมตาม
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด ณ
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือในกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ออกใบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และให้นายแพทย์
สาธารณสุ ขจังหวัด หรือผู้ อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ดาเนินการขึ้ น
ทะเบียนบุคคล เป็นอาสาสมัครพร้อมออกบัตรประจาตัวตามประกาศที่รัฐมนตรีกาหนด และให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ความสามารถของอาสาสมัคร หรือการ
อบรมความรู้ความชานาญเฉพาะทางให้แก่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เพื่อ
ยกระดับความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะและมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางกาหนด และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีดาเนินการออกหนังสือรับรองความรู้ความชานาญเฉพาะทางให้แก่
อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว
เนื้อหา
1.2 การระบุเนื้อหาวิชา
เนื้อหาวิชาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สู งอายุ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมดู แ ล
ผู้สูงอายุ: คู่มือการช่วยพยาบาลทาหัตถการทางการพยาบาลเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน, 2556) จริยศาสตร์สาหรับพยาบาล (สิวลี ศิริไล, 2551) คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ
(โสภาพรรณ รัตนัย, 2555) คู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อัมพรพรรณ ธีรานุตร, 2552)
คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ (บรรลุ ศิริพานิช,2553) สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ , 2549) และสาระทบทวนการพยาบาล
ผู้สูงอายุ (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ , 2549) และตาราผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์
สาสั ต ย์ , 2555) เป็ น ต้ น พบว่ า มี ร ายละเอี ย ดเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล การพยาบาล
ผู้สูงอายุ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริ ยศาสตร์สาหรับพยาบาล การดาเนินงานการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จะมีรายละเอียดหลักๆ แบ่งออกเป็น 8 รายวิชา
ประกอบด้วย รายวิชาที่ 1 บทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ รายวิชาที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
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รายวิชาที่ 3 จิตวิทยาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ รายวิชาที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ รายวิชา
ที่ 5 อาหารสาหรับผู้สูงอายุ รายวิชาที่ 6 กิจกรรมและนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ รายวิชาที่ 7 การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ รายวิชาที่ 8 กฎหมายและสิทธิของผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยพบว่า เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีบทเรียนแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
ได้แก่ ภาคที่ 1 เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ปัจจฉิมวัย ประกอบด้วย บทที่ 1 แง่คิดควรศึกษาพิจารณา บทที่ 2
ทัศนคติและแนวความคิด บทที่ 3 สุขภาพและความฟิตของร่างกาย ได้แก่ ความฟิตของร่างกาย การ
ออกกาลังกาย การป้องกันและรักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพฟัน ตา ผิวหนังและเท้า และสุขภาพจิต บท
ที่ 4 อาหารการกิน-โภชนาการ ได้แก่ โภชนาการไม่เพียงพอ-กินน้อยเกินไป กินอาหารไม่ครบส่วน
การกินอาหารมากเกินไป การกินอาหารบางชนิดมากเกินไป การกินอาหารให้ได้สัดส่วน บทที่ 5
กิจกรรมหลังเกษียณอายุการงาน ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมบริการผู้อื่น
และการทางานที่ได้รับค่าตอบแทน บทที่ 6 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง อย่าเป็น
คนเซ็ งชีวิต คนรุ่นที่ อ่อนกว่า การหย่าร้าง การสูญ เสียคู่ชีวิต และเพศสัมพันธ์ บทที่ 7 การเงิน ทรัพย์สิน ได้แก่ สถานภาพทางการเงิน การเพิ่มรายได้หลังเกษียณอายุการงาน การประหยัดรายจ่าย
และพินัยกรรม บทที่ 8 บ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ จะย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่หรือไม่ การอยู่ที่เก่า ปรับปรุง
บ้านเก่า และการไปอยู่บ้านพักคนชรา บทที่ 9 อุบัติเหตุ ได้แก่ อุบัติเหตุในบ้าน และอุบัติเหตุนอกบ้าน
และภาคที่ 2 ภาวะที่มีความพิการและผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย บทที่ 10 ภาวะผิดปกติหรือ
พิการจากการเคลื่อนไหว ได้แก่ มาตรการทั่วไป การบริหารร่างกาย และมาตรการเฉพาะอย่าง การใช้
เครื่องช่วย บทที่ 11 โรคข้อเสื่อม บทที่ 12 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง บทที่ 13 สายตาเสื่อมลง ได้แก่
โรคเกี่ยวกับตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับตา และเตรียมตัวไว้สาหรับการเสื่อม
ของดวงตา บทที่ 14 หูหนวก หูตึง ได้แก่ สาเหตุ และข้อเสนอแนะเมื่อการได้ยินลดลง บทที่ 15 เรื่อง
เกี่ยวกับฟัน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟันปลอม และการดูแลฟันปลอมและปาก บทที่ 16 ปัญหา
เกี่ยวกับเท้า ได้แก่ นิ้วหัวแม่เท้าเกผิดรูปและตาปลา หนังหนาด้าน และแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน
บทที่ 17 การใช้ยา ได้แก่ การใช้ยาตามแพทย์สั่ง การซื้อยามาใช้เอง และการเก็บรักษายา และภาคที่
3 การปฏิบัติ ดูแล พยาบาลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย บทที่ 18 บทบาทการให้การดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่
เป้าหมายการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ และเมื่อท่านรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล
บทที่ 19 การติดต่อสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ บทที่ 20 ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม ได้แก่ ความวิตก
กังวล ซึมเศร้า ระแวงว่าคนอื่นจะมาทาร้าย อาการสับสน การนอนไม่หลับ และไม่สนใจตัวเอง บทที่
21 การกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ บทที่ 22 โรคหลงลืมจากความจาเสื่อม ได้แก่ อาการของโรค การ
ให้การดูแลบริบาล การช่วยเหลือทางจิตใจ การกินอาหาร การออกกาลังกาย และกิจกรรมต่างๆ บทที่
23 อั ม พาต ได้ แ ก่ การให้ ก ารพยาบาล แผลกดทั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ กายภาพบ าบั ด
กายภาพบาบัดระยะที่การหดเกร็ง การกลับสู่ภาวะเคลื่อนไหวปกติ และการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติกิจวัตร

151
ประจาวัน บทที่ 24 วาระสุดท้ายของชีวิต-มรณกรรม ได้แก่ การดูแลบริบาลทั่วไป การควบคุมการ
เจ็บปวด และการสิ้นชีวิตอย่างสงบ (บรรลุ ศิริพานิช, 2553) เนื้อหาที่กาหนดขึ้นก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
โปรแกรมการสอนที่เป็นคู่มือการดาเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ บ้าน ประกอบด้วย
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิทยา
การสื่อสารในผู้สูงอายุ การประเมินญาณชีพผู้สูงอายุ การดูแลอวัยวะสีบพันธ์ผู้สูงอายุ การดูแลใน
ผู้สูงอายุเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง การป้องกันแผลกดทับ การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ การดูแลผิวหนัง การ
ดูแลปากและฟันในผู้สูงอายุ การประคบเย็น /การประคบร้อน การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ การ
ให้อาหารทางสายยาง อาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ การป้อนอาหาร การป้องกันการสาลัก และ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โปรแกรมการอบรมผู้ดูแลที่เป็นอาสาสมัคร (ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , 2555) พบว่า แบ่งตามหน่วย
งาน ดังนี้ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสานักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ ดาเนินการโครงการนาร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่อง ระหว่าง พ.ศ. 2546-2547
สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความ
ต้องการและความจาเป็นของผู้ สู งอายุ หลังจากโครงการประสบความสาเร็จ ได้มีการขยายการ
ฝึกอบรมไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโปรแกรมการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรือชุมชนได้ เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเป็นการ
เขียนแผนการอบรมในการใช้เวลาอบรมประมาณ 3 วัน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ทาเป็นอาชีพ 3) กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นาโปรแกรมการฝึกเสริม
ทักษะผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (60 ชั่วโมง) ใช้อบรมผู้ดูแลอาสาสมัครแก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้มี
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มต้นดาเนินงานในศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อมกราคม 2549 และต่อมาโครงการนี้เงียบหายไปเนื่องจากไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีการกล่าวถึงจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ องค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 7 ประการ ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ
หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ ได้แก่ การ
ไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายแก่ผู้สูงอายุ 3.
ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ หรือ
ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย และให้ความ
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ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ 4. ความมีระเบียบวินัย การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม 5. ความเสียสละ การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตาม
ความสามารถ 6. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มี
ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ 7. ความเมตตา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร
ความเห็นอกเห็นใจ ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ ด้วยความต็มใจ (สถาบันกศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.,
(สถาบั น กศน.ภาคตะวั น ออก, ม.ป.ป. , ภาควิ ช าการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ แ ละศั ล ยศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542, ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554)
กิจกรรม
1.3 การกาหนดการเรียนการสอน
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม และช่วยเหลือ ให้การดูแล และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้แก่
ผู้สูงอายุได้รับสะดวกสบาย และมีความรู้ เจตคติที่ดีและทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนของเนื้อหา
การเรียนรู้มีรายละเอียดสาระสาคัญตามข้อ 1.2
กิจกรรม เป็นขั้นตอนการดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หลักการพื้ นฐานของการปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาลในเบื้องต้นที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ การรักษา การฟื้นฟู สุขอนามัย
การป้องกันโรค และโภชนาการ เป็นต้น โดยมีการกาหนดขั้นตอน ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2)
วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อการสอน เนื้อหาและกิจกรรม 4) คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ารับการสอน 5)
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอน 6) รายชื่อวิทยากร 7) การประเมินผลและการติดตามผล 8)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 10) ตาราง กาหนดการสอน และ 11) รายชื่อผู้
เข้ า รั บ การสอน และผู้ วิ จั ย ยั ง พบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องผู้ ดู แ ลที่ เ ป็ น
อาสาสมัคร ด้านสังคมมากกว่าสุขภาพ โดยการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการและความจาเป็นของผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2555, สานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 1) เยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข 2) ดูแลอาหารการกิน 3) ดูแล
เรื่องยา 4) ทาความสะอาดร่างกาย/แต่งตัว 5) ทาความสะอาดบ้าน 6) ช่วยเรื่องออกกาลังกาย 7)
ช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม 8) พาออกไปพบแพทย์ 9) ไปเยี่ยมไข้ที่บ้าน 10) ไปเยี่ยมไข้ที่
โรงพยาบาล 11) พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 12) พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 13) พาไปประชุมหมู่บ้าน
14) พาไปร่ ว มงานในชุ ม ชน 15) ประสานให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เ ข้ า มาตรวจรั ก ษา และ 16)
ประสานให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
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กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เช่น
เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องได้รับการอบรม
ความรู้และมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรค
ความดัน เป็นต้น สื่อการเรียนการสอนในโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ หนังสือ ตารา
คู่มือการจัดกิจกรรม แหล่งข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
1.4 การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ จะมีการเลือกเนื้อหาวิชา และกิจกรรมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
โดยมีความยืดหยุ่นทั้งวิธีการที่เหมาะสม เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างความสนใจผู้เรียน เช่น
วิดีทัศน์ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง เป็นต้น และมีการสื่อสารให้เข้าใจถึงวิธีการ
เทคนิค และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้เรียน
1.5 การประเมินผล
การประเมินผล เป็นการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการวัดและประเมินผลว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนด้านการดูแลผู้สูงอายุบรรลุจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน
การดาเนินกิจกรรมโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ จากวิธีการที่ได้วางแผน การออกแบบ
และการประเมินผลในการจัดโปรแกรมการสอน โดยจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ คือ 1) ระยะก่อนการจัด โปรแกรม 2) ระยะดาเนินการจัด โปรแกรม 3) ระยะหลังการจั ด
โปรแกรม ดังนี้ 1) ระยะก่อนการจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ การพิจารณา
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมและคัดเลื อกวิทยากร การวางแผนการจัดโปรแกรมการสอน และการกาหนด
โปรแกรมการสอน 2) ระยะดาเนินการจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และ
กิจกรรมการสอน การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน และการจัดกิจกรรมการสอน 3) ระยะหลังการ
จัดโปรแกรม ประกอบด้วย การประเมินผลโปรแกรมและการติดตามผลของโปรแกรม
2.การศึกษากรณีศึกษาที่ดี และการศึกษาภาคสนามทีเ่ กี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะนี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ใน
โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของหน่วยงานที่มีการจัดโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน
รับรองจากหน่วยงานราชการ มีการดาเนินงานไม่ต่ากว่า 5 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและให้
ความร่วมมื อ โดยคัดเลื อกผู้ ใ ห้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารโปรแกรม และผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และผู้เรียนหรือผู้ทางานที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 เดือน
ขึ้นไป จากกรณีศึกษาที่ดี คือ โรงเรียนพระดาบส โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาล
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ศาลายา และการศึกษาภาคสนามโดยการเข้าฝึกอบรมโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ กับโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาลศาลายา ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
และผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมระยะสั้ น ประจ าปี 2556 กั บ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2556 ระยะเวลา 11 วัน เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการทาวิจัย
และนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการทาวิจัย โดยดาเนินการขั้นตอนนี้ตาม
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของบอยล์ (Boyle, 1981) ได้แก่ 1)
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการ
สอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผล การสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ
เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียดของการศึกษา คือ
วิธีการ
1.1 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
วิธีการกาหนดกลุ่มผู้รับบริการของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงปัจจุบันอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงตามกระแสโลก และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป จะ
เห็นได้ว่าครอบครัวไทยมีลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้น และสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจาก
เดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจยังผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวที่มีต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อม
ถอยลง พ่อ แม่และลูก ไม่ได้ทาบทบาทหน้าที่ของตนเต็มที่ ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยม รวมทั้งการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของ
สถาบันอื่นในสังคมมากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น และผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตาม
ลาพัง ไม่ได้รับความสนใจดูแลเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในชนบทเป็นจานวนมากถูกทอดทิ้งให้
รับภาระเลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทาให้ผู้สูงอายุในวัยที่ควรจะได้พักผ่อน
ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ยังช่วยตนเองไม่ได้ และผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ดูแลเกื้อหนุน ทาให้ต้องมีการ
กาหนดกลุ่มผู้ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ และมีการจัดอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ดังนี้
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ผู้ จัดโปรแกรมแห่งที่ หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “ทางหน่วยงานเห็นความสาคัญ ของการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ จึ ง เปิ ด การอบรมเพื่ อ รองรั บ ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ที่ ม ากขึ้ น แต่ ข าดแคลนแรงงานในปั จ จุ บั น ”
(สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนขึ้น เนื่องจากการ
รักษาและป้องกันโรคมีการพัฒนามากขึ้น แต่ทาให้เกิดปัญหาสังคมที่ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้ง ขาดการ
ดูแลในยามเจ็บป่วย หรือทุพลภาพ ทางโรงพยาบาล จึงมีวิธีการจัดโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ”
(สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “วิธีการดาเนินโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ คื อการเปิดสถานดูแ ลผู้ สูง อายุ พร้อมกับการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กก่ อน ปัจจุบั น
ดาเนินการดูแลผู้สูงอายุ 18 ปีแล้ว เนื่องจากความต้องการมีโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อจะดูแลผู้ป่วย
ระวังและรักษาผู้ป่วยทุกสาขา ซึ่งจาเป็นต้องมีไปด้วยกัน ถ้าเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียว โดยไม่มี
คลินิกหรือโรงพยาบาลรักษา ถ้าคนไข้ก่อนมาหรือเจ็บป่วยแล้ว จะต้องมีฐานรองรับกันเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุ จึงจาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทย
ทั้งสามี และภรรยาจะต้องทางานร่วมกัน ทางานหากินเลี้ยงครอบครัว แถมมีบุตร และผู้สูงอายุคือพ่อ
แม่ ญาติผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถไปทางานได้หากต้องดูแลผู้สูงอายุ หรือหากทิ้ง
ผู้สูงอายุไว้อยู่กับบ้านไม่มีคนดูแล หรือฝากไว้กับคนรับใช้ คนที่ไม่มีความรู้ดูแล จะทาให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ชารุดทรุดโทรมและตายเร็วยิ่งขึ้น แนวทางของการดูแลสุขภาพชีวิตของคน
นั้นต้องดูแลจนกระทั่งสิ้นสุดอายุของเขา (สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
ผู้เรียนคนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อที่เจ็บป่วยจึงสนใจสมัคร
เข้าเรียน หากเรียนจบก็ยังนาความรู้ไปสมัครงานกับเนอสเซอร์รี่ได้” ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนคนที่สอง
ให้สัมภาษณ์ว่า “การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อต้องการนาความรู้ไปดูแลคนแก่ใกล้บ้านและยัง
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปงานหาทาได้อีก ” และผู้เรียนคนที่สามให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนนี้ทาหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ต้องการมาเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องโดยผู้สูงอายุเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
และหากได้รับใบรับรองการอบรมก็สามารถนาไปต่อยอดงานที่อื่นได้” และสอดคล้องกับผู้ทางานดูแล
ผู้สูงอายุในการศึกษาภาคสนามอีกว่า “เลือกทางานนี้เพราะต้องการมีรายได้เป็นงานที่มีความต้องการ
แรงงานมากและยั ง สามารถใช้ ค วามรู้ ก ลั บ ไปดู แ ลพ่ อ แม่ แ ละญาติ ๆ ได้ แต่ ต้ อ งหาเงิ น เพื่ อ เลี้ ย ง
ครอบครัวก่อน” (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรเป็นบุคคลที่มีลักษณะและจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องตระหนักถึง
คุณค่าของความสูงอายุ เพื่อดารงความมีศักดิ์ศรีแ ละความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุ โดยการให้ความ
เคารพยกย่อง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตมนุษย์ ส่งเสริมความสามารถในการทา
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หน้าที่ของร่างกาย และดารงรักษาความสามารถของผู้สูงอายุไว้ให้นานที่สุด การยอมรับความคิดเห็น
หรือความต้องการของผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติต่อผู้สู งวัยในฐานะบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิได้รับบริการด้าน
สุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกับบุคคลวัยอื่นๆ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “อนาคตมั่นใจได้เลยว่า จานวนผู้สูงอายุจะมี
มากขึ้นเพราะคนมีอายุยืนขึ้น แต่ผู้สูงอายุที่เข้ามาก็ได้รับการรักษา และเนอสซิ่งโฮมที่ดีที่สุด คือมีหมอ
พยาบาล มีพยาบาลทางเทคนิค (technical nurse) คอยดูแล และมีระบบส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ๆ
มากขึ้น” (สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558) และสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “โรงพยาบาลของเรา มีวิธีการการจัดโปรแกรมการ
สอนที่เป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุ และ
ขยายผลการอบรมไปยังผู้สนใจทั่วไป มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล นักกายภาพ นักจิตวิทยา”
(สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
เนื้อหา
1.2 การระบุเนื้อหาวิชา
เนื้อหาโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเนื้อหาสาระการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ มี
หลักการ/สาระส าคัญการดูแลผู้ สูงอายุโดยผู้ดูแลจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
โดยเฉพาะด้านจิตใจและการดาเนินชีวิตในสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและด้านจิตใจของผู้สูงอายุ หลักการสาคัญของการดูแลผู้สู งอายุและการ
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้ บริหารกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ และการ
ป้องกันโรค การดูแลกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ ให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี ”
(สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า
“เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีเนื้อหา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ กายภาพบาบัดผู้สูงอายุ การใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเคลื่อนไหว การวัดสัญญาณชีพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ซึ่งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ” (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้เรียนคนที่หนึ่ง และคนที่สอง กล่าวว่า “เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น โรค
ความดัน เบาหวาน การเจ็บปวดของข้อเข่า เป็นต้น การรักษาความสะอาดร่างกาย และการดูแลจิตใจ
ของผู้สูงอายุ”
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ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า
“เนื้อหาของโปรแกรมการสอนมีทั้งการพยาบาลดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสามารถทางานใน
ศูนย์ดูแลเด็ก และโรงพยาบาลได้ มีเรียนเกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพ ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดปรอท
การจับชีพจร และการวัดการหายใจ การเช็ดตัว การปูเตียง การป้อนอาหาร การป้อนอาหารทางสาย
ยาง การทาแผลและการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น การพยุงผู้ป่วย การเข็นรถให้ผู้ป่วย การดูแลความ
สะอาดในกิจวัตรประจาของผู้ป่วย เช่น การแปรงฟัน เป็นต้น” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้ บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดู แ ล
ผู้สูงอายุ จะเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคในผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นนายแพทย์เฉพาะทางมาก่อน เดิมเป็น
สูตินารีแพทย์ ทาคลอด ผ่าตัด รักษา หรือรักษาเนื้องอก ดูแลเด็กที่คลอดออกมาด้วย แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว งานเดิมเป็นแพทย์ทั่วไป ต้องรักษาทุกโรค ฉุกเฉิน โอพีดี ตรวจฉุกเฉินอุบัติเหตุต้องทาหมด เมื่อ
มาเปิดโรงพยาบาล จึงใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่รักษาคนไข้ทั่วไปที่ห้องฉุกเฉิน และดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรังตั้งแต่หัวจรดเท้า เช่น โรคหัว โรคตา หูตึง โรคฟันไม่ดี โรคปอดอักเสบ
โรคมะเร็ง การติดเชื้อต่างๆ โรคเสื่อมสภาพทางร่างกาย เพราะฉะนั้นผู้ สูงอายุ จึงจาเป็นต้องมีผู้ช่วย
เหลือ แนวทางของการดูแลสุขภาพชีวิตของคนนั้นต้องดูแลจนกระทั่งสิ้นสุดอายุของเขา หลังจากอายุ
60 ปีขึ้นไป เราเรียกว่า ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย อาจเป็นโรคที่จะต้องพึ่งพิงคนอื่น เช่น เส้นเลือดในสมอง
แตก หรืออัมพาต บางคนก็เป็นโรคกระดูกทับเส้น หรือโรคที่เดินไม่ได้โดยสาเหตุอื่นใด หรือพวกที่เป็น
โรคสมอง หรือจิตผิดปกติไปที่ต้องอยู่ได้โดยพึ่งพิงการดูแล และยังมีผู้สูงอายุอยู่ที่นี่เป็นโรคเกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อน เข่น โรคไต อาจทาให้เกิดภาระในการดูแล และเพื่อให้ชีวิตอยู่ต่ออย่างไม่ลาบากมาก
นัก”(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า
“เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผ้สูงอายุ ส่วนใหญ่เนื้อหาการดูแลคนไข้ผู้สูงอายุ โดยใช้
มาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล เน้นความสะอาด การอาบน้า การป้อนข้าว การเช็ ดตัว การดูแล
ตัดเล็บ ตัดผม การป้องกันแผลกดทับ การป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ การประเมิน
สุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุจัดให้เหมือนบ้าน อากาศปลอดโปร่ง จัดตู้เสื้อผ้า
โต๊ะ เตียงให้เป็นระเบียบ และการทากายภาพให้ผู้สูงอายุ”(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
นอกจากนี้ ผู้วิจัย พบว่า เนื้อหาในโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีการสอนแทรก
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งมิใช่การสอนจริยธรรมโดยตรงแต่เป็นการ
สอดแทรกจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุขณะปฏิบัติงานหรือดูแลผู้สูงอายุ โดยองค์ประกอบจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ จะเกี่ยวพันกับหน้าที่สาคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การดูแลในการดารงขีวิตประจาวัน
ทั่วไป เช่น การจัดหาอาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ การจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม การดูแล
ด้านสุขอนามัย การดูแลเมื่อเจ็บป่วย การช่วยเหลือทั่วไปและอานวยความสะดวกด้านการใช้แรงและ
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กาลัง ซึ่งต้องเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ และความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ และทาให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกว่ามีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งการปฏิบัติตนดังกล่าวจะต้องอยู่
บนพื้นฐานของความมีจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในฐานะที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน
ได้แก่ ความเอื้ออาทร ซึ่งก่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อกัน แสดงออกโดยความเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความห่วงใย และความอ่อนโยน และความเชื่อถือและไว้วางใจที่จะกล้าเปิดเผยเรื่องราว
ของตน กล้าปรึกษา และขอความคิดเห็นซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ดูแลและผู้สูงอายุ
ความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยทาความเข้าใจ และยอมรับว่าแต่ละคนมีความคิด ความเชื่อ
ความรู้สึ กแตกต่างกั นทั้ งทางวัฒนธรรมและศาสนา ความเห็นอกเห็นใจต่ อผู้สูง อายุ ซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจบุคคลอื่นในภาวะของบุคคลเช่นเดียวกับตน เป็นการรับรู้ปัญหา
ของผู้สูงอายุ การให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ ต้องระมัดระวังด้วยการใช้คาพูด การแสดงกิริยาหรือ
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างสุภาพ และเหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิต ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ลด
ความตึงเครียดได้ จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจะสังเกตเห็นได้จากการแสดงออกและปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นประจาสม่าเสมอ โดยการพิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา ให้คิด
พูดและกระทาสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความเมตตา ความเอื้ออาทร ความอดทน และความเสียสละ
ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สมั ภาษณ์ว่า
“จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความตั้งใจ เอาใจใส่และระมัดระวัง และมี
ความเมตตาในการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุทุกขัน้ ตอนของการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การจัดหาอาหารการกิน
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ การจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม การดูแลด้านสุขอนามัย เพราะเป็นงานที่มีทั้ง
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย” (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า “จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือ การเรียนรู้ที่
เกิดจากการปฏิบัติซ้าๆ ในส่วนของความมีจริยธรรม มีความเมตตา ความเอื้ออาทร ความอดทน และ
ความเสียสละและทาให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดและประเมินได้” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า
“จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการ เช่น การทาอาหารให้ผู้สูงอายุ การเสริฟ
น้า การดูแลผู้ใหญ่ และการไหว้ เป็นต้น สอนโดยให้เหตุผล มากกว่าสอนให้กลัวเพราะผู้เรียนจะขาด
ความมั่นใจในการแสดงออก สอนให้ผู้เรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การชงกาแฟ การจัดจาน
และเตรียมอาหารให้แก่ผู้สอน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้าๆ ย้าๆ ตามงานนั้นเป็นเวลา 21 วัน จะ
จาได้ดี การสอนการเข้าหาผู้ใหญ่ โดยให้นั่งกับพื้นเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่กว่า เมื่อได้รับ
อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง นั่ ง บนเก้ า อี้ ไ ด้ ฝึ ก การชงกาแฟให้ เ พื่ อ น การแต่ ง กายให้ ถู ก กาละเทศะ การฝึ ก
บุคลิกภาพ เช่น การทาแผลให้ผู้ป่วย ผู้เรียนจะต้องให้กียรติกับตนเอง โดยมีท่าทางที่สง่างาม ดูดีขณะ
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ทาแผลให้ผู้สูงอายุ ฝึกให้อยู่ในกฎระเบียบ เช่น ตื่นนอนตอนตีห้า รับประทานอาหารตามเวลา การทา
ความสะอาดสิ่งต่างๆ การสอนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเองในสิ่งที่เห็น และมีการสรุป
การดูงาน การออกงานต่างๆ มีการสอนว่าคนอื่นไม่ชอบ คุณอย่าทา หากมีปัญหาใด จะเรียกมาคุย
และให้อธิบายเหตุผลรายบุคคล พูดคุยปัญหาต่างๆ เพราะผู้เรียนบางส่วนเป็นเด็กชายขอบพ่อแม่แยก
ทางกัน อาศัยอยู่กับญาติ หรืออยู่คนเดียว ครูผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน มีการติดตามงาน
ของผู้เรียน สาหรับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโปรแกรมการสอน เช่น มีการ
สอนเกี่ยวกับการเช็ดตัวผู้ป่วย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน การเตรียมอุปกรณ์ การพูดจา และการคิดว่า
ผู้ป่วย คือพ่อแม่ของผู้เรียน ให้ปฏิบัติดูแลอย่างอ่อนโยนนิ่มนวล ไม่ทารุนแรง ไม่ทาให้ผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งมี
การปฏิบัติจริงระหว่างเรียนให้ผู้เรียนสัมผัสความรู้สึกว่าเป็นคนไข้จะรู้สึกอย่างไร อายไหมหากการเช็ด
ตัวปิดร่างกายไม่มิดชิด ดังนั้นอย่าทาในสิ่งไม่ดี งานที่ปฏิบัติต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์และ
พยาบาล” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ คือการมีมิตร
ไมตรีที่ดี คนดูแลที่มีคุณภาพผู้สูงอายุจะไว้ใจ พยาบาล และหมอ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่นี่ มีจริยธรรม หาก
ไม่มีต้องแก้ให้อยู่ในขอบ จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องจริยธรรม โรงพยาบาลมีมาตรฐานได้รับใบอนุญาต
สถานผู้ ป่วยเรื้อรัง โดยกระทรวงสาธารณสุข และมีการตรวจสอบโดยสาธารณสุขจังหวัดทุ ก ปี ”
(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า
“จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเรื่องของการปฏิบัติงาน และการมีบุคลิกภาพที่ดี การตรงต่อเวลา
การดูแลผู้สูงอายุ โดยทาให้เป็นบ้านที่แสนสุข ให้คนไข้สามารถช่วยตนเองได้ การดูแลผู้ป่วยต้องมี
ความเข้ า ใจเพราะถึ ง คนป่ ว ยจะพู ด ไม่ ไ ด้ แต่ รั บ รู้ ไ ด้ ให้ ค วามเอาใจใส่ ความเคารพ อ่ อ นน้ อ ม ”
(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวต้องมีความ
รัก ความสามัคคี เช่น การพูดคุย ปรึกษาหารือกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น หรือมีการรับประทานอาหาร
ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ครูอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลาน หรือศิษย์ สมาชิกในชุมชน หรือท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี และมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม และภาครัฐควรให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปัจจัยของความเครียดในการทางานของผู้ดูแลๆ จะต้องรู้จักหาวิธีลด
ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทางานที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจของตนเอง และผู้ใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้อ ง
กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้อง
มีความเอาใจใส่และระมัดระวังในการดูแลผู้สูงอายุทุกขั้นตอน เพราะเป็นงานที่มีทาให้ผู้สูงอายุเกิด
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ความสุขสบาย เมื่อทาให้เกิดความไว้ใจกันได้ก็จะทาให้ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในการรักษา”
(สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “สาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจคัดได้ยาก บางครั้ง
อาจมีการกระทบจากการดูแลบ้าง การดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรักในการดูแล ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
การใส่ใจดูแล health คือสุขภาพ care คือ การดูแล รวมกันจึงเป็นการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกาย
และใจ”(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า
“งานที่ทาต้องมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ในการควบคุมอารมณ์ ทางานจากข้างในด้วยใจ เป็น
ความรู้สึกที่ทาด้วยใจ คิดว่าผู้สูงอายุเป็นญาติผู้ใหญ่ การพูดคุย พูดเล่น สร้างสายใยของครอบครัว
การทางานหากอยู่กับความเสี่ยง หากไม่ไหวให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน งานทาตามหน้าที่
ปัญหาอุปสรรค คือจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการทางาน”(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน
2558)
กิจกรรม
1.3 การกาหนดการเรียนการสอน
การกาหนดการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม มีแผนการสอน
สื่ อ การสอน และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ก ารเรีย นรู้ การจั ด สภาพแวดล้อ มการเรีย นรู้ และการประเมินผล
กิจกรรม โดยมีการกาหนดขั้นตอน ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อการสอน
เนื้อหาและกิจกรรม 4) คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ารับการสอน 5) กาหนด วัน เวลา และสถานที่ใน
การสอน 6) รายชื่อวิทยากร 7) การประเมินผลและการติดตามผล 8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9)
ผู้รับผิดชอบโครงการ 10) ตาราง กาหนดการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า
“หลักการและเหตุผล และการกาหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
ดาเนินการควบคู่ไปกับเนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
ทันที โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์ ด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคได้อย่างองค์รวม สาระสาคัญ
ของกิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติ ใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ การบรรยายความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ การบรรยายบริบทการบริการดูแล
ผู้สูงอายุ การบรรยายจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมและให้
อาหารผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การ
บรรยายและฝึกปฏิบัติการวัดปรอท จับชีพจร นับการหายใจ และวัดความดันโลหิต การบรรยายและ
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ฝึกปฏิบัติการอุ้มพยุงและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทากายภาพบาบัด
พื้นฐานส าหรับผู้สู งอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทาเตียงและการทาความสะอาดร่างกาย
ผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้ออกซิเจน การเช็ดตัวลดไข้ และการให้ยาวิธีต่างๆ และการ
ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานที่จริงตามวันเวลาที่เ รียน และมีการติดตามและประเมินผลเป็น
ระยะทั้งจากการเรียนเนื้อหาและการปฏิบัต”ิ (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า “สถานการศึกษานี้ กิจกรรมของโปรแกรมการ
สอนการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นหลั ก จนเกิดทักษะความชานาญ
โดยดูจากผลงานที่ปฏิบัต”ิ (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า
“กิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ดาเนินการไปพร้อมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้าๆ ย้าๆ ตามงานนั้นเป็นเวลา 21 วัน จะจาได้ดี กิจกรรม
ของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สอนจะบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นการ
นาเสนอโปรแกรมพาวเวอร์พอยด์ วีดีโอ และการสาธิต และให้ผู้เรียนลงมือทา ดูจากการทา ดูกี่ครั้ง
แล้วเป็นอย่างไร ครูผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน มีการติดตามงานของผู้เรียน โดยมีการเรียน
การสอนรวมกันทั้งหมด โดยศึกษาจากวีดีโอ ปฏิบัติในห้องสาธิต แบ่งกลุ่ มเล็ก 4-5 คน ฝึกปฏิบัติจริง
โดยทดสอบฝึกทากันเอง ทบทวนทั้งหมดจนกว่าจะแน่ใจแล้วมาสอบ pre-test ก่อน หลังจากนั้นสอบ
post-test พร้อมสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เน้นกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ และมีกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การทาบุญกุศล มีการใส่บาตร ไหว้พระ นิมนต์พระมาสวดสอง
ครั้ง หรือใส่บาตรอาทิตย์ละครั้ง หรือมีกิจกรรมนันทนาการร้องเพลงอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง กิจกรรมการ
ออกกาลังกายโดยนักกายภาพบาบัดตามดนตรี การเดินเล่นชมดอกไม้ในสวนเพื่อให้ร่างกายได้ยืดเส้น
ยืดสาย การเจอหน้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเพื่อนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นวิธีที่ทาให้สุขภาพจิตดี
ช่วยทาให้ผู้สูงอายุไม่ซึมเศร้า มีความรู้สึกดีขึ้น สถานที่เป็นอากาศธรรมชาติซึ่งนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
โรงพยาบาลดารงอยู่คู่กับผู้สูงอายุมาตลอดมาเป็นเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ 18 ปี”(สัมภาษณ์, 29
มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า
“กิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุทากิจกรรมเพื่อ
ป้องกันสมองฝ่อแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการทุกวันอังคารและวันพฤหัส วันเสาร์ใส่บาตร กิจกรรม
ร้องเพลง กิจกรรมวันสาคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น ”(สัมภาษณ์, 29
มิถุนายน 2558)
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1.4 การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
หลังจากการกาหนดวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุตาม
ขั้นตอนต่างๆ จึงนาไปสู่ขั้นดาเนินการปฏิบัติตามแผนการสอนของโปรแกรมซึ่ งผู้เรียนเรีย นตาม
ขั้นตอนเนื้อหาสาระของการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.5 การประเมินผล
การประเมินผล เป็นการวัดประสิทธิผลของความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของโปรแกรมการเรียนการสอน การประเมินผล
ของหน่วยงานต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป เช่น การประเมินผล แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 25 เปอร์เซ็นต์
ภาคปฏิบัติ 85 เปอร์เซ็นต์ หรือมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน หรือทดสอบพร้อมกันไประหว่างเรียน
หรือมีการทดลองงานภายหลังการเรียน เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละหน่วยงาน หรือ
องค์กร ว่าจะประเมินผลช่วงระยะก่อนการจัดโปรแกรม ระยะดาเนินการจัดโปรแกรม และระยะหลัง
การจัดโปรแกรม หรือทาทั้งสามระยะซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า
“วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง หรือเพื่อจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุได้ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรมได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งปีนี้
เป็นปีแ รกของการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการดูแลผู้สูง อายุ และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชน และสังคม ส่งเสริมการฟื้นฟู ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เมื่อจบการ
อบรม และผ่านการประเมินจึงจะได้รับประกาศนียบัตร และผู้อบรมยังสามารถได้รับทุนการอบรม
และได้รับเลือกพิจารณาคัดเลือกเข้าทางานอีกด้วย” (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556)
ผู้บริหารกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า “สถานการศึกษานี้ วิธีการดาเนินโปรแกรม
สอนการดูแลผู้สูงอายุ การประเมินผลเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ที่เกิดจากการปฏิบัติซ้าๆ” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า
“การเปิ ด หลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ นั้ น เป็ น พระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั วว่า
พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นอนาคตภายหน้า จะขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นหลั กสูตรนี้จึงดาเนิน
โปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาประมาณ 12 ปี แล้ว โดยมีผู้สอนที่เป็น
จิตอาสาทั้งรับค่าตอบแทน และไม่รับค่าตอนแทน วิธีการจัดโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ แบ่งการเรียน
การสอนเป็นภาคทฤษฎี 25 เปอร์เซ็นต์ และการปฏิบัติ 85 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการเรียน 9 เดือน
และมีการดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน ทดสอบครั้ง
แรก (pre-test) ให้ผู้เรียนทาให้ดู จุดใดขาดจุดนั้นเป็นจุดบอด และให้ฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่ และมีการ
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ฝึกงานหลังจากนั้น โดยมีเบี้ยเลี้ยง และหางานให้ทา หรือหางานทาเองได้” (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน
2558)
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของกรณีศึกษาแห่งที่สาม ให้สัมภาษณ์ว่า
“วิธีการดาเนินการโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะฝึกอบรมใช้เวลา 1 ปี ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการประเมินหลั งทดลองงาน 3 เดือน จัดทาระบบที่มีคุณภาพโดยผู้ร่วมงาน
และหัวหน้า เป็นการประเมิน การทางาน บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลา การดูแลผู้สูงอายุ โดยทาให้เป็น
บ้านที่แสนสุข ให้คนไข้สามารถช่วยตนเองได้”(สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2558)
กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้ศึกษากรณีศึกษาที่ดีและเข้าร่วมฝึกอบรมภาคสนามเกี่ยวกับโปรแกรม
การสอนการดูแลผู้สูงอายุ สรุปรายละเอียดผลการอบรมเป็นการศึกษาวิจัยโดยการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ ว ม (Participant Observation) ของการฝึ ก อบรมภาคสนาม และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Non-Participant Observation) ของการศึกษากรณีศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องโปรแกรมการ
สอนการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้หลายวิธีในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล ที่เหมือนกัน
และแตกต่างกันตามเวลา สถานที่ และบุคคลในการทาวิจัย เพื่อให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงด้วยตนเอง และเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงประเด็น
และน่าเชื่อถือ (ชาย โพธิสิตา, 2552) เช่น วันแรกของการฝึกอบรมผู้วิจัยได้ทาความรู้จักเพื่อสร้าง
ความสนิทสนมและคุ้นเคยกับวิทยากรผู้สอน สมาชิกผู้ร่วมเข้าอบรม และเจ้าหน้าที่จัดโปรแกรม และ
ระหว่างฝึกอบรมจนสิ้นสุดโครงการผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์และพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยไม่มี
โครงสร้างกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการสอน
การดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมได้ ดังนี้
วิธีการ
1. วิธีการจัดโปรแกรม โดยการจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ คือ
1.1 การจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ คือแนวคิดที่จะทาหน่วย
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกั บผู้จัดโปรแกรมกล่าวว่า
“คนไทยมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมีถึง 14 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องหันมาดูเรื่องผู้สูงอายุทาง
หน่วยงานจึงคิดจัดทาเป็นหน่วยผู้สูงวัย ” (สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2556) การพิจารณาผู้เข้าร่วม
โปรแกรม คือเพศชายและหญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวนที่รับ 30 คนต่อรุ่น ระยะเวลาการศึกษา 6 สัปดาห์ และกาหนดสถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
และวิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียน และคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานการ
พยาบาลและกายภาพบาบัดและจิตเวช การวางแผนการจัดโปรแกรมการสอน คือ การให้บริการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี เ ครื่ อ งอ านวยความสะดวกในด้ า นการรั ก ษาพยาบาลพอสมควรเสมื อ นอยู่ บ้ า น ซึ่ ง
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สอดคล้องกับผู้จัดโปรแกรมกล่าวว่า “ที่นี่เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะช่วยเหลือตัวเองได้
พอสมควร หรือช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องการการดูแลแบบอยู่ในโรงพยาบาล แต่ต้องการการดูแล
เหมือนอยู่ที่บ้าน” (สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2556)
การกาหนดโปรแกรมการสอน มีการวางแผนรับสมัครและกาหนดระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์
แบ่งเป็น 2 รุ่น ต่อหนึ่งปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการฝึกดูแลผู้สูงอายุโดยสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และ
เป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวลูกหลานในสังคมไทย โดยการให้การดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลในขั้นต้น เช่น การป้อนอาหาร การให้อาหารทาง
สายยาง การทาความสะอาดร่างกาย การดูแลการขับถ่าย การพลิกตัวและพยุงตัว ตลอดจนดูแล
ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น โดยสอดคล้องกับผู้สอน กล่าวว่า “การเรียนใช้กระบวนการ
การบรรยาย ในการถ่ายทอดประสบการณ์ การสาธิต และการสะท้อนความคิดระหว่างผู้ สอนและผู้
เข้าอบรมว่ามีความจาเป็นในการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรมการสอนในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามคาแนะนาของผู้ถ่ายทอด หรือผู้สอน เพื่อเป็นการประเมินสภาพผู้สูงอายุ โดยการพิจารณาสภาพ
ผู้ป่วย เลือกของใช้ วิธีการ ให้เหมาะสมถูกต้อง และปลอดภัยกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล” (สัมภาษณ์, 20
กรกฎาคม 2556)
1.2 การดาเนินการจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และ
กิ จ กรรมการสอน การวางแผนการจั ด กิ จ กรรมการสอน และการจั ด กิ จ กรรมการสอน โดยมี
สาระสาคัญของการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการบรรยาย และการปฏิ บัติ ในหัวข้อต่างๆ
ดังนี้ การบรรยายความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ การบรรยายบริบทการบริการดูแลผู้สูงอายุ การ
บรรยายจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมและให้อาหารผู้สูงอายุ
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการวัดปรอท จับชีพจร นับการหายใจและวัดความดันโลหิต การบรรยายและฝึกปฏิบัติการอุ้ม
ยกพยุง และการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทากายภาพบาบัดพื้นฐานสาหรับ
ผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทาเตียง และการทาความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติการให้ออกซิเจน การเช็ดตัวลดไข้ และการให้ยาวิธีต่างๆ และการฝึกปฏิบัติงานดูแล
ผู้สูงอายุในสถานที่จริง สอดคล้องกับผู้สอนกล่าวว่า “ทาให้ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุได้
สะดวก ผู้ป่วยปลอดภัย การเตรียมของใช้ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน เก็บของใช้บนเตียง จัดวางไว้ให้
เหมาะสม พร้อมนากลับมาใช้ได้อีก และจัดของที่ยังไม่ต้องใช้ แยกไว้เป็นสัดส่วน ไม่เกะกะขณะ
ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และป้องการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค และเพื่อป้องกันการเจ็บปวดและป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้ ”
(สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2556)

165
1.3 การประเมินผลโปรแกรม ประกอบด้วย การประเมินผลโปรแกรมและการติดตาม
ผลของโปรแกรม โดยผู้สอนติดตามการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของผู้เรียนให้ถู กต้องและกระทา
อย่างสม่าเสมอตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยผู้สอนทาการสาธิตและผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์
จริงระหว่างเข้ารับการอบรม หากปฏิบัติผิดขั้นตอน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใหม่ จนสามารถทาได้
ถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอน และมี ก ารให้ คะแนนตามเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ง าน คื อ การประเมิ น ผลโดยการสอบ
ข้อเขียน 20 เปอร์เซ็นต์ และภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์ และฝึกภาคสนามในสถานที่จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับผู้สอนกล่าวว่า “ผู้เรียนต้องมาเรียนให้ครบเวลา 6 สัปดาห์ ให้ลงชื่อในใบลงชื่อ หากเรียนครบ
จานวนวันและมาฝึกปฏิบัติจริงจึงถือว่าผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ และมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2556)
เนื้อหา
2. เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นเนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักการพยาบาลเบื้องต้นในการ
ดูแลผู้สูงอายุ สรุปรายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรมการสอน จากการฝึกปฏิบัติได้ ดังนี้ 1) การป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 2) การวัดสัญญาณชีพ 3) การทาเตียงว่างและเตียงที่มีผู้ป่วย 4) การ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 5) การทาความสะอาดปากและฟัน 6) การป้อนอาหาร 7) การให้อาหารทางสาย
อาหาร 8) การให้ออกซิเจน 9) การเคาะปอด 10) การเช็ดตัวแบบสมบูรณ์บนเตียงผู้ป่วย 11) การนวด
หลัง 12) การเช็ดตัวลดไข้ 13) การประคบด้วยความร้อน 14) การทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
หญิงและชาย 15) การใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ 16) การดูแลสายสวนปัสสาวะที่สวนคา
สาย 17) การช่วยเหลือในระบบขับถ่ายอุจจาระ 18) การสระผมบนเตียงผู้ป่วย 19) การทาความ
สะอาดแผลปิด – แผลเปิด (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2556, พรรณธร เจริญกุล,
2555) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆ ที่สามารถนามาใช้การดูแลตนเอง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยการ
บอกให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือ แนะนาการปฏิบัติตัวเมื่อมีความ
ผิดปกติ จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายในท่าสุขสบาย ผู้ป่วยผ่อนคลาย ไม่เกร็ง รวมทั้งเขียนรายงานการ
บันทึกการพยาบาล เพื่อเป็นหลักฐาน จะได้ทราบการปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมในการวาง
แผนการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปแก่สภาพของผู้สูงอายุ
กิจกรรม
3. กิจกรรมของโปรแกรม มีการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แผนการสอนของเนื้อหาการ
เรียนการสอนเป็นลาดับและขั้นตอน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ วิธีการการดูแลผู้สูอายุ
โรคที่เกิดในวัยผู้สู งอายุ เป็นต้น สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ จะมีวิทยากรและผู้สอน
ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียน จากวีดีทัศน์ สถานการณ์จาลอง และการสาธิตจาก
หุ่นจาลอง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเสมือนการดูแลผู้สูงอายุจริง และการ
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ประเมินผลกิจกรรม มีการประเมินผลและการติดตามผลเป็นระยะระหว่างการเรียนการสอน ผู้วิจัย
สรุปสาระสาคัญของการเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้
3.1 ผู้สอนมีวิธีการชี้แจงหลักการและเหตุผลว่าปัจจุบันคนไทยมีอายุและชีวิตยืนยาว
ขึ้น เนื่องจากประเทศมีการพัฒนาด้านการรักษา การดูแลและการป้องกันโรคตลอดจนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในด้านสุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อผลิตบุคลากรในการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค
และการจัดระบบดูแลกิ จวัตรประจาวันของผู้สูงอายุให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างดี โดย
หัวข้อการสอน เนื้อหาและกิจกรรม จะบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ และสาธิตวิธีการตาม
ขั้นตอน และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ นั่งบนเตียง การพยุงผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ ให้นั่งรถเข็น การพยุงผู้ป่วย/
ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ และการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือเข็นรถเข็น พาผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ
ไปยังจุดที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ปลอดภัยและไม่ต้องนอนอยู่แต่
บนเตียงเท่านั้น หรือไปตรวจยังห้องตรวจต่างๆ ตามการรักษาของแพทย์ ผู้สอนแนะนาว่า ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุต้องสามารถปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุตามเทคนิคที่ผู้สอนถ่ายทอด เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบาย และ
สุขอนามัย โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากการที่ผู้ สอนแนะนา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และ
วิธีการของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสาธิตการให้ดู และผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหากมีข้อสงสัย
3.2 การสะท้อนความคิดในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิค
เกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลแก่ผู้สูงอายุ และได้รับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุตามลาดับขั้นตอน ทา
ให้ตระหนักถึงความสะอาดทั้งส่วนตนและผู้อื่น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจในการรับฟังคา
บรรยาย และการฝึกปฏิบัติภายหลังจากผู้สอนได้ทาการสาธิตวิธีการ และขั้ นตอนการปฏิบัติดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้สอนได้แนะนาและเน้นย้าในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
ควรมีความรอบคอบ และมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาวะความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลง ทาให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างช้าๆ
และยากลาบาก เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้สูงอายุได้ และสิ่งที่ควรระลึกถึงอยู่เสมอนั่นคือ การล้าง
มือก่อนและหลังการดูแลผู้สูงอายุ การบอกปัญหา และการพูดคุยซักถาม และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฎิบัติตัว ในประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบแก่ผู้สู งอายุเป็นการสร้างสัมพันธภาพและค้นหาปัญหา
หากพบก็ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุ โดยทุกขั้นตอนในการดูแลผู้สูงอายุต้องปฏฺบัติอย่างสุภาพ อ่อนโยน
ทั้งการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ และต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ด้วยความเมตตาเพื่อให้ท่าน
รู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ
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3.3 การประเมินผล ผู้สอนติดตามการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้
ถูกต้องและกระทาอย่างสม่าเสมอตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี จากการฝึกปฏิบัติโดยการสาธิต และฝึก
ตามสถานการณ์จริงระหว่างเข้ารับการอบรมโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ หากปฏิบัติผิด
ขั้นตอน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใหม่ จนสามารถทาได้ถูกต้องตามขั้นตอน และมีการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ปฏิบัติพยาบาล คือการประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน 20 เปอร์เซ็นต์ และภาคปฏิบัติ 80
เปอร์เซ็นต์ และฝึกภาคสนามลงวอร์ด และผู้เรียนจะต้องมาเรียนโดยขาดเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง จึงถือว่า
ผ่านเกณฑ์การอบรม
3.4 ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม ผู้วิจัย พบว่า มีทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคได้
อย่างองค์รวม และส่งเสริมการฟื้นฟู ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การอบรมนี้เป็น
การอบรมพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่ผู้ดูแลสามารถนาไปปฏิบัติดูแลแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติ เพื่อนบ้าน
และคนในชุมชนได้
3.5 องค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมที่อบรมนี้ มีการสอนจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุแทรกระหว่างการบรรยาย และฝึกปฏิบัติฝึกอบรม โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องมี
ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และความเอาใจใส่ในการดูแลตนเองและผู้สูงอายุในเรื่องความ
สะอาด โดยการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายตนเองและผู้สูงอายุ และจะต้องมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุโดยการใช้หัว (head) ในการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ การใช้น้ามือ (hand) ซึ่งเป็น
ทักษะที่คล่องแคล่ว ว่องไว ในการปฏิบัติดูแลและการใช้น้าใจ (heart) คือ การมีจิตใจที่จะมาดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในการดูแ ลผู้ สู งอายุ ท าให้ผู้ ป่วย หรือผู้สูงอายุสุขสบาย ผู้วิจัยได้สะท้อนความคิด ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การเช็ดตัวให้ผู้สูงอายุ สิ่งที่สาคัญ คือ ต้อง
ระมัดระวังอย่าทาให้ผู้ป่วยเกิดความอาย และความไม่เป็นส่วนตัว การเช็คตัวต้องมีการปิดประตูหรือ
กั้นม่านให้เรียบร้อย เพื่อผู้สูงอายุจะได้ให้ความร่วมมือ เพื่อลดความกระดากอาย ห่มผ้าให้ผู้ป่วยด้วย
ผ้าคลุมตัวหรือผ้าห่มเพื่อผู้ป่วยจะไม่กระดากอายและไม่หนาวสั่น นอกจากนี้การอธิบายให้ผู้สูงอายุได้
เข้าใจเป็นการเคารพในสิทธิของผู้ป่วยโดยบอกขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเป็นการขอความร่วมมือจาก
ผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม เปิดไฟให้สว่างพอดี แสงไฟช่วย
ให้มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นหนึ่งของจริยธรรมในการดูแลซึ่งมีความสอดคล้อง และตรงกับแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส และหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนิสเกี่ยวกับหลักยามะ คือ หลักในการพัฒนา
ตนเองกับผู้อื่น ได้แก่ การไม่มีเจตนาร้ายและหวังดีต่อผู้อื่น (อหิงสา) การคิด การใช้คาพูด และการ
กระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ และมีความสุข (สัตยา) การไม่นาหรือคิดที่จะนาสมบัติของ
ผู้ อื่ น มาเป็ น ของเรา (อั ส เตยะ) การปฏิ บั ติ ต่ อ ทุ ก คนที่ ผู้ ดู แ ลไปเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยอย่ า งเท่ า เที ย มกั น

168
(พรหมจรรย์) การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคค
หะ) และหลักนิยามะ คือ หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง ได้แก่ การรักษาความสะอาด
ของร่างกายและจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) การพยายามรักษาความสบายและความสงบในจิตใจ
(สันโดษ) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน (ตบะ) และการพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นสูงขึ้น (สวาธยายะ)
และ การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจที่เป็นความสุขอันเกิดจากภายในร่างกาย
และจิตใจของผู้ดูแลผู้สูง อายุอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) ผู้ดูแลจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อตนเอง
และผู้อื่นอยู่เสมอ การปฏิบัติดูแลได้อย่างถูกต้อง จะนามาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ที่มีมุทิตา มีความชื่มชม ยินดีในความสาเร็จ
สมหวัง หรือความสุขของผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ ฝึกให้มีไมตรีจิตอันดี พร้อมทั้งมีอุเบกขา คือ การไม่
ทับถม ซ้าเติม ไม่เยาะเย้ย ถากถาง หรือแสดงอาการสมน้าหน้าเมื่อผู้สูงอายุทาผิดพลาดหรือได้รับการ
ทรมาน ซึ่งความมีจริยธรรมของบุคคลสามารถแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกที่ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างซ้าๆ และสม่าเสมอจนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นได้แสดงออกมานั่นเอง
ผู้ วิ จั ย ได้ น าองค์ ป ระกอบจริ ย ธรรมที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการพั ฒ นา
โปรแกรมต่อไป
กล่าวโดยสรุปในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุและ
องค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการศึกษาเอกสาร ตารา กรณีศึกษาที่ดีและการศึกษา
ภาคสนาม โดยการศึกษากรณีศึกษาที่ดี และการศึกษาภาคสนามเป็นหน่วยงานที่ผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัย
เดียวกันในการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน (ชาย โพธิสิตา, 2552) เพื่อนาข้อมูลมา
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 ต่อไป สรุปผลได้ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนการดูแลผูส้ ูงอายุ
โปรแกรมการ
การศึกษาเอกสาร
สอนการดูแล
ผู้สูงอายุ
วิธีการ
-วิธีการวางแผนเป็นขั้น
ตอนและระบบในการคัด
เลือกกลุ่มผู้เรียนหรือผู้เข้า
อบรม
-การกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้เรียน
-การออกแบบการเรียน
การสอน
-ระยะเวลาการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม
-การประเมินผลโปรแกรม
การสอนการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและ
ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมที่จัดขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนผ่านการประเมินผล
ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และมีระยะ
เวลาเรียนครบตามที่
หน่วยงานกาหนดจึงจะ
ได้รับประกาศนียบัตรจาก
หน่วยงานที่จัดอบรม
โปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ รายละเอียดของ
วิธีการแตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของเอกสาร
ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

การศึกษากรณีศึกษา

การศึกษาภาคสนาม

-วิธีการวางแผนเป็น
ขั้นตอนและระบบในการ
คัดเลือกกลุ่มผู้เรียนหรือผู้
เข้าอบรม
-การกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้เรียน
-การออกแบบการเรียน
การสอน
-ระยะเวลาการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม
-การประเมินผลใน
โปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุทั้งผู้สอน ผู้เรียน
และประสิทธิภาพของ
โปรแกรมที่จัดขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนผ่านการประเมินผล
ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และมีระยะ
เวลาเรียนครบตามที่
หน่วยงานกาหนดจึงจะ
ได้รับประกาศนียบัตรจาก
หน่วยงานที่จัดอบรม
โปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ รายละเอียดของ
วิธีการแตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร

-วิธีการวางแผนเป็น
ขั้นตอนและระบบใน
การคัดเลือกกลุ่มผู้เรียน
หรือผู้เข้าอบรม
-การกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เรียน
-การออกแบบการเรียน
การสอน
-ระยะเวลาการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม
-การประเมินผล
โปรแกรมการสอนการ
ดูแลผู้สูงอายุทั้งผู้สอน
ผู้เรียนและประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมที่จัดขึ้น
เมื่อผู้เรียนผ่านการ
ประเมินผลทั้ง
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และมีระยะ
เวลาเรียนครบตามที่
หน่วยงานกาหนดจึงจะ
ได้รับประกาศนียบัตร
จากหน่วยงานที่จัด
อบรมโปรแกรมการสอน
การดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียดของวิธีการ
แตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
โปรแกรมการ
การศึกษาเอกสาร
สอนการดูแล
ผู้สูงอายุ
เนื้อหา
-การกาหนดรายละเอียด
ของเนื้อหาการเรียนการ
สอนแบ่งเป็นหมวดหมู่ ซึ่ง
เป็นรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาทางการ
พยาบาลและการดูแล
ผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ และกิจกรรม
สันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ ฯลฯ รายละเอียด
ของเนื้อหาแตกต่างกันไป
ตามมาตรฐานของเอกสาร
ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

-ขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางการพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะการปฏิบัติ ได้แก่
การรักษา การฟื้นฟู
สุขอนามัย การป้องกันโรค
และโภชนาการ มีการ
กาหนดขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการเรียน
การสอน ดังนี้

การศึกษากรณีศึกษา

การศึกษาภาคสนาม

-การกาหนดรายละเอียด
ของเนื้อหาการเรียนการ
สอนแบ่งเป็นหมวดหมู่ ซึ่ง
เป็นรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาทางการ
พยาบาลและการดูแล
ผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ และกิจกรรม
สันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ ฯลฯ รายละเอียด
ของเนื้อหาแตกต่างกันไป
ตามมาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร

-การกาหนดรายละเอียด
ของเนื้อหาการเรียนการ
สอนแบ่งเป็นหมวดหมู่
ซึ่งเป็นรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชาทางการ
พยาบาลและการดูแล
ผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมสันทนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ
รายละเอียดของเนื้อหา
แตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร

-ขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางการพยาบาลเบื้องต้น
สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะการปฏิบัติ ได้แก่
การรักษา การฟื้นฟู
สุขอนามัย การป้องกันโรค
และโภชนาการ มีการ
กาหนดขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการเรียน
การสอน ดังนี้

-ขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางการพยาบาล
เบื้องต้นสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ ทั้งด้านความรู้
เจตคติ และทักษะการ
ปฏิบัติ ได้แก่ การรักษา
การฟื้นฟูสุขอนามัย การ
ป้องกันโรคและ
โภชนาการ มีการ
กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการเรียนการสอน
ดังนี้ 1) หลักการและ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
โปรแกรมการ
สอนการดูแล
ผู้สูงอายุ
กิจกรรม
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1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อ
การสอน เนื้อหาและ
กิจกรรม 4) คุณสมบัติ
และจานวนผู้เข้ารับการ
สอน 5) กาหนดวัน เวลา
สถานที่ของการเรียนการ
สอน 6) รายชื่อวิทยากร
หรือผู้สอน 7) การ
ประเมินผลและการ
ติดตามผล 8) ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 9) ผู้รับ
ผิดชอบโครงการ 10)
ตารางและกาหนดการ
เรียนการสอน 11)
รายชื่อผู้เข้ารับการสอน

1) หลักการและเหตุผล 2)
วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อการ
สอน เนื้อหาและกิจกรรม
4) คุณสมบัติและจานวนผู้
เข้ารับการสอน 5) กาหนด
วัน เวลา สถานที่ของการ
เรียนการสอน 6) รายชื่อ
วิทยากรหรือผู้สอน 7) การ
ประเมินผลและการติดตาม
ผล 8) ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 9) ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ 10) ตารางและ
กาหนดการเรียนการสอน
11) รายชื่อผู้เข้ารับการ
สอน

เหตุผล 2) วัตถุประสงค์
3) หัวข้อการสอนเนื้อหา
และกิจกรรม 4) คุณ
สมบัติและจานวนผู้เข้า
รับการสอน 5) กาหนด
วันเวลา สถานที่การ
เรียนการสอน 6) รายชื่อ
วิทยากร 7) การ
ประเมินผลและการ
ติดตามผล 8) ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ 9)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
10) ตารางและกาหนด
การเรียนการสอน 11)
รายชื่อผู้เข้ารับการสอน

-การดาเนินการกิจกรรม
-การดาเนินการกิจกรรม ของโปรแกรมการสอนการ
ของโปรแกรมการสอน
ดูแลผู้สูงอายุ วิทยากรหรือ
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สอนจะบรรยายในชั้น
วิทยากรหรือผู้สอนจะ
เรียน โดยการใช้สื่อการ
บรรยายในชั้นเรียน โดย เรียนการสอน เช่น
การใช้สื่อการเรียนการ
คอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์ และ
สอน เช่น คอมพิวเตอร์
วิธีการสาธิตโดยให้ผู้เรียน
วิดีทัศน์ และวิธีการสาธิต ฝึกหัดลงมือทาและปฏิบัติ
โดยให้ผู้เรียนฝึกหัดลงมือ ตามในชั้นเรียน
ทาและปฏิบัติตามในชั้น
เรียน

-การดาเนินการกิจกรรม
ของโปรแกรมการสอน
การดูแลผู้สูงอายุ
วิทยากรหรือผู้สอนจะ
บรรยายในชั้นเรียน โดย
การใช้สื่อการเรียนการ
สอน เช่น คอมพิวเตอร์
วิดีทัศน์ และวิธีการ
สาธิตโดยให้ผู้เรียน
ฝึกหัดลงมือทาและ
ปฏิบัติตามในชั้นเรียน
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-การประเมินผล เป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คือ 1) ระยะก่อนการจัด
โปรแกรม 2) ระยะดาเนิน
การจัดโปรแกรม 3)
ระยะหลังการจัด
โปรแกรม โดยมีการ
ติดตามและประเมิน ผล
เป็นระยะทั้งจากการเรียน
เนื้อหาภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ รายละเอียด
ของกิจกรรมและการ
ดาเนินกิจกรรมแตกต่าง
กันไปตามมาตรฐานของ
แต่ละหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-การประเมินผล เป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คือ 1) ระยะก่อนการจัด
โปรแกรม 2) ระยะดาเนิน
การจัดโปรแกรม 3) ระยะ
หลังการจัดโปรแกรม โดย
มีการติดตามและประเมิน
ผลเป็นระยะทั้งจากการ
เรียนเนื้อหาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
รายละเอียดของกิจกรรม
และการดาเนินกิจกรรม
แตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร

และการฝึกหัดปฏิบัติ
งานดูแลผู้สูงอายุจาก
สถานที่จริงตามวัน
เวลาที่กาหนด
-การประเมินผล เป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คือ 1) ระยะก่อนการ
จัดโปรแกรม 2) ระยะ
ดาเนินการจัด
โปรแกรม 3) ระยะหลัง
การจัดโปรแกรม โดยมี
การติด ตามและ
ประเมินผลเป็นระยะ
ทั้งจากการเรียนเนื้อหา
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
รายละเอียดของ
กิจกรรมและการ
ดาเนินกิจกรรม
แตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กร
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องค์ประกอบจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-สถาบันกศน.ภาคตะวัน
ออก (ม.ป.ป.) ; ภาควิชา
การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์, มหา
วิทยาลัยขอนแก่น,
(2542), ศูนย์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ, (2554)
กล่าวถึง จริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน
ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูกตเวที ความมี
ระเบียบวินัย ความ
เสียสละ ความอุตสาหะ
และความเมตตา

องค์ประกอบจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ของกรณีศึกษาที่ดี ดังนี้
1) ความมีระเบียบวินัย
ได้แก่ การจัดหาอาหารการ
กิน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้
การจัดที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสม การแต่งกายให้
ถูกกาละเทศะเป็นต้น 2)
ความเอื้ออาทร เป็นความ
เอาใจใส่ และแสดงความ
ปรารถนาดีต่อ ผู้สูงอายุ
ด้วยความห่วงใย และ
ความอ่อนโยน 3) ความ
เมตตา 4) ความเสียสละ
5) ความอดทน 6) ความ
มั่นใจในการแสดงออก 7)
การแสดงความสุภาพ เช่น
การใช้คาพูดที่สุภาพ การ
ปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุอย่าง
นิ่มนวล เป็นต้น 8) ความ
รับผิดชอบและการตรงต่อ
เวลา

องค์ประกอบจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญและ
การศึกษาภาคสนาม
ของผู้วิจัย ดังนี้ 1)
ความรับผิดชอบ 2)
ความรอบคอบ 3)
ความมีระเบียบวินัย 4)
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุดุจญาติผู้ใหญ่
5) ความรักความ
เมตตา 6) ความเอาใจ
ใส่ในการดูแลตนเอง
และผู้สูงอายุ โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ (head)
การมีทักษะที่
คล่องแคล่ว ว่องไวใน
การดูแลผู้สูงอายุ
(hand) และการมี
จิตใจที่จะมาดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อการปฏิบัติ
ดูแลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (heart)

-ราชกิจจานุเบกษ(2554)
กล่าวถึง จรรยาบรรณ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
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ผู้สูงอายุ
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ดูแลผู้สูงอายุ

การศึกษาเอกสาร

หมวด 5 ข้อ 34
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านควรปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาจรรยา
บรรณอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน ดังนี้ 1) ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความขยัน
อดทน เต็มใจ ตั้งใจ
เชื่อมั่น ศรัทธา เสียสละ
ซื่อสัตย์สุจริตตามบทบาท
หน้าที่ที่กาหนด 2) ไม่
เรียกร้องหรือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดย
อาศัยตาแหน่งหรือ
บทบาทหน้าที่ 3) ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม และ
เมตตาธรรมในการดาเนิน
งานและรักษาความ
สามัคคีในหมู่คณะ 4)
ดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ระเบียบนี้กาหนด
โดยเคารพต่อกฎหมาย
และเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 5) มีพฤติ
กรรมสุขภาพที่ดีเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้

การศึกษากรณีศึกษา

การศึกษาภาคสนาม
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-นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจี
มาศ ณ วิเชียร และ
พิสมัย อรทัย (2551)
กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของคุณธรรมจริยธรรมใน
อาชีพต่างๆ ประกอบด้วย
1) ความเป็นอิสระ 2)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ความมีวินัย 4) ความ
อดทน 5) ความกตัญญู
6) ฉันทะ 7) ความขยัน
หมั่นเพียร 8) ความ
ประหยัด 9) ความ
ซื่อสัตย์ 10) ความมี
สติสัมปชัญญะ 11) ความ
รับผิดชอบ 12) ความ
ยุติธรรม 13) ความ
สามัคคี 14) ความเป็น
กัลยาณมิตร

กล่าวโดยสรุป ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย วิธีการ
เนื้อหา และกิจกรรม จากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษากรณีศึกษาที่ดี
และการศึกษาภาคสนาม ดังนี้ วิธีการ หมายถึง การวางแผน การออกแบบ และการประเมินผลในการ
จัดโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความร่วมมือกันระหว่างปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุ เนื้อหา หมายถึง รายละเอียด
ของเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สู งอายุประกอบด้วยเนื้อหา
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แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และเนื้อหาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรม หมายถึง
ขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรมในการดูแลผู้สูง อายุ โดยใช้แนวคิ ดนีโ อฮิ วแมนนิสเพื่ อเสริม สร้ า ง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอดจากผู้รู้ไปสู่ผู้เรียน จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง
หลักประพฤติตนในการดูแลบุคคลสูงวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแล เข้าใจสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและกระทาสิ่งต่างๆ ด้วยความรักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย
ได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสรุปสังเคราะห์จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที
4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยดาเนินการโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยดาเนินการโดยนา
โปรแกรมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้โดยการทดลองแบบกึ่งทดลอง 1 กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลองจากแบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ แบบวัดทักษะ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ หลังจากดาเนินโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย จึงให้กลุ่มทดลองทาแบบประเมินโปรแกรม
แบบสัมภาษณ์ปัจจัยและเงื่อนการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกล่าว พบผลการวิจัย มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการในงานวิจัยนี้ เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ ว ยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้า น พ.ศ. 2554 ว่ า
อาสาสมัครดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชน และผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรฝึกอบรมมาตราฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด เข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสุ ข ภาพของชุ ม ชน ตามหลั ก การการสาธารณสุ ข มู ล ฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานของรัฐอันหมายความถึง กระทรวง ทบวง กรมหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และองค์การมหาชน
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อาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ มีชื่อใน
ทะเบี ย นบ้ า นและอาศั ย อยู่ เ ป็ น การประจ าในหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ บ้านไม่ น้อยกว่าหกเดือน มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ สมัครใจและ
เสียสละเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานสาธารณสุข ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดาเนินงาน
สาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับ
ความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่
เป็นแบบอย่าง และมีเวลาให้กับการทางาน
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการในงานวิจัยนี้ คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านสามพร้าว
ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 คน เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจึงต้องมี
ความรู้ เจตคติ ทักษะที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีจิตอาสา ความตั้งใจและมุ่งมั่นและสามารถอยู่เข้าร่วม
โปรแกรมสิ้นสุดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถอ่านออกเขียนได้ และสมัครใจยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาของการจัดโปรแกรมในการพัฒนาทักษะ ความชานาญ และความรู้ทางวิชาการของ
โปรแกรมที่ ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ้น และได้รั บการคั ดเลื อกจากหมู่ บ้า นหรื อชุม ชน และผ่านการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมตามมาตราฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด
2. การระบุเนื้อหาวิชา
การระบุเนื้อหาวิชา คือ หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.การกาหนดการเรียนการสอน
กาหนดระยะเวลาเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เวลาจานวน 100 ชั่วโมง ระยะที่ 2 ใช้เวลาจานวน
14 ชั่วโมง และระยะที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง
3.1 การเลือกรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้
จากการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญ คือการปฏิบัติ การสะท้อน
ความคิด และการสร้างกลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Marquardt, 1999) มีความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุเป็นการฝึกอบรมต้องอาศัยความรู้ ทักษะจากผู้รู้ผู้
ชานาญเป็นผู้ให้คาแนะนา หลั กการของกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเหมาะสม คือ การ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. นาเสนอปัญหา หรือ
ประเด็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร 2. กาหนดกรอบของปัญหา ซึ่งเป็นนาปัญหา งาน หรือประเด็นนั้นที่
จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง มีความเป็นไปได้ และอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกลุ่ม 3. การพิจารณาสาเหตุของปัญหา เน้นการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา และมี
การสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่ของ
การปฏิบัติ 4. การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทาง
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แก้ปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม โดยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ 5.
การประเมิ นผลและการเลื อ กแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาที่ดี ที่ สุด ไปปฏิบั ติ 6. การด าเนิ น การแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ผู้วิจัยสรุป ได้ว่า การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จะต้องมีการ
นาเสนอปัญหาก่อน และกาหนดกรอบของปัญหา และพิจารณาสาเหตุของปัญหา การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหา การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และดาเนินการ
แนวทางแก้ไขปัญหา
และจากการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า การสร้างเจตคติที่ดีตามแนวคิดนีโอฮิวแมนิสมีความ
เหมาะสมต่อการเสริมสร้างจริยธรรมดูแลผูส้ ูงอายุ มีหลักการ ดังนี้
-การทาให้คลื่นสมองต่า ด้วยการฝึกโยคะและทาสมาธิเป็นประจาซ้าๆ อย่างสม่าเสมอ
-การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
-หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนิส
กล่าวโดยสรุป หลักการเรียนรูโ้ ปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คือ แนวคิดนีโอฮิวแมนิส
และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส 1) หลักยามะและหลักนิยามะ 2) การทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะและทาสมาธิ 3) การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คือ 1) การนาเสนอปัญหา 2) การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ 3) การพิจารณาสาเหตุของปัญหา 4)
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา 5) การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไป
ปฏิบัติ 6) การดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหา
จากผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมได้ ดังนี้ การปฏิบัติ (practice) คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจากความรู้ ทักษะที่มาจาก
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการสะท้อนความคิด (reflection) คือ การสะท้อนความคิดจาก
การปฏิบัติงานจากประสบการณ์ในอดีตของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และ
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งนาไปสู่การหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาใหม่ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่ม กับผู้สอน ผู้สูงอายุ และญาติผู้สูงอายุ
3.2 การเลือกลาดับความสาคัญของกิจกรรม
จากการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า การเลือกลาดับความสาคัญของกิจกรรมควรเลือกจาก 1)
หน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข การดูแลอาหารการ
กิน การดูแลเรื่องยา การทาความสะอาดร่างกายและการแต่งตัว การทาความสะอาดบ้าน การช่วย
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เรื่องออกกาลังกาย การช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม การพาออกไปพบแพทย์ การไปเยี่ยม
ไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล การพาไปพักผ่อนนอกบ้าน การพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา การพาไป
ประชุมหมู่บ้าน การพาไปร่วมงานในชุมชน การประสานให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจรักษา
และประสานให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค 2 ) จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1) ความรับผิดชอบ 2.2) ความซื่อสัตย์ 2.3) ความกตัญญูกตเวที 2.4) ความมีระเบียบวินัย 2.5)
ความเสียสละ 2.6) ความอุตสาหะ และ 2.7) ความเมตตา และ 3) แนวคิดนีโอฮิวแมนิส ประกอบด้วย
การทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะและทาสมาธิ การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง และ
หลักยามะและหลักนิยามะ
หลักยามะและหลักนิยามะ ประกอบด้วย หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น ได้แก่ หวังดีต่อ
ผู้อื่น (อหิงสา) การกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ และมีความสุข (สัตยา) การไม่นาสมบัติ
ของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) การรู้จักการ
แบ่งปันส่วนเกินต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ) และหลักนิยามะ คือ หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ
ของตนเอง ได้แก่ การรักษาความสะอาดของกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) การพยายามรักษา
ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน (ตบะ) และการพัฒนาจิตใจของตนให้มี ความเมตตาต่อผู้อื่น (สวาธยายะ) และ การพัฒนา
จิตใจที่เป็นความสุขภายในร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน)
4. การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
หลังจากพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น จึงนาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
-ผู้จัดโปรแกรมการศึกษานาโปรแกรมการศึกษาไปใช้โดยเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
-ผู้จัดโปรแกรมการศึกษาต้องปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่น โดยการใช้การบรรยาย การเล่าเรื่อง การ
อภิปรายกลุ่ม ตามวันเวลาที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
-ผู้จัดโปรแกรมการศึกษาทาการสื่อสารเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรม การดาเนิน
กิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 122 ชั่วโมง
ผู้วิจัยกาหนดการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ใช้เวลา
จานวน 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2559 ระยะที่ 2 ใช้เวลาจานวน 14 ชั่วโมง ระหว่าง
วันที่ 23-26 มีนาคม 2559 และระยะที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2559 ผู้วิจัยได้
แบ่งกิจกรรมในการเรียน ออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เป็นการจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt (1999) เพื่อนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่ความมีจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ 7 ด้าน ซึ่งรายละเอียด มีดังนี้
-การทาให้คลื่นสมองต่า ด้วยการทาโยคะอาสนะ และการทาสมาธิ
-การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
-หลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น)
1. การไม่มีเจตนาร้ายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา)
2. การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข (สัต
ยา)
3. การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ)
4. การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่ปรากฎ
ออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์)
5. การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่ายและรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น
(ปริคคหะ)
-หลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง)
1. การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ และสิง่ แวดล้อม (เศาจะ)
2. การพยายามรักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ)
3. การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่ง
อื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ)
4. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตา
สูงขึ้น (สวาธยายะ)
5. การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่เป็นความ
สุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นการจัดกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเรียนรู้ ในการ
วางแผนแก้ปัญาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นาไปสู่การมีจริยธรรม
การดูแลผู้สูง อายุ ดังนี้
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องค์ประกอบของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน (สถาบันกศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.;
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542) ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ
และความเมตตา
แนวคิด การพัฒนาตน เป็นการกระตุ้นให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนตนเอง
เกี่ ย วกั บ จุ ด อ่ อ นที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเองในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และการพั ฒ นาตนเอง และ
จริยธรรมที่จาเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการวิเคราะห์ตนเองตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งต่อตนเองและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความ
เสียสละ ความอุตสาหะ และความเมตตา และใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในบทบาทของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผู้วิจัยนาความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาสังเคราะห์เป็นกิจกรรม
กาหนดการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ใช้เวลาจานวน 100 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 1322 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย กิจกรรม 7 ด้าน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 3 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมที่ 5 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเสียสละ
กิจกรรมที่ 6 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความอุตสาหะ
กิจกรรมที่ 7 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเมตตา
ระยะที่ 2 ใช้เวลาจานวน 14 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 เป็นระยะการติดตามผล
การฝึกปฏิบัติตนของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และระยะที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2559 เป็นระยะการประเมินผล
และการติดตามผลของโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรียน รวมระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาทั้ง 3 ระยะ จานวน 122 ชั่วโมง
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรือ่ งหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะ นิยามะ
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2.ใบความรู้เรือ่ งจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ 7 ด้าน คือความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ และความเมตตา
3.แบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุ และแบบบันทึกประจาวันที่ฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง
4.ใบงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน
5.ใบงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุทั้ง 7 ด้าน
6.แผ่นกระดาษขนาด A4 และปากกา
7.แผ่นใสและปากกาเขียนแผ่นใส
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1) บรรยายแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ หลักยามะ นิยามะ
และการวางแผนแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยวิทยากร
ใช้เวลาวันละ 8 ชั่วโมง
2) ยกตัวอย่างโดยใช้คลิปวิดีโอ เกม นิทาน การจาลองสถานการณ์ บทบาทสมมติ
3) แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
และอภิปรายกลุ่ม และการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของบทบาทอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4) ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้
5. การประเมินผลโปรแกรม
ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ผลสาเร็จ ผลกระทบ เป็นการดาเนินการต่อในการ
ศึกษาวิจัยระยะที่ 2 และการรายงานผลโปรแกรม
ขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินผลก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรม รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ
แบบวั ด ทั ก ษะ และแบบประเมิ น ตนเองเกี่ย วกั บจริ ยธรรมการดู แลผู้สู ง อายุ แบบประเมิ นความ
เหมาะสมของโปรแกรม แบบสัมภาษณ์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโปรแกรม และแบบสัมภาษณ์คู่มือ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม 7
ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ
ความอุตสาหะ และความเมตตา
สรุปข้อคิดเห็นจากกิจกรรม
การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องเข้าใจ
ค่านิยมด้านจริยธรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน เห็นคุณค่าและนามายึดถือเป็นข้อปฏิบัติสาหรับ
ตนเองและกลุ่มส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนเอง ดารงชีวิตในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์
โดยใช้หลักยามะทั้ง 5 หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่มีเจตนาร้ายต่อ
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สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และ
มีความสุข (สัตยา) 3) การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4) การ
ปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่ปรากฏออกมาในรูป
ของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปัน
ส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องเข้าใจ
ค่านิยมด้านจริยธรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน และเห็นคุณค่า โดยการนามายึดถือเป็นข้อปฏิบัติ
สาหรับตนเองและกลุ่มส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนเอง ดารงชีวิตในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยใช้หลักนิยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง ประกอบ ด้วย
1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย และจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การพยายาม
รักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบาย
ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) ความ
เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยา
ยะ) 5) การมี เป้าหมายที่ ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่เป็ น
ความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) และการนาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติม าใช้ จะต้องมีการนาเสนอปัญหาก่อน และกาหนดกรอบของปัญ หา และ
พิจารณาสาเหตุของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การประเมินผลและการเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการ
กล่าวโดยสรุป โดยผู้วิจัยดาเนินการในขั้นตอนนี้ตามแนวคิด การพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของบอยล์ (Boyle, 1981) มีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 1) การกาหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5)
การประเมิ น ผลโปรแกรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงในตั ว บุ ค คล และเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของปัจเจกบุคคล มีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการวาง
แผนการเรียนรู้ที่ควรคานึงถึง ซึ่งผู้วิจัยจะนามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เมื่อนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรมมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4)
เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อการสอน 7) การประเมินผล
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ดังนี้
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1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.1 การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิและการปฏิบัติซ้าๆ เป็นประจาด้วยตนเอง
2.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม และการเล่าเรื่อง
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และกิจกรรมที่สังเคราะห์ขึ้น
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหานาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ 10 ดังนี้
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีพ่ ัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
1.วัตถุประสงค์
2.ผู้เรียน
3.ผู้สอน
4.เนื้อหาสาระ
5.กิจกรรมการเรียนการรู้
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5.1การนาเสนอปัญหาจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
5.2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
5.1.1 การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
ด้วยการฝึกโยคะอาสนะและทาสมาธิ
5.2.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
5.3 การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
5.4 การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส และกิจกรรมที่สังเคราะห์
5.5 การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
5.6 การดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
6.ทรัพยากรการเรียนรู้
7.การประเมินผล

ภาพที่ 10 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนในการดาเนินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้
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แผนการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นแผนการจัด โปรแกรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การประเมินผลการจัดกิจกรรม และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมใน
การดูแ ลผู้ สู งอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตารางการจัดกิจกรรม
กิจกรรมระยะที่ 1
ปฐมนิเทศ
การประเมินผลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส
บทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา
กิจกรรมระยะที่ 2
การฝึกปฏิบัติจริงตามคู่มือ
กิจกรรมระยะที่ 3
การประเมินผลหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ปิดการอบรม (ปัจฉิมนิเทศ)
รวมระยะเวลากิจกรรมทั้งสิ้น (ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะทื่ 3)

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
122 ชั่วโมง
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ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะของรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ จานวน 122 ขั่วโมง ดังนี้
ระยะที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ” ระยะเวลา 10 วัน จานวน 100 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2559 แสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 แผนกาหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
วันทีจ่ ัดกิจกรรม
13 มีนาคม 2559

ชั่วโมงที่
ชั่ว่โมงที่ 1-10

กิจกรรมที่จัด
-ผู้เรียนพบผู้สอนลงทะเบียนและรับเอกสารรวมทั้งทดสอบ
ความรู้ เจตคติและประเมินตนเอง ทากิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์และการให้แนวคิดพื้นฐานการจัดกิจกรรม
14 มีนาคม 2559
ชั่ว่โมงที่ 11-20 -หน่วยการเรียนที่ 1 การให้แนวคิดพื้นฐานและหลัก
การแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
15-22 มีนาคม 2559 ชั่ว่โมงที่ 20-100 -หน่วยการเรียนที่ 2 การให้แนวคิดพื้นฐานจริยธรรมการ
ดูแลผู้สงอายุ 7 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความกตัญญู ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความ
อุตสาหะ และความเมตตา และการทากิจกรรมสะท้อน
ความคิดโดยการอภิปรายกลุ่ม จากการนาเสนอปัญหา
จริยธรรม การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ตามแนวคิด
นีโอฮิวแมนนิส การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง การพัฒนาทางการแก้ปัญหาจริยธรรมด้วย
กิจกรรมที่ผู้วจิ ัยสังเคราะห์ การประเมินผลและการเลือก
แนวทางแก้ไข และการดาเนินทางแก้ปัญหาจริยธรรม
การดูแลผูส้ ูงอายุ (รวมเวลาดาเนินโปรแกรมระยะที่ 1
จานวน 100 ชั่วโมง)
ระยะที่ 2 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยศึกษาจากคู่มือการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะเวลาติดต่อกัน 7 วัน วันละ 2 ชั่วโมง จานวน 14 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559
ได้แก่ กิจกรรมการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการให้

188
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทากิจกรรมตามแบบบันทึกประจาวันที่ได้รับไว้เป็นคู่มือ และทากิจกรรมต่อเนื่อง
ด้วยตนเองตามระยะเวลาที่ผู้วิจัยกาหนด โดยผู้วิจัยพูดคุยกับผู้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น การเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพและรับยาเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ ได้แก่
เบาหวาน ความดัน ร่วมกับหน่วยแพทย์ การร่วมทาบุญทางศาสนา เป็นต้น สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยศึกษาจากคู่มือ
หัวข้อ
การนาความรู้
จากการเข้าร่วม
โปรแกรมการ
เรียนรู้ในระยะที่
1 เพื่อฝึกปฏิบัติ
ตนให้มี
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ
จริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
และการเขียน
แบบบันทึกการ
ปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุ

ขั้นตอน
1.การฝึกปฏิบัติ
ตนตามคู่มือ
2.การเขียนบันทึก
ก าร ปฏิ บั ติ ก า ร
ดูแลผู้สูงอายุ
3.ผู้วจิ ัยติดตามผล
การปฏิบัติงานกับ
อาสาสมัคร

กิจกรรม
ระยะเวลา
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง 14 ชั่วโมง
จริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ ากคู่ มื อ
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ตาม
แนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 14
ขั่วโมง โดยผู้เรียนนาความรู้ในระยะที่ 1
มาฝึ ก ปฏิ บั ติ ต นเอง และเขี ย นบั น ทึ ก
ประจาวันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติและผู้สอน
พบผู้เรียนในพื้นที่ เพื่อติดตามผล และนัด
หมายวั น และเวลาเพื่ อ รายงานผลและ
สัมภาษณ์กลุ่มในระยะที่ 3

คู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคู่มือการปฏิบัติตามหลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส โดยผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเอง
เช่น การฝึกโยคะอาสนะ การเต้นเกาชิกิ การทาสมาธิและการผ่อนคลาย เป็น การวางแผนแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ด้วยตนเองผ่านเนื้อหาสาระ รวมเวลา 14 ชั่วโมง เมื่อเรียน
ครบแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพ
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ส่ ว นที่ 2 หลั ก คุ ณ ธรรมตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส (เกี ย รติ ว รรณ อมาตยกุ ล , 2553)
ประกอบด้วย ยามะและนิยามะ คือ ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับ
ผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่มีเจตนาร้ายต่อผู้อื่น (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่
เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่คิดหรือนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของ
เรา (อัสเตยะ) 4) การปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การ
รู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ) และนิยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนา
ร่างกายและจิตใจของตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของ
ร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การพยายามรักษาใจให้สบาย สงบ และไร้กังวล (สันโดษ)
3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นใด
เป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) การพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ)
และ 5) การมีเป้าหมายของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจของตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกาย
และจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) และความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความมี
ระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา
การฝึกทักษะด้วยตนเองด้วยแบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทากิจกรรมต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนนาความรู้ในระยะที่ 1 มาฝึกปฏิบัติตนเอง และเขียนบันทึกประจาวันเกี่ยวกับ
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ โดยผู้สอนจะเข้าไปเก็บสมุดบันทึกประจาวัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้เรียน หลังจากสิ้นสุดการฝึก เพื่อสังเกตพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยติดตามการปฏิบัติงานกับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุแบบไม่มีส่วนร่วมในชุมชน
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้ วยตนเองเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และการประเมินผลรูปแบบกิจกรรม จานวน 4 ชั่วโมง และการอภิปราย
กลุ่ม จานวน 4 ชั่วโมง รวมจานวนเวลา 8 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 5 การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติ การประเมินผลรูปแบบกิจกรรม การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข
ของการนาโปรแกรมไปใช้
หัวข้อ
ลงทะเบียน

ขั้นตอน
กิจกรรม
ลงทะเบี ย นใน ผู้เรียนรวมตัวกันลงชื่อและลง
เอกสาร
ทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระยะที่ 3

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

การนาเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึก
ทักษะด้วยตนเองเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ
การอภิปรายกลุ่ม

การนาเสนอผล ผู้เรียนนาเสนอผลการฝึกปฏิบตั ิของ
การฝึกปฏิบัติ แต่ละบุคคล
ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน

1 ชั่วโมง

ศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขของการนา
โปรแกรมไปใช้
ประเมินผลรูปแบบ
กิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
ปิดการอบรม
รวมระยะเวลา

จัดอภิปรายกลุ่มเพื่อแสดงความ
1ชั่วโมง
คิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่นามาใช้
ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ 2 ชัว่ โมง
สนับสนุนและอุปสรรคต่อโปรแกรมที่
นาไปใช้
ผู้เรียนทาแบบประเมินจากการเข้า 2 ชัว่ โมง
ร่วมโปรแกรม
ผู้สอนกล่าวปิดการอบรม

1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

ระยะที่ 3 ผู้วิจัยดาเนินการ โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาแบบประเมินการจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน จากปัจจัย
และเงื่อนไขของการพัฒนาโปรแกรมที่ พัฒนาและนามาใช้ จากการดาเนินการพัฒนาโปรแกรม
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นทั้ ง 3 ระยะ ผู้ วิ จั ย ได้ โ ปรแกรมการศึ ก ษาและคู่ มื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
(รายละเอียดโปรแกรมและขั้นตอนดาเนินกิจกรรมแสดงในภาคผนวก ข) ดังนี้
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.หลักการและเหตุผล
ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมว่า ประเทศไทยจะมีโครงสร้างประชากรวัย
สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการคาดการณ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ว่าประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ทาให้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุใน 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นลาดับจากร้อยละ 9.5 ในปี
2543 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2558 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 2554) ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ จะพบกับการเปลี่ยนแปลงของการเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช และคณะ, 2531) ในด้าน
การบดเคี้ยวอาหาร การไม่ได้ยิน การมองไม่เห็น การเสื่อมของกระดูก การเจ็ บปวดต่างๆ เช่น ปวด
หลัง ปวดเข่า เป็นต้น (อัมพร โอตระกูล, 2538) และ 3 ใน 4 ของผู้สูงอายุมักมีโรคประจาตัว (นิ่มนวล
ศรีจาด, 2533) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในปี
พ.ศ. 2520 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัด
และทั่วถึง และเป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท และเพื่อ
แก้ปัญหารักษาพยาบาล หรือดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน (สานักงบประมาณ, 2556)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (ราชกิจจานุเบก
ษา, พ.ศ. 2554) กล่าวว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด ได้แก่ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้ า น (2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
นอกจากนี้ หมวด 3 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร คือ (1) การ
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้
ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน (3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบสาธารณสุข
หรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ (4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้อง
กับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น (5) เป็นแกนนาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ (6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้ านสุขภาพ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุม ชน
เกี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ (7) ศึ ก ษา พั ฒ นาตนเอง และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ (8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจะต้องดาเนินการตาม
มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ (9) ประสานการดาเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิ่น
ประเทศไทยจึงเริ่มมีการนางานสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นแนวทางพัฒนางานสาธารณสุข โดย
เริ่มจากแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-พ.ศ.2524) ได้นาระบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขมาใช้ ซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนาในการชักจูงและก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน การให้คาแนะนาความรู้ด้านสุขภาพ และประสานงานรับข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ไปเผยแพร่ต่อประชาชน และแจ้งข่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพใน
หมู่บ้านแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในหมู่บ้าน
เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาในหมู่ บ้ า น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อาสาสมัครจึงเป็นสิ่งสาคัญ (อมร นนทสุต , 2535) โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานของอาสาสมัครดังกล่าว พบว่า บางคนทางานนอกพื้นที่ ทาให้การประเมิน
และดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง และบางคนขาดความตระหนัก และไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ประภาส ขามาก, 2556) และอาสาสมัครยังขาดความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งด้านระบบสนับสนุนในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น
ประชาชน ผู้นาชุมชน ไม่ให้ความสาคัญ ขาดความร่วมมือที่ดี และอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมากจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครมากตามไปด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงาน
ของบุคคลจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากองค์การ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ หากได้รั บ
การสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน (เตือนใจ ปาประ
โคน และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, 2556) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีความมั่นใจในการดูแล หรือ
ให้คาแนะนาผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแนะนา วิธีการให้ความรู้ เอกสารและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษา (สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี ทอง
มาก, 2555)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ (Schumacher and Meleis, 1994) และจะต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและ
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มีความคิดเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีสัมพันธภาพที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ
(คมสั น แก้ ว ระยะ, 2540) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ยั ง มี อ ยู่ น้ อ ยมาก ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนิน
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
กลไกในระดับรากฐานของชุมชน โดยมีการฝึกอบรม ฝึกทักษะเสริมสร้างทัศนคติ ให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้งให้ อยู่ลาพัง ถูก
ละเลย ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ยากจน ฯลฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดาเนินการโครงการนา
ร่อง เมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2547 ในพื้นที่ 8 จังหวัด และมีมติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายผล
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านผู้สูงอายุ และให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในการดาเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่ วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ (วิไล
ลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) โดยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่งานวิจัยของ ชาลิ ณี ภัท รพงศ์ (2550) ได้การศึกษาการปฏิบั ติหน้ าที่ข องอาสาสมัค รดู แ ล
ผู้สูงอายุ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อจาแนกรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ 1) การออกเยี่ยมเยียนและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ด้านการถ่ายทอด
เรื่องความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัว 3) ด้านการให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการดูแล
ผู้สูงอายุ 4) ด้านการประสานงานในด้านการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ 5) ด้านการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ
ดู แ ลตนเองเพื่ อ การมี สุ ข ภาพดี 6) ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติงานด้านการเสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับดี จึงควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพด้านอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง (2553) ได้ทาการประเมินโครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ : กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่
จะต้องดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 6 - 10 คน โดย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีระดับความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้ าที่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่ ปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้สูงอายุ จานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลมีมากเกินไป
การขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสื่อสารกับผู้สูงอายุมีปัญหา อีกทั้งปัญหาอาสาสมัครไม่มา
ปฏิบัติงานจริง และไม่ได้กาหนดตารางการปฏิ บัติงานไว้ให้ชัดเจน (ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน,
2537) การศึกษาของ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2531) เกี่ยวกับปัญหาทางออกของ อสม. พบว่าผู้ที่ผ่าน
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การอบรมแล้วจะปฏิบัติงานเฉพาะช่วงแรกๆ ต่อมาจะเฉื่อยชา และไม่กระตือรือร้น รวมทั้งมีการ
ลาออกสูงมากเนื่องมาจากวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาไม่เหมาะสม การไม่มีค่าตอบแทนและภาระทาง
ครอบครัว จาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มทุกปีทาให้สูญเสียงบประมาณอย่างมาก นอกจากนีค้ ่าตอบแทน
ระหว่างการอบรม สิทธิรักษาพยาบาลฟรี การได้รับการเชิดชูเกียรติ การได้รับการยอมรับนับถือ การ
ได้มีบทบาทในสังคม ตลอดจนการได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ผู้ที่จะทางานนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก (เอกมน โลหะญาณจารี, 2547) ซึ่งต้อง
อาศั ย การวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Marquardt ,1999) เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Marquardt ,1999) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง จริ ย ธรรมระหว่ า งการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ล ดลงมาก (สิ ว ลี ศิ ริ ไ ล, 2548) สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น การ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพมากกว่าการฝึกฝนและการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นที่มาของคาขวัญว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษา ต้ อ งเน้ น ความส าคั ญ ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และสอดคล้องกับ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้มีการกาหนดจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกันในเรื่องของการมุ่งพัฒนาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งมีพันธกิจสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนาความรอบรู้
อย่างเท่าทัน
ทั้ ง นี้ โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) โดยเน้นกระบวนการทาซ้าๆ
การทาให้คลื่นสมองต่า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การสร้างทัศนคติ
ที่ดีโดยการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และเน้นกระบวนวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เกิดในตัวผู้เรียน เป็นประสบการณ์การเรียนที่มีอิ ทธิพลต่อผู้เรียน โดยการ
ไตร่ตรองและสะท้อนความคิด การพิจารณาลงความเห็นและสร้างกรอบแนวคิด การตรวจสอบและ
การบูรณการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐาน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีแบบองค์รวมเพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมี
คุณภาพ โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle หลัก
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คุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย หลักยามะ และหลักนิยามะ หลักการแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
2.แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) กล่ า วถึ ง โปรแกรมทางการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โปรแกรมเชิงสถาบัน มีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน
โปรแกรมเชิงสถาบันมีรูปแบบที่เป็นทางการให้ความสาคัญเรื่องการพัฒนาเชิงบุคคล
จึงเน้นการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนเป็นหลักมากกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน การวิเคราะห์ความ
ต้องการหรือเนื้อหาดาเนินการตามหลักวิชาการและพื้นฐานขององค์ความรู้ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล ซึ่งองค์กรหรือสถาบันจะ
เป็นผู้พิจารณาว่าควรปรับปรุงพัฒนาด้านปัญหา ด้านเจตคติ และด้านทักษะหรือสมรรถภาพ
โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ถู ก น ามาใช้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นประเภทที่มี
ประกาศนียบัตร มีการรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การฝึกอบรมระหว่างประจาการ ฯลฯ ขั้นตอน
ในการวางแผนโปรแกรมเชิงสถาบันมีดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
- กาหนดว่าใครจะเป็นกลุ่มผู้รับบริการในโปรแกรม ถ้าหากกลุ่มดังกล่าวสังกัดสถาบัน
องค์กร สมาคมวิชาชีพ หรือในกลุ่มชุมชน การประสานงานกับองค์กรและกลุ่มดังกล่าวจะช่ วยสร้าง
ความเข้าใจวัตถุประสงค์และกระบวนการของความพยายามในการพัฒนาโปรแกรมขึ้น
- ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารว่ า มี ค วามต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถ ปัญหา ฯลฯ อะไรบ้าง
- ศึกษาว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อน
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุเนื้อหาวิชา
- ศึกษาความต้องการโดยพิจารณาจากธรรมชาติของผู้เรียนโดยเฉพาะ เนื้อหาที่จะสอน
การออกแบบการเรียนการสอน ความปรารถนาและแรงจูงใจของผู้เรียน
- พยายามเปรียบเทียบระดับความสามารถของผู้เรียนกับเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งอาจจะใช้
วิธีการทดสอบก่อนการเรียนการสอน
- ศึกษาศักยภาพของกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้พัฒนาโปรแกรมควรศึกษา ประสบการณ์
ทางการศึกษา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ รูปแบบการมีส่วนร่วม ความสนใจพิเศษของศักยภาพ
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ของผู้เรียนในโปรแกรมต่างๆ ในหลายกรณี ข้อมูลดังกล่าวอาจจะหาได้จากผู้เข้าโปรแกรมก่อนการ
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 : กาหนดการเรียนการสอน
การพิ จ ารณาเลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ เรี ย งตามล าดั บ ของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจาณาคือ ภูมิหลังที่อาจจะแตกต่างกันของผู้เรียน
เช่น ประสบการณ์เดิม ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะพิจารณาการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับลักษณะ และภูมิหลังของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือก
วิธีการแล้วจึงเลือกเทคนิค ของกิจกรรม กาหนดอุปกรณ์ เครื่องมือตามความเหมาะสม และกาหนด
บทบาทของคณะเจ้าหน้าที่ตามแผนการสอน ดังนี้
- เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน
- ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดยวิธีหลากหลายที่เหมาะสม อาจผ่านสื่อมวลชน หน่วยงาน
- ช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ รู้ เ กี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค์ รู ป แบบ และ
กระบวนการของโปรแกรม
- ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเฉพาะเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โปรแกรม (เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
การผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่ได้ยกเป็นตัวอย่าง) วิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออานวย
- ก าหนดหน้ า ที่ ข องคณะเจ้ า หน้ า ที่ แ ละวิ ท ยากรในการด าเนิ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- กาหนดและพัฒนาเอกสารที่จะต้องใช้เตรียมให้พร้อมและกาหนดเวลาที่จะใช้ในการ
นาเสนอ
ขั้นตอนที่ 4 : การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ มีข้อควรพิจารณา 3 ประการคือ การกระตุ้นความ
สนใจให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งกิจกรรมเสริมในการติดตาม
ประเมินผลต่อผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม (follow - up) ขยายผลการอบรมโดยดาเนินกิจกรรม
ในลักษณะที่มีความต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และรวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ปรับแผนการปฏิบัติตามความจาเป็น ดังนี้
- เลื อ กเนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ภาพในการน าความสามารถที่ ซ่ อ นอยู่ ข องกลุ่ ม
ผู้รับบริการออกมาได้
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- มีความยืดหยุ่นทั้งทางวิธีการที่เหมาะสม เทคนิคและอุปกรณ์ ที่นามาใช้ในการจูงใจ
และสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน
- มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท และความ
รับผิดชอบของทุกคน
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลโปรแกรม
การประเมินผลโปรแกรมในแง่มุมต่างๆ มีประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม ผู้จัดโปรแกรมควรจัดให้ มีการประเมินในทุกขั้นตอนซึ่ งในการประเมิน
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการเตรียมประเด็น และตัวชี้วัดซึ่งต้องรวบรวมเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เครื่องมือและผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งรูปแบบและเทคนิคการประเมินขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ของโปรแกรม หรือ การใช้ประโยชน์ของผลการประเมินหรือผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน เป็นต้น สรุปได้ดังนี้
- วัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน ถ้ามีการวัดความรู้เดิมของผู้ เรียนก่อนเข้าร่วมและ
ทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมสามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อดูความก้าวหน้าได้
- พิจารณาทบทวนแผนว่า ผู้เรียนอาจก้าวหน้าได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
- ทบทวนแผนของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม
ผู้วิจัยดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ตามการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
บอยล์ (Boyle, 1981) เป็นโปรแกรมเชิงสถาบัน ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 1)การกาหนด
กลุ่มผู้รับบริการ 2)การระบุเนื้อหาวิชา 3)การกาหนดการเรียนการสอน 4)การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
5)การประเมินผลโปรแกรม
3.แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
3.1หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ หลักยามะและนิยามะ
หลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น) ได้แก่
1. การไม่มีเจตนาร้ายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา) 2. การคิด การใช้คาพูด และการกระทา
ที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3. การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของ
ผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4. การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่ง
เป็นความงามที่ปรากฎออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) การมีพรหมจรรย์ คือ การ
ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ ที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตลอดเวลาเสมือนกับ
ทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่ปรากฎออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้ จะ
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กลายเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ถ่อมตน น่ารัก ลดตัวตนของตัวเองลง ลดความรู้สึกแบ่งแยกพวกเราพวกเขา
และเห็นความสาคัญของสรรพสิ่งต่างๆ มากขึ้น และมีความรัก ความเมตตาที่ยิ่ง ใหญ่ให้กับมวลมนุษย์
สัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมากขึ้น 5. การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกิน
ของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
หลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง)
1. การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2. การ
พยายามรักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) 3. การเสียสละความ
สะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน
(ตบะ) 4. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิต ใจของตนเองให้มีความรักความเมตตา
สูงขึ้น (สวาธยายะ) 5. การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของ
ตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) เป็น
เป้าหมายของชีวิต หรือพูดง่ายๆ ว่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเรา คือ การปรับคลื่นสมอง เป็นการ
พัฒนาจิตใจ หรือการทาสมาธิให้มีคลื่นสมองต่าลงจนเข้าสู่คลื่นจักรวาล
3.2 หลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักการของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2545) ผู้วจิ ัยได้แบ่งเป็น 2 ขั้น
ดังนี้ 1.การทาให้คลื่นสมองต่าโดยการทาสมาธิและการฝึกโยคะอาสนะ และ 2.การสร้างเจตคติที่ดี
โดยสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง โดยฝึกปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
1.การทาให้คลื่นสมองต่าโดยการทาสมาธิและการฝึกโยคะอาสนะ
การทาสมาธิ
การทาสมาธิ เป็นการยกระดับจิตใจ ให้เกิดความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อทุกสรรพสิ่งใน
โลกและจักรวาล การทาสมาธิเป็นกระบวนการทาให้ร่างกาย จิตสานึก และจิตใต้สานึกหยุดการ
ทางาน หรือทางานน้อยที่สุด เพื่อทาให้จิตใจส่วนลึก หรือจิตเหนือสานึกของคนเรามีโอกาสทางานได้
อย่างเต็มที่ ขณะที่ทาสมาธิ คลื่นสมองของผู้ทาสมาธิจะช้าลงไปเรื่อยๆ จนเกิดความปิติสุขมากขึ้น
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจ โดยการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตใต้สานึกมีข้อมูลที่เต็มไปด้วยความรัก
ความเมตตา และจิตใจส่วนลึกทั้งสามระดับได้รับการพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะของความมีจิตใจที่มีความ
รักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ อันนาไปสู่เป้าหมายของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
การทาสมาธิแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist Meditation) ก่อให้เกิดสภาวะคลื่นสมอง
ต่าขณะทาสมาธิ จิตใต้สานึกอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับข้อมูลใหม่ โดยการภาวนามันตราในใจด้วยคาว่า
“บาบานัม เควาลัม (Baba Nam Kevalam)” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Love is everywhere”
หรือมีความรักอยู่ทุกหนทุกแห่ง ควรฝึกอย่างสม่าเสมอวันละ 2 ครั้ง จิตใต้สานึกจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสิ่งที่เราคิด กลายเป็นจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ทาให้เราเคารพ
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ตนเองและเคารพผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนคุณค่าของทุกสรรพสิ่งในโลกและ
จักรวาล โดยที่โยคีโบราณได้หาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อขจัดอารมณ์ด้านลบ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การทา
สมาธิโดยใช้คามันตรา (Mantra Meditation) เพื่อชาระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์
การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกาย : โยคะอาสนะ (Yoka Asana)
การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกายด้วยโยคะอาสนะ ทาให้ร่างกายแข็งแรง ระดับฮอร์โมน
สมดุล จิตใจสงบ มี ส ติ คลื่ นสมองต่า จิตใต้สานึกพร้อมที่จะรับข้ อมูลใหม่ที่ เป็ นบวกซึ่ งส่ ง ผลต่ อ
ภาพพจน์ทางด้านบวกของผู้ฝึก ทาให้เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการออกกาลังกายที่มีผล
โดยตรงกับต่อมไร้ท่อและระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ผสมกับการสูดลม
หายใจลึกๆ สลับด้วยการหยุดนิ่งของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยทาให้ปอดรับออกซิเจน
ได้มากขึ้น ระบบประสาทผ่อนคลายและมีกาลังวังชา หากคนเราฝึกโยคะอยู่สม่าเสมอ จะทาให้มี
ระบบประสาทที่ดี ไม่เครียด การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนสมองเพิ่มขึ้น
ช่วยควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อให้สมดุล ส่งผลให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ และความ
สงบสุขทางจิตใจ
การทาโยคะเพื่อหลีกเลี่ยงท่าที่ก่อให้เ กิดอันตรายและอาจได้รับบาดเจ็บ สามารถเลือกท่าที่
ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
1.โยคะอาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา (Padahasta’ sana) เริ่มด้วยการยืนตัวตรง แยกขาออกจากกัน
เล็กน้อย แขนซ้ายแนบลาตัว เอียงตัวส่วนบนไปทางซ้าย พร้อมกับยกแขนขวาชูขึ้นโค้งเอียงไปตาม
ลาตัวด้านซ้าย กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนขวาแนบลาตัว และสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นโค้ง
เอียงไปตามลาตัวด้านขวา กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนซ้ายแนบลาตัว และยกแขนทั้งสองชู
ขึ้น ค่อยๆ ก้มศีรษะ และโน้มตัวและแขนไปแตะพื้นด้านหน้า ยกศีรษะและแขนขึ้นมาช้าๆ แล้วโน้มไป
ข้างหลังช้าๆ เท่าที่จะทาได้ และค่อยๆ โน้มตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นช้าๆ อย่างระมัดระวัง
1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ (Bhujaunga’sana) เริ่มต้นโดยการนอนคว่าราบไปกับ
พื้น และขาเหยียดตรง โดยใช้มือพยุงน้าหนักตัวไว้ และแหงนหน้าไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดเท่ าที่จะ
ทาได้ พร้อมกับการหายใจเข้า คงอยู่ในท่านี้ 8 วินาที ตามองเพดาน จากนั้นค่อยๆ ถอนกลับสู่ท่าพัก
พร้อมกับหายใจออกช้า ฝึกท่านี้ 8 ครั้ง
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ (Corpse posture) เป็นท่าที่ทาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกท่า
อาสนะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการฝึกโยคะ เริ่มด้วย การนอนหงายราบกับพื้น
เหยียดขาตรงแยกออกจากกันเล็กน้อย เหยียดแขนข้างลาตัว วางห่างจากสะโพกเล็กน้อย หงายมือ
หลับตา ขณะเดียวกันให้ฝึกหายใจเข้า ออก ยาว ลึก โดยปรับลมหายใจให้เรียบ ไม่กระตุก ผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจทีละส่วน ซึ่งเป็นการนอนสมาธิ ใช้เวลา 5-10 นาที
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1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อขา และทาให้ผู้ฝึกนั่งสมาธิได้สะดวกมากขึ้น
โดยการนั่งหลังตรง ดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลาตัว ให้ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสแนบชิดกันมากที่สุด ใช้มือ
ซ้ายจับเข่าซ้าย และใช้มือขวาจับเข่าขวา ขยับขาทั้งสองข้างขึ้นลงคล้ายกับผีเสื้อขยับปีก แล้วพยายาม
ก้มศีรษะลงมาให้ชิดใกล้หัวแม่เท้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ฝึก 3-5 ครั้ง เป็นประจาทุกวันจะช่วยให้
การนั่งสมาธิได้สะดวกและง่ายขึ้น
2 เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ (Kaoshiki) มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่า
อาสนะหลายท่ารวมกัน ช่วยทาให้ระบบหายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิต
ทางานได้ดีขึ้น ช่วยทาให้ร่างกายส่วนต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ
ของมนุษย์ โดยพัฒนาทาให้ระบบประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความ
ผ่อนคลาย และลดไขมันส่วนเกินได้ การเต้นเกาชิกิ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 18 จังหวะ ดังนี้ ไป
ทางขวา 5 จังหวะ ทางซ้าย 5 จังหวะ ด้านหน้า 3 จังหวะ และด้านหลัง 5 จังหวะ เริ่มต้นโดยการชูมือ
ประกบกันขึ้นสูงเหนือศีรษะ เหยียดแขนตรงแนบกับใบหูตลอดเวลา โดยย่าเท้าเป็นจังหวะไปมาสลับ
ขวาซ้าย และกายเอียงไปทางขวาเล็กน้อย เป็นจังหวะที่ 1 และเอียงกายทางขวาลงมามากขึ้น เป็น
จังหวะที่ 2 และเอียงกายทางขวาลงมามากที่สุดขึ้น เป็นจังหวะที่ 3 จากนั้นให้ผ่อนกลับขึ้นเล็กน้อย
เป็นจังหวะที่ 4 และกลับคืนสู่ท่าแรกท่าประกบมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 5 และทาเช่นกันเดียวกัน
เอียงกายไปทางซ้าย 5 จังหวะ จากนั้นให้ลดมือลงโดยมือประกบกันที่ด้านหน้าให้ขนานไปกับพื้นเป็น
จังหวะที่ 1 จากนั้นให้ก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลัง เพื่อทาให้การโน้มและก้มตัวได้สะดวกขึ้น พร้อมกับ
ก้มลงนามือที่ประกบกันนั้นแตะพื้นเป็นจังหวะทื่ 2 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะ
เป็นจังหวะที่ 3 และเอนกายไปด้านหลังเล็กน้อย โดยชูแขนและมือที่ประกบกันเหนือศีรษะเป็นจังหวะ
ที่ 4 และเอนกายให้มากที่สุด เป็นจังหวะที่ 5 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็น
จังหวะที่ 6 จากนั้นให้พักเท้าที่สลับกันไปมาลงแล้วย่าเท้าเป็นจังหวะ 2 ครั้งก่อนที่จะเริ่มฝึกรอบใหม่
โดยขณะที่เต้นเกาชิกิ จะต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้า พร้อมๆ กับคาภาวนา ภาษา
สันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม แปลว่า ความรักมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หรือการมีความรักให้กับตนเอง
ผู้อื่น และทุกสรรพสิ่ง ขณะที่เต้นเกาชิกิผู้ฝึกจะมีความรู้สึกส่งความรักให้ตนเอง ผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
ในจักรวาล คาภาวนา ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม มีดังนี้
ขวา บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
ซ้าย บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
หน้า บาบา นัม บาบา
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1
2
3
หลัง บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การเสริมสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก
เช่น รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย
หล่อ และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง
ไม่มีความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) พลัง
ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิดชะตาชีวิตที่ดี
หรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545) โดยการฝึกและปฏิบัติซ้าๆ อย่างสม่าเสมอ
การฝึกปฏิบัติซ้าอย่างสม่าเสมอทั้งสมาธิและโยคะอาสนะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส โดยใช้
หลักการของโยคะศาสตร์ด้วยการปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ ซึ่งแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อว่า ความ
ต้องการความรัก และความสุขเป็นเรื่องของจิตใจ โดยจิตใจของมนุษย์สามารถพัฒนายกระดับจิตให้
สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ความรัก ความสุขและสติปัญญา ความคิดที่มีคุณค่าและความคิด
สร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจได้มีการพัฒนายกระดับสูงขึ้น จากการการฝึกปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ ทั้ง
สมาธิและโยคะอาสนะอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บุคคลเห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น มีความรั กต่อตนเอง
และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542)
สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพของบุคคลที่แฝงเร้นอยู่
ภายในให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เน้นการปฏิบัติ 95% และทฤษฎี 5%
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทาให้บุคคลมีระเบียบวินัยในตนเอง การ
ทางานของสมองซีกซ้ายและขวาทางานอย่างสมดุลอันเนื่องมาจากการบริหารร่างกายและการทา
สมาธิอย่างสม่าเสมอ เป็นบุคคลที่มีภาพพจน์ตัวเองด้านบวกและมีความรู้สึกดีกับตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น
4.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ขั้นนี้เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Marquardt, 1999)
โดยขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการแก้ปัญหา มีดังนี้
1. นาเสนอปัญหา โดยเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนามานาเสนอ
2. กาหนดกรอบของปัญหา นาปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองค์กรนั้นที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กลุ่ม
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3. การพิจารณาสาเหตุของปัญหา โดยเน้นการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งลักษณะ
การตั้งคาถามถึงสาเหตุจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็นการพิจารณาค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมี
การสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ
4. การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ และการเรียนรู้จากกันและกัน และคัดเลือกแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่อนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
5. การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยประเมินผลที่ได้รับ
ภายหลั งจากการนาแนวทางแก้ไ ขปัญ หาไปปฏิบั ติ และนามาปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อเสนอแนะแนว
ทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6. การดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง
สรุป ได้ว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการวางแผนแก้ปัญหา โดยจะต้องมีการนาเสนอ
ปัญหาก่อน และกาหนดกรอบของปัญหา และพิจารณาสาเหตุของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไ ขปัญหาไปปฏิบัติ และดาเนินการตามแนว
ทางแก้ไขปัญหา
แนวทางในการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คือ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม การวางแผน การสอน และการ
ประเมิน เป็นโปรแกรมเชิงสถาบันที่เน้นการปรับปรุงและการพั ฒนาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้พัฒนา
ความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล และให้ความสาคัญ เนื้อหาสาระทางวิช าการเพื่อ พั ฒ นา
สติปัญญาและการมีเหตุผลของผู้เรียน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ เกณฑ์
เกี่ยวกับความรู้ เจตคติ ทักษะความชานาญการทางเนื้อหาวิชาการที่ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีเพิ่มขึ้น
(Boyle, 1981) ซึ่ ง เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นา
ศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ
5. องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม (Boyle, 1981) กล่าวได้ว่ามี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1.เป้าหมายของโอกาสในการเรียนรู้ 2.วิธีการ เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) วิธีการ หมายถึง วิธีการที่เป็นระบบ เป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นในการ
นาไปใช้เพื่อเข้าถึงประชาชน หรือให้ประชาชนเกิดความรู้ 2) เทคนิค คือรูปแบบที่ใช้ในการนาเสนอ
เนื้อหาที่เรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การบรรยาย การอภิปราย เป็นต้น 3) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เป็นสิ่งที่
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ใช้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วีดีโอเทป ภาพยนตร์ เป็นต้น 3.แหล่งทรัพยากรและ
เอกสารการสอน ได้แก่ แหล่งทรัพยากรบุคคลหรือผู้สอน เอกสารการสอนและอุปกรณ์การสอน เป็น
สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์กระตุ้นความสนใจระหว่างการเรียนการสอน 4.สถานที่และเครื่องมือต่างๆ
ในการสอนเช่น สถานที่ประชุมสะดวก ขนาดของห้องและการจัดห้องมีลักษณะยืดหยุ่น แสงสว่าง
พอเพียง เก็บเสียงได้ดี มีห้องน้า เก้าอี้ เหมาะสม 5.งบประมาณของโครงการเพียงพอในการวาง
แผนการเรียนรู้ 6.ความรับผิดชอบของผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลในการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ให้ข้อมูล
หรือสาธิตกระบวนการเรียนการสอน 2) สร้างนิสัยให้ผู้เรียนถามผู้สอน 3) การแสดงความเห็ นพ้อง
ต้องกันและการสนับสนุน 4) การประเมินหรือการให้ผู้เรียนสามารถประเมินด้วยตนเอง 5) การ
พยายามแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ 6) การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้ สึ ก 7.ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ รี ย น 8.
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ประการ คือ
1) ความต่อเนื่อง ทั้งความคิดและทักษะ โดยผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและจัดประสบการณ์
ใหม่แก่ผู้เรียน 2) การเรียงลาดับ โดยเน้นความสาคัญของประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ที่มาจาก
ประสบการณ์ก่อนๆ ในลักษณะที่กว้างและลึกขึ้น 3) การประสมประสาน ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวม
และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 9.การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การประเมิน 3 ส่วน คือ 1) การออกแบบ ควรประเมินขณะกาลังวางแผน และก่อนนาแผนไปปฏิบัติ
โดยเน้นประเมินที่วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติของโครงการที่ควรมีและเหมาะสม 2) กระบวนการ
ประเมินขณะดาเนินการอยู่ และผลสะท้อนกลับให้กับการวางแผนที่ยังเหลืออยู่เพื่อจะดาเนินการ
ต่อไป และการประเมินครั้งสุดท้ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเนื้อหาหรือกระบวนการ 3)
โครงการเสร็จสมบูรณ์ เป็นการประเมินที่ชี้ให้เห็นขั้นต่อไปที่พึงประสงค์ และเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลโครงการในตอนต้นๆ
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย น เป็ น การพั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) เป็นโปรแกรมเชิงสถาบัน โดยผู้วิจัยดาเนิ นการใน
ขั้นตอนนี้ตามแนวคิด การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของบอยล์ (Boyle, 1981)
ได้แก่ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 1) การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3)
การกาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม โดยมี
วัตถุประสงค์ต้องเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และเพื่อพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล มีขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการวางแผนการเรียนรู้ที่ควรคานึงถึง ซึ่งผู้วิจัยจะ
นามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมั ครดูแลผู้สูงอายุ เมื่อนาขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ในโปรแกรมมาใช้เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 7 ขั้น ดังนี้ 1)
วัตถุประสงค์ 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ทรัพยากรการเรียนรู้และ
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สื่อการสอน 7) การประเมินผล โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2.ผู้เรียน
เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นคนภายในชุมชนที่มีจิตอาสา โดยผ่านการคัดเลือกจากการ
ประชาคมในชุมชน หรือท้องถิ่น เป็นผู้มีความสมัครใจ มีความตั้งใจทาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีเวลา
เพื่อทาหน้าที่ และพออ่านออกเขียนได้ และสมัครใจยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของ
การจัดกิจกรรม
3.ผู้สอน
ผู้สอนมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมดุล
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการควบคุมความคิดและการกระทาต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้
3.2 เป็นผู้มีทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ
3.4 มีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ผู้เรียนในการช่วยเหลือและแนะนาการเรียนรู้
4.เนื้อหาสาระ
เนื้ อ หาสาระของกิ จ กรรมในการแนะน ากระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าเข้ า สู่ เ นื้ อ หานั้ น
ประกอบด้วย เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า และเนื้อหา
การเรียนรู้แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
เนื้อหาสาระของกิจกรรม คือ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้า ง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2553)
และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป. ; ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542, ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ, 2554) มีรายละเอียดดังนี้
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4.1 เนื้อหากิจกรรมโดยการแนะนาขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา ระยะเวลา จานวน
4 ชั่วโมง ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่
หลักยามะและนิยามะ
4.2 เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า ระยะเวลา
จานวน 8 ชั่วโมง ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย 1) การฝึกสมาธิ 2) การฝึกโยคะอาสนะ 3) การสร้าง
ทัศนคติที่ดโี ดยสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
4.3 เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ขอบเขตเนื้อหา มีดังนี้
1. หลักยามะ เป็นหลักในการพัฒนาตนเองต่อผู้อื่น
2. หลักนิยามะ เป็นหลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง
เนื้อหาหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง หลักการปฏิบัติกายและจิตใจของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต เป็นหนทางนาพาทุกชีวิตให้สามารถดารงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย หลักยามะและ
หลักนิยามะ คือ ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้อื่น นิยามะ หมายถึง
หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
เนื้อหาสาระของกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกโยคะอาสนะ และการทาสมาธิตามแนวคิด
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส การฝึกโยคะอาสนะ เพื่อหลีกเลี่ยงท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายและอาจได้รับ
บาดเจ็บ โดยเป็นท่าที่ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
1.อาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา
1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ
1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ
2. เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่าอาสนะหลายท่า
หายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิตทางานได้ดีขึ้น ช่วยทาให้ร่างกายส่วน
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ต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่ อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ ของมนุษย์ โดยพัฒนาทาให้ระบบ
ประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อน
จากการการฝึกโยคะอาสนะอย่างสม่าเสมอ ปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ เพื่อให้บุคคลเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น มีความรักต่อตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2542)
3. การฝึกสมาธิ (Meditation)
การฝึกสมาธิ (Meditation) คือ การฝึกความตั้งมั่นแห่งใจ ความสารวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปิฏก,
2538) การฝึกสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542) มีวิธีการโดยที่ผู้ฝึก
สมาธิควรนั่งท่าที่เหมาะสมที่สุด คือ ท่าดอกบัว (Lotus Posture) อันเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่
สะอาด บริสุทธิ์สวยงาม ซึ่งโยคีได้ทดลองใช้ท่านี้มาหลายพันปีแล้ว โดยการนั่งตรง และเหยียดขาทั้ง
สองออกไปข้ า งหน้ า แล้ ว งอขาขวาเข้ า หาตั ว ยกเท้ า ขวาทั บ ต้ น ขาซ้ า ยแล้ ว งอขาซ้ า ยเข้ า หาตั ว
เช่นเดียวกัน ยกเท้าซ้ายขึ้นทับต้นขาขวา หลับตา หุบปาก ขบขากรรไกรเข้าด้วยกัน ลิ้นม้วนขึ้นไปแตะ
เพดานปากบน มือประสานกันและหงายฝ่ามือขึ้น เป็นท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดและมี พลังส่งไปเลี้ยง
สมองสูงสุด การฝึกสมาธิจะทาให้คลื่นสมองต่าอยู่เสมอ โดยจิตใจของมนุษย์สามารถพัฒนายกระดับ
จิตให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ความรัก ความสุขและสติปัญญา จะมีการปรับเปลี่ยนจาก
ความรักในตนเองจนขยายความรักออกไปอย่างไร้ขอบเขต (Universal Love) สติปัญญา ความคิดที่มี
คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจได้มีการพัฒนายกระดับสูงขึ้น
4. การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก เช่น
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย หล่อ
และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง ไม่มี
ความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) ข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คนเราไม่สามารถมีการกระทา หรือการปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับภาพพจจน์ของ
ตนได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือแม้แต่สติปัญญา จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจากการ
เปลี่ยนภาพพจน์ต่อตนเองก่อน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2533) ถ้าเรามีความคิดเชิงบวกต่อตนเอง
จะทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกดี ความอิ่มเอมใจ ความปลาบปลื้มใจ มีความสุขและรู้สึกกระปี้กระเป่า มี
พลัง ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถ้ามีความคิดเชิงลบ จะทาให้รู้สึก
ตึงเครียด สับสน วุ่นวาย ไม่มีความสุข ความสบายใจ ซึ่งความคิดไม่มีตัวตน จับต้องไม่ ได้ แต่มีพลัง
ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิดชะตาชีวิตที่ดี
หรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2545)
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หน่วยที่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ขอบเขตเนื้อหา คือ จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้ องค์ประกอบของจริยธรรมในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ 7 ด้ า น (สถาบั น กศน.ภาคตะวั น ออก, ม.ป.ป.; ภาควิ ช าการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542, ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554)
ประกอบด้วย 1.ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความกตัญญูกตเวที 4. ความมีระเบียบวินัย 5.
ความเสียสละ 6. ความอุตสาหะ 7. ความเมตตา
มีความหมายดังต่อไปนี้
1.ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ด้ ว ยความผู ก พั น
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้ าที่อะไร
มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์โดยใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานทีท่ าให้ดียิ่งขึ้น
2.ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายแก่
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์
ส่วนตน โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง มีความตรงต่อเวลาในการทางาน รวมทั้งไม่หยิบฉวยสิ่งของของ
ผู้ว่าจ้างมาเป็นของตน หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3.ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือ ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย
และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ
4.ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัยในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5.ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตาม
ความสามารถ เมื่อผู้สูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยูใ่ นช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6.ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7.ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน มีการกระทาที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความสุข
และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความต็มใจ
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5.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ขั้นตอนของกิจกรรมเป็น
การบู ร ณาการแนวคิ ด การพั ฒ นาโปรแกรมของ Boyle (1981) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ
(Marquardt, 1999) ซึ่งเป็นการวางแผนแก้ปัญหาโยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวคิดนีโอ
ฮิ ว แมนนิ ส (เกี ย รติ ว รรณ อมาตยกุ ล , 2553) ได้ ขั้ น ตอนของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นขั้นตอนในการนาเสนอปัญหาที่ผู้เรียนพบว่าเป็นประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการ
ทางานตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง
2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่โดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.1 การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
ขั้นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า ซึ่ง แนวทางการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่ การสร้างความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ โดยการทาโยคะ และสมาธิ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเลือก
พื้นที่ของตนในการทากิจกรรม โดยให้ผู้เรียนนั่งหลับตาเบาๆ ทาตัวสบายๆ และผ่อนคลาย ผู้สอนเปิด
เพลงบรรเลงเพื่อทาให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และผู้เรียนมีสติระลึกรู้ตัวตลอดเวลา และปฏิบัติ
ซ้าๆ เป็นประจาด้วยตนเอง ผู้สอนจะคอยกระตุ้นผู้เรียนให้ นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ ด้วย
ตนเอง จนเกิดความเคยชินและเป็นนิสัย และให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจผู้เรียนให้เกิด
พลังและทัศนคติที่ดีในการทากิจกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
2.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง ผู้สอนทาหน้าที่เสริมสร้างกาลังใจให้แก่ผู้เรียนด้วยคาพูดที่
เป็นด้านบวกแก่ผู้ เรียน เช่น การพูดชมเชย การยิ้มและสบตา เป็นต้น พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดจาก
กิจกรรมและการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง
3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยกระบวนการถามคาถามและสะท้อนความคิด เป็นการ
สร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การสังเกต การไตร่ตรอง การรวบรวมข้อมูล และการใช้
ประสบการณ์ในอดีตมา เพื่อสร้างความเข้าใจกับปัญหาตามข้อเท็จจริง และพบสภาพปัญหาที่แท้จริง
โดยผู้สอนจะกาหนดกิจกรรมในการเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาในอดีต โดยการจัด
กิจกรรมจะมีหลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์จาลอง การชมวีดีทัศน์ เกม บทบาท การระดมสมอง การ
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อภิปรายกลุ่ม การเล่านิทาน เป็นต้น เมื่อผู้เรียนทากิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้สอนจะเป็นผู้สรุปแนวคิดของ
กิจกรรมแล้วตั้งประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาแล้วให้ผู้เรียนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ หลังจาก
นั้นผู้เรียนจะออกมานาเสนอโดยการเล่าเรื่องจากการสังเกตและการรับรู้ปัญหาของผู้เรียน หรือโดย
การอภิปรายประเด็นปัญหาโดยการคิดทบทวน และพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งสรุป
ประเด็นปัญหานั้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่ างกัน และการ
นาเสนอถึงสาเหตุของปัญหาที่ได้คิดทบทวนตามเวลาที่กาหนด
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมที่สังเคราะห์
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการหาเหตุผลจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประกอบ การตัดสินใจสาหรับเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนจะแทรกความรู้ หรือใบกิจกรรมในเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษา โดยผู้สอนกาหนดประเด็นการ
อภิปรายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในประเด็นปัญหา และทบทวนประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้ที่ได้
เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ แล้วให้ผู้เรียนนาเสนอ
เกี่ยวกับข้อมูล หรือทางเลือกต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัตเิ พื่อใช้ในการดูแลผู้สงู อายุ
เป็นขั้นตอนหลังจากการตัดสินใจการพิจารณาเลือกแนวทางและดาเนินการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ และหลั งจากการลงมือปฏิบัติหรือกระทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ผ่าน
ขั้นตอนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยการฝึกและปฏิบัติของผู้เรียน เช่น การบอกเล่าเรื่องราว
บทบาทสมมติ การแสดงละคร เป็นต้น โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัติ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหานาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
การดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยการจัดระบบความคิดเพื่อ
สรุปเหตุผลจากข้อเท็จจริงตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการกาหนด
ทิศทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่ยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อการลงมือปฏิบัติ หลังจาก
นั้นให้ผู้เรียนออกมาอภิปรายนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
6.ทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อการสอน
1.ทรัพยากรการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากร หรือผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการวางแผนโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ
2.สื่อการสอน ได้แก่ สื่อบุคคล คือ วิทยากรหรือผู้สอน คู่มือหรือเอกสารการสอน วีดิทัศน์ที่
สัมพันธ์กับเนื้อหา เทปเพลง เป็นต้น
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7.การประเมินผล
การประเมินผล ประกอบด้วย
7.1 การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
7.1.1 แบบวัดความรู้ที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.2 แบบวัดเจตคติที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.3 แบบวัดทักษะที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.4 แบบประเมินตนเองที่สอดคล้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนา
7.1.5 แบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเพื่อใช้ประกอบคู่มือการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
7.2 แบบประเมิน โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
7.3 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนารูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริย ธรรมการดูแลผู้สูงอายุส าหรั บ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
7.4 แบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ย วกั บ คู่มื อ การพั ฒนาโปรแกรมการศึก ษานอกระบบโรงเรีย นตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
8.กาหนดการและรายละเอียดของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กาหนดการและรายละเอียดขั้นตอนของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแสดงดัง
ภาคผนวก ข
การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองใช้
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ณ ชุมชนบ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้
1.ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ ยความรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแ ลผู้ สูงอายุของกลุ่มทดลองจากการใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง
ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
ประเด็น
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
1.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความ

X

S.D.

X

S.D.

.81

.39

.74

.44

2.07

1.30

3.56

2.62

1.53

3.76

รับผิดชอบตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัตอิ ย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุ ม ความประพฤติ การกระท าให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อ 1.20
ใด
ก.จัดยาให้ผู้สูงอายุโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ข.จัดยาให้ผู้สูงอายุเฉพาะเวลาที่ต้องการ
ค.จัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
ง.ให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายโดยใช้แรงมากๆ เป็นประจา
3.ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการ 1.50
ให้ยา
ก.น้อมทานยาหลังอาหารทันทีหลังทานข้าว
ข.ฟ้าทานยาหลังอาหารอย่างน้อย 15 นาที
ค.ขาวทานยาก่อนอาหาร แล้วทานอาหารทันที
ง.อ้วนทานยาก่อนอาหาร ก่อนทานอาหาร 5 นาที
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ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

4.ข้ อ ใดคื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า ง 1.52

เหมาะสม
ก.พาผู้สูงอายุไปทาบุญฟังเทศน์อยู่เสมอ
ข.ติดตามไปเป็นเพื่อนผู้สูงอายุเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ค.อธิบายขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้สูงอายุฟังทุกครั้ง
ง.ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือเมื่อ
ผู้สูงอายุทาเองไม่ได้
5.ข้ อ ใดคื อ ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านผู้ ดู แ ล 1.49
ผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
6.การปฏิ บั ติ ง านตรงไปตรงมาทั้ ง กาย วาจา ใจ คื อ 1.51
คุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
7.ความหมายจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุด้านความซื่อสัตย์ตรงกับข้อใด

1.53

ก.การประพฤติปฏิบัตอิ ย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.ควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม
8.การไม่ ห ยิ บ ฉวยสิ่ ง ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตน คื อ 1.55
คุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

S.D.

X

S.D.

2.61

1.53

3.76

2.62

1.53

3.76

2.66

1.54

3.83

2.71

1.60

3.89

2.76

1.62

3.96

213
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ประเด็น

9.การไม่ให้ข้อมูลเท็จคือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

1.57

2.81

1.64

4.04

2.87

1.67

4.12

2.92

1.70

4.20

2.99

1.73

4.29

3.05

1.76

4.39

ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
10.การไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วย 1.59
ความจริงใจคือข้อใด
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
1.62
11.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
กตัญญูกตเวทีตรงกับข้อใด
ก.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ข.การประพฤติปฏิบัตอิ ย่างตรงไปตรงมา
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้อง
เหมาะสม
1.65
12.ข้อใดเป็นการแสดงการตอบแทนคุณแก่ผู้สูงอายุ
ก.นายเดชให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้าแบบนั่งยอง
ข.นางหนูวางของไว้ทั่วบ้านเพื่อสะดวกหาได้ง่าย
ค.นายเก่งเปิดไฟให้สว่างเพียงพอบริเวณทางขึ้นลงบันได
ง.นางแดงมอบของสิ่งของที่จาเป็นแก่ผสู้ ูงอายุมิให้ขาดตกบกพร่อง

13.ข้ อ ใดคื อ การเคารพสิ ท ธิ หรื อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ข อง 1.67

ผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
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ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

14.ข้อใดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยก่อนการปฏิบัติการ 1.71

ดูแลผู้สูงอายุ
ก.พูดคุยกับผู้สูงอายุ ข.ล้างมือให้สะอาด
ค.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ง.ประเมินภาวะของ
ผู้สูงอายุ
1.74
15.ข้อใดคือการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ช าระล้ า งร่ า งกายก่ อ นและหลั ง
ปฏิบัติงานเสมอ
ข.ผู้ ดู แ ลผู้ สู งอายุ มี ทั ก ษะในการเคลื่อ นย้ า ยผู้ ป่ว ยอย่าง
ถูกต้อง
ค.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมเี ครื่องแต่งกายสวยงาม
ง.ผู้ดูแลผู้สูงอายุซื้อน้ายาล้างมือ
1.78
16.ข้อใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย
ก.เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข.การกระท าที่
ตรงไปตรงมา
ค.จัดเก็บของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ง.การตั้งใจทางาน
ให้สาเร็จ
1.83
17.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความมีระเบียบวินัย
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข. แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค. ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ง.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

S.D.

X

S.D.

3.13

1.80

4.50

3.20

1.84

4.61

3.29

1.88

4.73

3.38

1.94

4.85
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ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

18.วุ้นเส้นมาทางานตรงตามเวลาเสมอจัดอยู่ในจริยธรรม 1.87

ข้อใด
ก.ความรับผิดชอบ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความอุตสาหะ
1.93
19.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
เสียสละตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุ ม ความประพฤติ การกระท าให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
20.ข้ อ ใดคื อ การรู้ จั ก แบ่ ง ปั น ให้ ผู้ อื่ น เท่ า ที่ จ ะท าได้ ต าม 2.06
ความสามารถ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความเสียสละ
ค.ความกตัญญูกตเวที ง.ความรับผิดชอบ
2.21
21.ข้อใดคือการกระทาของความเสียสละ
ก.น้อยเห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ
ข.แดงจัดเก็บของใช้ของผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบ
ค.วาวาทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
ง.ใหญ่เฝ้าดูแลเป็นเพื่อนผูส้ ูงอายุจนกว่าจะมีคนมาดูแล
ต่อ

S.D.

X

S.D.

3.47

2.11

4.97

3.58

2.18

5.12

3.67

2.25

5.29

3.76

2.34

5.48
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22.ข้อใดหมายถึงความเสียสละ

ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

2.38

3.86

2.45

5.69

4.01

2.57

5.93

4.12

2.80

6.16

4.30

2.98

6.46

ก.ดูแลผู้สูงอายุเมื่อมีทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะ
เกิดอันตราย
ข.ไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยความ
จริงใจ
ค.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร
ง.มุ่งกระทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข
2.49
23.ความอุตสาหะหมายถึงข้อใด
ก.ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุ ม ความประพฤติ การกระท าให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
24.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจริยธรรมข้อใดในการพยายามอย่ าง 2.72
เต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
ก.ความมีระเบียบวินัย ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความอุตสาหะ ง.ความกตัญญูกตเวที
2.89
25.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความอุตสาหะ
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข.แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้สาเร็จ
ง.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
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26.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

3.10

4.51

3.32

6.76

4.74

3.73

7.11

5.02

4.27

7.50

5.34

4.98

7.96

ก.ความอุตสาหะ คือ ความขยัน อดทน
ข.ความอุตสาหะ คือ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งปวง
ค.ความอุตสาหะ คือ ความพยายามอย่างเต็มกาลัง
ง.ความอุตสาหะ คือ การรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่
อะไร
3.36
27.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
เมตตาตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสารต่อผู้สูงอายุ
28.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจริยธรรมข้อใดในการช่วยเหลือจุนเจือ 3.70
ผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญูกตเวที
29.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมความเมตตาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4.15
ก.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ข.แก้วยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
ง.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)

ประเด็น

ระดับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

30.การแสดงถึงความเมตตาในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแล 4.79

5.72

5.97

8.47

ผู้สูงอายุคือข้อใด
ก.แนะนาผู้สูงอายุให้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่ห่างไกล
บ้าน
ข.ชมเชยผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ มี พ ฤติ ก รรมดู แ ลตนเองอย่ า ง
เหมาะสม
ค.แนะนาผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียบง่าย
ง.กระตุ้นให้ทางานในบ้านตลอดเวลา
2.13
รวม

1.05

2.31

1.60

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มทดลองจานวน 30 คน มีคะแนนทดสอบความรู้หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยมีค่าความแตกต่างหลังการ
ทดลอง ( X =2.31, S.D =1.60) สูงกว่าก่อนการทดลอง ( X =2.13, S.D.=1.05)
และผลวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่ม
ทดลองรายด้าน สรุปได้ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองรายด้าน
ประเด็น (แบบวัดความรู้)
ด้านความรับผิดชอบ
ข้อคาถามที่ 1,2,3,4,5
ด้านความซื่อสัตย์
ข้อคาถามที่ 6,7,8,9
ด้านความกตัญญูกตเวที
ข้อคาถามที่ 10,11,12,13
ด้านความมีระเบียบวินัย
ข้อคาถามที่ 14,15,16,17,18
ด้านความเสียสละ
ข้อคาถามที่ 19,20,21,22
ด้านความอุตสาหะ
ข้อคาถามที่ 23,24,25,26
ด้านความเมตตา
ข้อคาถามที่ 27,28,29,30
รวม

คะแนนก่อนทดลอง

คะแนนหลังทดลอง

X

S.D.

X

S.D.

3.20

.71

4.03

1.15

3.00

.000

2.33

.71

1.40

.93

2.30

.79

2.06

1.14

1.53

1.00

2.10

.99

2.70

.79

2.70

.87

2.53

.97

1.93

.69

1.96

.99

16.40

2.68

17.40

3.21

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าความแตกต่างความรู้รายด้านเกี่ยวกับจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
( X =4.03, S.D 1.15) ด้ า นความกตั ญ ญูกตเวที ( X =2.30, S.D= .79) ด้ า นความเสีย สละ ( X
=2.70, S.D= .79) และด้านความเมตตา ( X =1.96, S.D= .99) ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง แต่จริยธรรมรายด้ านด้ านความซื่ อสัต ย์ ( X =2.33, S.D= .71) ด้านความมี
ระเบียบวินัย ( X =1.53, S.D= 1.00) และด้านความอุตสาหะ ( X =2.53, S.D= .97) ของกลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลองสูงกว่าหลังการทดลอง และผลรวมด้านความรู้หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง ( X =17.40, S.D= 3.21) และ ( X =16.40, S.D= 2.68) ตามลาดับ
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ วิ จั ย น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย เจตคติ เ กี่ ย วกั บ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง

ประเด็น

ระดับเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน

4.59

.50

4.81 .39

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรดารงตนเป็นคนดี ไม่คิดร้ายต่อผู้สูงอายุ

4.85

.36

4.63 .49

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทงามเป็นสิ่งที่สาคัญในการ 4.59

.57

4.96 .19

4.48

.58

4.96 .19

4.52

.70

4.85 .36

4.81

.39

5.0

4.00

.39

4.33 .48

4.81

.39

4.9

4.63

.49

5.00 .00

3.78

.75

4.70 .72

4.63

.49

5.00 .00

4.52

.50

5.00 .00

4.70

.46

4.96 .19

4.22

.50

4.96 .19

ดูแลผู้สูงอายุ
4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรรู้ว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบมากน้อย
เท่าใด
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ความเห็น
แก่ตัว
6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของตนเอง
7. ผู้ดูแลผู้สูงอายุจัดหาสิ่งของที่จาเป็นเตรียมให้ผู้สูงอายุโดยมิ
ต้องร้องขอตามกาลัง
8. การยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดีเป็น
สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ
9.ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานด้วยความละเอียดรอบคอบทาให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุขได้
10. ผู้สูงอายุควรแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส
11. ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุด้วยความ
ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
12. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การดูแลผู้สูงอายุ
13. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่คดโกง ไม่โกหกซึ่งทาให้เกิดผลเสีย
หรืออันตรายแก่ผู้สูงอายุ
14. การบริหารร่างกายจาเป็นต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ

S.D.

.00

.19
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ตารางที่ 8 (ต่อ)

ประเด็น

ระดับเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

15. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องรู้คุณ และเคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ
16. ผู้ดูแลผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยในการดูแล
ผู้สูงอายุ
17. ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องทางานอย่างเต็มกาลังในการดูแล
ผู้สูงอายุ
18. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่ท้อแท้ อดทนในการทางาน
19.ผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้สูงอายุและผู้อื่น
20.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความหวังดีต่อผู้สูงอายุ
21.ผู้ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มกาลังความสามารถ
22.ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องควบคุมความประพฤติในทางานได้
อย่างเหมาะสม
23.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความสุข
24.ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องทางานตรงเวลา
25.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องจริงใจ รักและสงสารผู้สูงอายุ
26.ผู้ดูแลผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
27.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยความมุ่งมั่น
28.ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถสละเวลาของตนในการดูแล
ผู้สูงอายุ
29.ผู้ดูแลผู้สูงอายุอุทิศเวลาในการทางานเมื่อมีเหตุจาเป็น
นอกเหนือเวลาทางานปกติในการดูแลผู้สูงอายุ
30.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีน้าใจและเห็นใจต่อผู้สูงอายุ
รวมด้านเจตคติ

S.D.

X

S.D.

4.70 .46
4.63 .49

5.00 .00
4.93 .26

4.11 .32

4.7

.46

4.70
4.70
4.37
4.52
4.44

.54
.46
.49
.64
.57

4.93
4.93
4.93
4.78
4.37

.26
.26
.26
.42
.49

4.78
4.67
4.78
4.67
4.67
4.56

.42
.48
.42
.55
.48
.69

4.78
4.48
4.93
4.93
4.67
4.33

.42
.75
.26
.26
.62
.62

3.96 .51

4.37 .62

4.59 .50
4.54 .29

4.93 .26
4.80 .19
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จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งก่อนและหลังเข้าโปรแกรมสูงในทุกประเด็น หรือมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเพียง
ประเด็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจัดหาสิ่งของที่จาเป็นเตรียมให้ผู้สูงอายุโดยมิต้องร้องขอตามกาลัง ( X =4.33,
S.D= .48) ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องควบคุมความประพฤติในทางานได้อย่างเหมาะสม ( X =4.37, S.D=
.49) ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องทางานตรงเวลา ( X =4.88, S.D= .75) ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถสละเวลาของ
ตนในการดูแลผู้สูงอายุ ( X =4.33, S.D= .62) และผู้ดูแลผู้สูงอายุอุทิศเวลาในการทางานเมื่อมีเหตุ
จาเป็นนอกเหนือเวลาทางานปกติในการดูแลผู้สูงอายุ ( X =4.33, S.D= .62) อยู่ในระดับมาก และ
ค่าความแตกต่างด้านรวมระดับเจตคติของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองที่ X
=4.80, S.D= .19 และ X =4.54, S.D= .29 ตามลาดับ
และผลวิเคราะห์ความแตกต่างเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองราย
ด้าน สรุปได้ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองรายด้าน
ประเด็น (แบบวัดเจคติ)
คะแนนก่อนทดลอง คะแนนหลังทดลอง
ด้านความรับผิดชอบ
ข้อคาถามที่ 1,4,6,9
ด้านความซื่อสัตย์
ข้อคาถามที่ 11,112,13,19
ด้านความกตัญญูกตเวที
ข้อคาถามที่ 2,3,8,10,15
ด้านความมีระเบียบวินัย
ข้อคาถามที่ 14,16,22,24
ด้านความเสียสละ
ข้อคาถามที่ 5,7,28,29
ด้านความอุตสาหะ
ข้อคาถามที่ 17,18,21,27
ด้านความเมตตา
ข้อคาถามที่ 20,23,25,26,30
รวม

X

S.D.

X

S.D.

4.65

.26

4.95

.12

4.67

.37

4.97

.10

4.56

.22

4.86

.16

4.50

.32

4.70

.31

4.30

.48

4.49

.43

4.53

.35

4.79

.31

4.66

.32

4.90

.25

4.56

.29

4.81

.19
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จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าความแตกต่างเจตคติจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ( X =4.95,
S.D= .12) ด้านความซื่อสัตย์ ( X =4.97, S.D= .10) ด้านความกตัญญูกตเวที ( X =4.86, S.D =.16)
ด้านความมีระเบียบวินัย ( X =4.70, S.D =.31) ด้านความเสียสละ ( X =4.49, S.D= .43) ด้านความ
อุตสาหะ ( X =4.79, S.D =.31) และด้านความเมตตา ( X =4.90, S.D= .25) ของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน และผลรวมด้านเจตคติหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง ( X =4.81, S.D= .19) และ ( X =4.56, S.D= .29) ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ วิ จั ย น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยของทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง

ประเด็น

1. ท่านดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
2.ท่านดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้สูงอายุ
3.ท่านดูแลและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
4.ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ
ด้วยความเคารพ
5.ท่านดูแลเอาใจใส่ทรัพย์สินของผู้สูงอายุมิให้สูญหาย
6.ท่านสามารถให้คาแนะนาท่านั่งที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้
ด้วยความหวังดี

ระดับทักษะเกีย่ วกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

4.41
3.70
4.19
4.41

.50
.60
.39
.50

4.74
4.67
4.81
5.00

.44
.48
.39
.00

3.70 .72
4.11 .42

4.41 .84
4.85 .36
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ประเด็น

ระดับทักษะเกีย่ วกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

7.ท่านแนะนาให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อพบว่านอนในท่า
เดิมนานๆ อาจเกิดแผลกดทับได้
8.ท่านให้คาแนะนาในการจัดบริการและสวัสดิการแก่ผู้สงู อายุ
ด้วยความอ่อนน้อม
9.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อน
10.ท่านหมั่นเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขแก่ผู้สูงอายุสม่าเสมอ
11.ท่านดูแลเรื่องเบิกยาให้แก่ผู้สูงอายุและชุมชน
12.ท่านแนะนาความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่
ผู้สูงอายุ
13.ท่านพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามใบนัด
14.ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมงานในชุมชน
15.ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
16.ท่านพาผู้สูงอายุไปรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
17.ท่านให้คาปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา
18.ท่านยินดีให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
19.ท่านบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการดูแล
ผู้สูงอายุ
20.ท่านติดต่อทากิจธุระแทนผู้สูงอายุโดยมิหวังสิ่งตอบแทน
21. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเรื่อง
อาหารการกินให้ตรงเวลา
22.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ออกกาลังกายสม่าเสมอ
23.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามเจ็บไข้โดยมิได้รังเกียจ

S.D.

X

S.D.

4.04 .43

4.96 .19

4.04 .43

4.74 .44

4.41
4.48
4.67
4.00

.57
.50
.55
.27

5.00
4.85
4.56
4.59

.00
.36
.50
.74

3.67
3.70
4.00
3.67
3.96
4.59
4.52

.83
.82
.83
.62
.43
.50
.64

4.70
4.52
4.30
4.85
4.96
4.81
5.00

.60
.75
.82
.36
.19
.39
.00

4.26 .52
3.93 .82

4.81 .39
4.56 .50

4.04 .58
4.07 .61

4.70 .46
4.81 .39
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ตารางที่ 10 (ต่อ)

ประเด็น

ระดับทักษะเกีย่ วกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

24.ท่านมิได้ถือสิทธิ์นาสิ่งของของผู้สูงอายุออกมาโดยมิได้รับ
อนุญาต
25.ท่านพาผู้สูงอายุไปพักผ่อนนอกบ้านโดยดูแลทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
26.ท่านช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
27.ท่านพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านผ่อนคลาย สบายใจ
28.ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ แก่
ผู้สูงอายุโดยมิบิดเบือนประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
29.ท่านประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและดูแล
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อน
30.ท่านจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขใจ
รวมด้านทักษะ

S.D.

X

S.D.

4.59 .79

5.00 .00

4.19 .78

4.74 .44

3.93 .67
4.33 .83
4.59 .57

4.59 .69
4.89 .32
4.67 .48

4.19 .62

5.00 .00

4.70 .46
4.16 .24

4.74 .44
4.76 .27

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งก่อนและหลังเข้าโปรแกรมสูงในทุกประเด็นในระดับมากถึงมากที่สุด หรือมีทักษะที่ดีต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยประเด็น ท่านดูแลและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ( X =4.81, S.D= 3.96)
ท่านดูแลเอาใจใส่ทรัพย์สินของผู้สูงอายุมิให้สูญหาย ( X =4.41, S.D= .84) ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ( X =4.30, S.D= .82) ท่านไปติดต่อทากิจธุระแทนผู้สูงอายุ โดยมิหวังสิ่งตอบ
แทน ( X =4.81, S.D =.39) ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ ออกกาลังกายสม่าเสมอ ( X =4.70, S.D=
.46) ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามเจ็บไข้โดยมิได้รังเกียจ ( X =4.81, S.D= .39) ท่านพาผู้สูงอายุไป
พักผ่อนนอกบ้านโดยดูแลทรัพย์สินของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ( X =4.74, S.D =.44) อยู่ในระดับมาก
และท่านดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ( X =4.74, S.D= .44) ท่านดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ( X =4.67, S.D = .48) ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุด้วย
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ความเคารพ ( X = 5.00, S.D = .00) ท่านสามารถให้คาแนะนาท่านั่งที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้ด้วย
ความหวังดี ( X =4.85, S.D= .36) ท่านแนะนาให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อพบว่านอนในท่าเดิม
นานๆ อาจเกิดแผลกดทับได้ ( X =4.96, S.D= .19) ท่านให้คาแนะนาในการจัดบริการและสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุด้วยความอ่อนน้อม ( X =4.74, S.D= .44) ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความ
ทุกข์เดือดร้อน ( X =5.00, S.D= .00) ท่านหมั่นเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขแก่ผู้สูงอายุสม่าเสมอ ( X
=4.85, S.D= .36) ท่านดูแลเรื่องเบิกยาให้แก่ผู้สูงอายุและชุมชน ( X =4.56, S.D= .50) ท่านแนะนา
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่ผู้สูงอายุ ( X =4.59, S.D= .74) ท่านพาผู้สูงอายุออกไปพบ
แพทย์เพื่อตรวจรักษาตามใบนัด ( X =4.70, S.D= .60) ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมงานในชุมชน ( X
=4.52, S.D= .75) ท่านพากลุ่มผู้สูงอายุไปรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ( X =4.85, S.D= .36)
ท่านให้คาปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา ( X =4.96, S.D= .19) ท่านยินดีให้ข้อมูลบริการต่างๆ ที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ( X = 4.81, S.D= .39) ท่ า นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุ ( X = 5.00, S.D= .00) ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เรื่องอาหารการกินให้ตรงเวลา ( X =4.56, S.D= .50) ท่านมิได้ถือสิทธิ์นาสิ่งของของผู้สูงอายุออกมา
โดยมิได้รับอนุญาต ( X = 5.00, S.D= .00) ท่านช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
( X =4.59, S.D= .69) ท่านพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านผ่อนคลาย สบายใจ ( X =4.89, S.D= .32)
ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ โดยมิบิดเบือนประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะ
ได้รับ ( X =4.67, S.D= .48) ท่านประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาความทุกข์เดือดร้อน ( X = 5.00, S.D= .00) ท่านจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขใจ ( X =4.74, S.D= .44) อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าความแตกต่างด้านรวมระดับ
ทักษะของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองที่ X =4.76, S.D= .26 และ X =4.16,
S.D= .24 ตามลาดับ
และผลวิเคราะห์ความแตกต่างทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองราย
ด้าน สรุปได้ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยทักษะจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองรายด้าน
ประเด็น (แบบวัดทักษะ)
ด้านความรับผิดชอบ
ข้อคาถามที่ 1,2,3,19
ด้านความซื่อสัตย์
ข้อคาถามที่ 5,24,25,28
ด้านความกตัญญูกตเวที
ข้อคาถามที่ 4,6,8,23
ด้านความมีระเบียบวินัย
ข้อคาถามที่ 7,12,13,21,22
ด้านความเสียสละ
ข้อคาถามที่ 11,14,20,26
ด้านความอุตสาหะ
ข้อคาถามที่ 10,15,16,30
ด้านความเมตตา
ข้อคาถามที่ 9,17,18,27,29
รวม

คะแนนก่อนทดลอง

คะแนนหลังทดลอง

X

S.D.

X

S.D.

4.22

.28

4.82

.27

4.26

.39

4.73

.40

4.16

.34

4.86

.26

3.95

.45

4.72

.29

4.15

.41

4.64

.37

4.22

.28

4.71

.42

4.35

.33

4.94

.09

4.18

.28

4.78

.26

จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าความแตกต่างทักษะจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ( X =4.82,
S.D= .27) ด้านความซื่อสัตย์ ( X =4.73, S.D= .40) ด้านความกตัญญูกตเวที ( X =4.86, S.D= .26)
ด้านความมีระเบียบวินัย ( X =4.72, S.D= .29) ด้านความเสียสละ ( X =4.64, S.D= .37) ด้านความ
อุตสาหะ ( X =4.71, S.D= .42) และด้านความเมตตา ( X =4.94, S.D= .09) ของกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน และผลรวมด้านทักษะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง ( X =4.78, S.D= .26) และ ( X =4.18, S.D= .28) ตามลาดับ
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
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ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของคะแนนการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง

ประเด็น

ความรับผิดชอบ
1. ท่านควรไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจหากงานที่ได้รับมอบหมายดาเนินไป
อย่างล่าช้า
3.ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จตามกาหนดเวลาเสมอ
4.เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน ท่านจะพยายาม
แก้ปัญหานั้นให้ได้
5.ถ้าท่านเริ่มต้นทาสิ่งใดแล้วต้องทาให้เสร็จโดยเร็ว
6.ท่านรักษาเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ
7.ท่านไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงานในหน้าที่
8.ท่านตั้งใจทางานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
9.ท่านมีการปรับปรุงงานให้ดีอยู่เสมอ
10.ท่านปฏิบัติงานด้วยความสามารถของตนอย่างเต็มที่

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
S.D.

X

S.D.

X

4.44
4.70
4.19

.30
.46
.39

4.88 .21
4.93 .26
4.96 .19

4.11
4.70

.42
.46

4.63 .49
4.96 .19

4.22
4.63
4.52
4.48
4.44
4.48

.42
.49
.58
.50
.57
.50

4.81
4.81
4.81
4.96
4.96
4.96

.39
.39
.39
.19
.19
.19
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเด็น

ความซื่อสัตย์
11.ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
12.ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างโปร่งใสและเปิดเผย
13.ท่านปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
14.ท่านมีหลักดาเนินชีวิตยึดมั่นความจริง และความถูกต้อง
15.ท่านไม่กระทาการใดๆ หรือคดโกงเพื่อมุ่งอามิสสินจ้าง
16.ท่านไม่บิดเบือนหรือแอบอ้างทาการใดๆ ทุกกรณี
17.ท่านมีสัจจะ รักษาคาพูดกับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถาน
18.ท่านไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์ส่วนตน
19.ท่านปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ
20.ท่านไม่โกหกหลอกลวง และไม่ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้อื่น
ด้านความกตัญญูกตเวที
21. ท่ า นดู แ ลเอาใจใส่ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ข ณะเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยความ
เคารพ
22.ท่านสร้างความสุขและความสบายใจแก่ผู้สูงอายุตาม
สมควรด้วยความเคารพ
23.ท่านทาการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้สูงอายุด้วยความหวังดี
24.ท่านสร้างความสุขให้ผสู้ ูงอายุโดยการให้ของขวัญใน
เทศกาลต่างๆ
25.ท่านช่วยทาความสะอาดบ้านผู้สูงอายุเมื่อยามเจ็บป่วย
26.ท่านเสนอตัวช่วยทากิจที่ผู้สูงอายุไหว้วานด้วยความเต็มใจ

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

4.49
4.48
4.59
4.48
4.44
4.44
4.52
4.37
4.56
4.52
4.52
4.58
4.15

.50
.58
.50
.50
.57
.57
.58
.68
.50
.50
.50
.24
.36

4.95
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.85
4.96
4.96
4.96
4.96
4.71
4.74

.19
.19
.19
.19
.19
.19
.36
.19
.19
.19
.19
.31
.44

4.81 .39

4.63 .49

4.74 .52
4.78 .50

4.63 .49
4.63 .49

3.89 .69
4.81 .39

4.59 .57
4.63 .49
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27.ท่านตอบแทนผู้สูงอายุด้วยการดูแลยามต้องการความ
ช่วยเหลือ
ตารางที่ 12 (ต่อ)

ประเด็น

4.81 .39

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

28.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการนาเครื่องนอนไปทาความ
สะอาดให้
29.ท่านทางานดูแลผู้สูงอายุด้วยการรู้คุณ และตอบแทนคุณ
ต่อผู้สูงอายุ
30.ท่านไม่ให้ร้ายหรือนาความเสื่อมเสียมาให้แก่ผู้สูงอายุขณะ
ปฏิบัติงาน
ด้านความมีระเบียบวินัย
31.ท่านทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย
32.ท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกกาละเทศะและถูก
ระเบียบ
33.ท่านจัดสถานที่ทางานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
34.ท่านประพฤติตนอย่างมีวินัยสม่าเสมอ
35.ท่านดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีระเบียบวินัย
36.ท่านพูดจาสุภาพเรียบร้อยเสมอ
37.ท่านมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
38.ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ชุมชนและสังคม
39.ท่านสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้อย่างเหมาะสม
40.ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เสมอ

4.89 .32

S.D.

X

S.D.

4.11 .50

4.67 .48

4.85 .36

4.78 .42

4.85 .36

4.93 .26

4.48 .24
4.74 .52
4.78 .42

4.91 .20
4.85 .36
4.89 .32

4.48
4.70
4.30
4.07
4.11
4.52
4.48
4.70

4.81
4.93
4.96
4.96
4.96
4.96
4.89
4.93

.50
.46
.46
.38
.42
.50
.50
.46

.39
.26
.19
.19
.19
.19
.32
.26
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็น

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

ด้านความเสียสละ
41. ท่านอุทิศและทุ่มเทตนเองเพื่อหน้าที่และผลประ โยชน์
ส่วนรวม
42.ท่านสละความสุขส่วนตนเพื่อบรรเทาทุกข์และความ
เดือดร้อนของผู้อื่น
43.ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผูส้ ูงอายุและผู้อื่น
อย่างดี
44.ท่านเต็มใจช่วยเหลือดูแลผู้อื่นและผูส้ ูงอายุเสมอ
45.ท่านเข้าร่วมทางานดูแลผูส้ ูงอายุโดยความสมัครใจ
46.ท่านแบ่งปันสิ่งของเท่าที่จะทาได้ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ
47.ท่านสละเวลาเฝ้าระวังปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุ
48.ท่านรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
49.ท่านอุทิศเวลาให้งานโดยไม่เกี่ยงงาน
50.ท่านสามารถช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง

S.D.

X

S.D.

4.66 .31
4.81 .39

4.93 .20
4.96 .19

4.78 .42

4.96 .19

4.81 .39

4.96 .19

4.78
4.81
4.33
4.78
4.74

4.96
4.96
4.81
4.81
4.96

.50
.39
.55
.42
.44

4.07 .26
4.74 .52

.19
.19
.39
.39
.19

4.96 .19
4.96 .19
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็น

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

ด้านความอุตสาหะ
51.ท่านมีความพยายามในการกระทาสิ่งใดจนสาเร็จ
52.ท่านมีความมานะ อดทนต่อความทุกข์ยากทั้งทางกายและ
ใจ
53.ท่านปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ในการทางาน
54.ท่านกระตือรือร้นในการทางาน
55.ท่านไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียรต่อการทางาน
56.ท่านไม่ท้อแท้ และฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ
57.ท่านตั้งใจทางานเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
58.ท่านอุทิศเวลาในการทางานโดยไม่มีใครต้องบังคับ
59.ท่านมีความพร้อมในการทางานตลอดเวลา
60.ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องทุกงาน
สาเร็จด้วยดี

S.D.

X

S.D.

4.72 .37
4.74 .44
4.78 .42

4.96 .19
4.96 .19
4.96 .19

4.78
4.70
4.67
4.74
4.81
4.81
4.63
4.63

4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96

.42
.46
.55
.44
.39
.39
.56
.49

.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็น

ด้านความเมตตา
61. ท่านมีความรัก สงสารและเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
62.ท่านมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ
63.ท่านกระทาการมุ่งหวังให้ผู้อื่นมีความสุข
64.ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
65.ท่านช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
66.ท่านมีความเป็นมิตรที่ดีแก่ทุกคน
67.ท่านส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้า
68.ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ
69.ท่านมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพ อ่อนน้อมและถ่อมตนเสมอ
70.ท่านมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
รวมจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน

ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ก่อนการ
หลังการ
ทดลอง
ทดลอง
X

S.D.

X

S.D.

4.56
4.48
4.81
4.74
4.52
4.41
4.63
4.33
4.48
4.67
4.74
4.56

.24
.50
.39
.44
.50
.50
.49
.55
.58
.55
.44
.24

4.90
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
4.90

.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19
.19

จากตารางที่ 12 พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนค่ า แตกต่ า งของแบบประเมิ น ตนเองทาง
จริยธรรมการดูแ ลผู้ สู งอายุ ทั้ งก่อนและหลังเข้าโปรแกรมสูงในทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึงการมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ดีมีจริยธรรมต่อการดูแลผู้สูงอายุ และเมื่อพิจารณา
ประเด็นคาถามด้านความรับผิดชอบโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.88, S.D= .21) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ
รายข้อหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านความซื่อสัตย์โดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนการทดลอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.95, S.D= .19) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์รายข้อหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
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ด้านความกตัญญูกตเวทีโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.71, S.D= .31) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความกตัญญู
กตเวทีรายข้อหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.91, S.D= .20) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความมีระเบีบย
วินัยรายข้อหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านความเสียสละโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.93, S.D= .20) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเสียสละรายข้อหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านความอุตสาหะโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.96, S.D= .19) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้ านความอุตสาหะรายข้อหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านความเมตตาโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.90, S.D= .19) และพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเมตตารายข้อหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อ
ด้านรวมจริยธรรมทั้ง 7 ด้านโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.90, S.D =.19)
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลรวมการประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการดู แ ล
ผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองแต่ละด้านโดยใช้ t-test สรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ผลรวมการประเมินตนเองแต่ละด้านจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุของกลุ่ม
ทดลอง
ประเด็น
ระดับประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรม
t
Pการดูแลผู้สูงอายุ
value
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
X

ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความกตัญญูกตเวที
ด้านความมีระเบียบวินัย
ด้านความเสียสละ
ด้านความอุตสาหะ
ด้านความเมตตา
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.44
4.49
4.58
4.48
4.66
4.72
4.58

S.D.

.30
.50
.24
.24
.31
.37
.19

X

4.88
4.95
4.71
4.91
4.93
4.96
4.96

S.D.

.21
.19
.31
.20
.26
.19
.30

6.13
4.43
1.67
6.94
3.69
2.88
5.46

.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01

จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ ด้านความอุตสาหะ และด้านความเมตตาของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น
ด้านความกตัญญูกตเวทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ในการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย นตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองรวมกลุ่ม 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม ทากิจกรรมที่ผู้วิจัยกาหนด
เพื่อดาเนินการระดมสมองและอภิปรายกลุ่มจากกรณีตัวอย่างและวิดีทัศน์ ลงในใบงานและการเล่า
เรื่องหน้าชั้นเรียนจากประสบการณ์การทางานการดูแลผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มทดลองมีจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุสูงขึ้น สรุปสาระสาคัญ ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวางแผนแก้ปญ
ั หาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุของกลุ่มทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรม
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 1.การดูแลผู้สูงอายุ
รับผิดชอบ ไม่เป็นทีย่ อมรับใน
ชุมชน ผู้สูงอายุจะ
มองว่าการดูแลเป็น
หน้าที่ของบุตร
หลานคนอื่นไม่ใช่
หน้าที่

2.ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ
ไม่เอาใจใส่ด้าน
สุขภาพและไม่ให้
ความร่วมมือ
เท่าที่ควร

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.การดูแลผู้สูง
อายุนับว่าเดิน
หน้าไปด้วยดี มี
ความเด่นชัด
และเป็น
รูปธรรมอย่าง
มาก และความ
รับผิดชอบก็เป็น
หน้าที่ของอาสา
สมัครและผู้มีจิต
อาสา

2.ผู้นาชุมชน
และอาสา
สมัครดูแล
ผู้สูงอายุให้
ความรู้และ
แนะนาปัญหา
ต่างๆแก่ผู้สูง
อายุและได้รับ

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.เมื่อในชุมชน
ที่มีผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้งอยู่ตาม
ลาพังหรือบุตร
หลานไปทา
งานปล่อยให้อยู่
ตามลาพังผู้ดูแล
ที่มีความรับผิด
ชอบก็ต้องดูแล
และรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.ผู้สูงอายุไม่
ค่อยจะเชื่อฟัง
หรือทาตาม
คาแนะนาของ
ผู้ดูแล และมัก
สร้างปัญหาอยู่
เรื่อยๆ เมื่อเป็น
เช่นนี้ผู้ดูแลต้อง
ทาระเบียบและ
มีมาตรการใน
การดารงชีวิต
ของผู้สูงอายุให้
รับฟังและทา
ตามได้

ผลลัพธ์ที่ได้

1.ความ
รับผิดชอบ
คือการให้
ความรักต่อ
ผู้สูงอายุซึ่ง
เป็นคุณ
สมบัติที่ดีที่
ควรปลูก ฝัง
ให้กับบุตร
หลานหรือ
บุคคลที่
รับผิดชอบ
จะเป็นกลไก
ผลักดันให้
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
2.ต้องแนะนาซึ่ง 2.ให้ผู้สูงอายุได้ 2.ผู้ดูแลจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุ ดูแลตัวเองให้
ลดภาระและ
เข้าใจในเรื่องที่ ถูกวิธอี ย่าง
แบ่งเบาการ
ผู้ดูแลแนะนา
ถูกต้องเพื่อให้ ดูแล เมื่อ
อย่างถูกต้อง
ได้มาตรการ
ผู้สูงอายุได้
และเห็นความ แก้ปัญหาที่ได้ ดูแลตนเอง
สาคัญของ
ผลเป็นอย่างดี อย่างถูกต้อง
ถูกวิธแี ละ
ได้รับความ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ
รับผิดชอบ

สถานการณ์
ปัจจุบัน
ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี

3.การมาทางาน
สายเป็นประจาของ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

3.การลงเวร
ก่อนเวลาการ
หายตัวไป
ระหว่าง
ปฏิบัติงาน

4.อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุบางคนไม่
เอาการเอางาน

4.การไม่
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ต่อการ
งานของตนเอง

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
ผู้ดูแลที่ได้รับ
การอบรมมา

มาตรการแก้ไข ผลลัพธ์ที่
ปัญหา
ได้
พอใจในสิ่ง
ที่อาสา
สมัคร
แนะนา
3.การไม่กลับมา 3.การให้
3.มีการ
ทางานเลยโดย คาแนะนาและ เปลี่ยน
ไม่แจ้งลา หรือ ตักเตือนเกี่ยว แปลงดีขน้ึ
ไม่แจ้งให้ผู้ใด
กับความรับผิด ในการมา
ทราบหรือการ ชอบในหน้าที่ ทางาน
โทรมาลางาน
กระทันหัน
4.การปรับปรุง 4.การใช้พูดและ 4.รับฟัง
นิสัยตัวเอง
การแนะนาให้ ปัญหาที่
เข้าใจในสิ่งที่
เพื่อน
บุคคลต้อง
แนะนาทา
รับผิดชอบ
ให้เข้าใจ
และแก้
ปัญหาด้วย
ตัวเอง
อย่างดี
ที่สุด
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
สถานการณ์
ความคิด
อดีต
ปัจจุบัน
ด้านความ 1.อาสาสมัครดูแล 1.มีการ
ซื่อสัตย์
ผู้สูงอายุไม่มีความรู้ ฝึกอบรมด้าน
เกี่ยวกับการทุจริต การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

2.อดีตความซื่อสัตย์
มีความสาคัญมาก
เพราะ คนในอดีตมี
ความโอบอ้อมอารี
ต่อกัน เมื่อเห็น
ผู้สูงอายุเดินผ่านมา
คนที่อายุน้อยกว่า
จะอ่อนน้อมถ่อม
ตนก้มหัวคารวะ
ให้กับผู้ใหญ่เป็น
มารยาทที่ดีมาก

2.การดูแล
ผู้สูงอายุต้องมี
ความซื่อสัตย์ มี
ความรักใน
ความรับผิดชอบ
เมื่อเรามีจิต
อาสาอันเป็น
กุศลแล้ว เราก็
ควรจะมีความ
ซื่อสัตย์ มีความ
จริงใจในการ
ทางานดูแล
ผู้สูงอายุ
3.การรับแม่บ้านใน 3.แม่บ้านฉก
การเข้ามา
ทรัพย์
ช่วยเหลืองานใน
บ้านและดูแล
ผู้สูงอายุ

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.ใช้กระบวน
การดาเนิน งาน
ด้านสาธารณสุข
ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง

2.เมื่อมีปัญหา
เราต้องแก้ไข ไม่
เก็บปัญหาไว้คน
เดียว ต้องเปิด
ใจ บอกกล่าว
คนที่ร่วมทางาน
กับเราเพื่อจะได้
หาทางแก้ไข
ร่วมกัน

3.จะต้อง
ตรวจสอบ
ประวัติของ
แม่บ้านเป็น

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.การส่งเสริม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
ปลูกจิตสานึก
แก่ประชาชน

ผลลัพธ์ที่ได้

1.อาสา
สมัครดูแล
ผู้สูงอายุมี
บทบาทเฝ้า
ระวัง และมี
ส่วนร่วมใน
การต่อต้าน
การทุจริต
2.ต้องหาทาง
2.คนเราถ้า
ช่วยกันแก้ไข
อยู่ร่วมกัน
อย่าปล่อยให้
ด้วยความ
ปัญหาตกค้าง ซื่อสัตย์
โดยการนา
ปัญหาก็จะ
ระบบระเบียบ ไม่เกิด
คือความซื่อสัตย์ เพราะเรา
มาแก้ปัญหาจะ ซื่อสัตย์ต่อ
ได้ผลดี
กัน ไว้ใจกัน
ชุมชนเราก็
จะมีความสุข

3.ควรขอสาเนา 3.เมื่อเรามี
บัตรประจาตัว มาตรการ
ประชาชน
ป้องกันที่ดี
ผลที่เกิดกับ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน
ความคิด
ด้านความ
ซื่อสัตย์

สถานการณ์ใน
อดีต

4.กรณีบ้านหลัง
หนึ่งมีเด็กกาพร้าที่
อากงเอามาเลี้ยงดู
จึงไม่มีคนที่จะ
อบรมสั่งสอน

สถานการณ์
ปัจจุบัน

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
อย่างดีและ
ละเอียด

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
หรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน
ของแม่บ้านไว้
ตอนรับเข้า
ทางานและ
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดไว้ในที่
สาคัญของบ้าน

ผลลัพธ์ที่ได้

เราก็ออกมา
ดี แม่บ้าน
ตั้งใจทางาน
อย่างซื่อสัตย์
มีใจรักงานที่
ทา และ
ทางานแบบ
สบายๆ เราก็
สบายใจไป
ด้วย
4.เด็กโตขึ้นใน 4.เมื่อทาผิดถูก 4.ทาโทษสั่ง
4.สานึกผิด
ความดูแลของ จับได้ อากงทา สอนอบรมให้
เลยเอาคาสั่ง
อากงได้รับการ โทษและสั่งสอน เขาเป็นคนดีมี สอนของ
สั่งสอนจากอา ไม่ให้คบเพื่อนที่ ความซื่อสัตย์ให้ อากงมาใช้
กงคอยเตือนสติ ไม่ดีไม่มี
สงสารคนอื่นให้ ตลอด
มาตลอดให้เป็น คุณธรรมและไม่ มีความกตัญญู ปัจจุบันได้
คนดี มีความ
ซื่อสัตย์และให้ ต่อผู้มีพระคุณ สืบสานร้าน
ซื่อสัตย์สุจริต
สานึกผิดกลับ และให้โอกาส อาหารต่อ
อดทน ขยันทา ตัวกลับใจ
แก่เขากลับมา จากอากง
มาหากิน แต่
เป็นคนดีใน
และซื่อสัตย์
กลับคบเพื่อนไม่
ชุมชน และ
มีความ
ดี เพื่อนแนะนา
ยอมรับกลับเข้า เมตตา
ให้ขโมยเงิน
สู่สังคม
กตัญญูต่อผู้มี
อาม่า
พระคุณ ทา
มาหากิน
อย่างสุจริต
มีความสุขทั้ง
อากงและ
ชุมชน
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 1.ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น คน
กตัญญู
เข้ า ใจยากจะเป็ น
กตเวที
คนขี้น้อยใจและยึด
ติดกับอดีตที่ผ่านมา
ไม่ ค่ อ ยตามภาวะ
ปัจจุบัน

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.ผู้สูงอายุต้อง
เข้าใจและยอม
รับสภาวะ
ปัจจุบันและ
ความคิดเห็น
และเหตุผลของ
คนอื่น

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.อย่าปล่อยให้
ฉันอยู่คนเดียว
แบบคนไร้ค่าเรา
ต้องให้ความรัก
และความ
ห่วงใยและ
ความอบอุ่นแก่
ท่านเสมอ

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.มีปัญหาเรา
ต้องเข้าใจและ
แลก เปลี่ยน
ความคิดเห็นแก่
ท่านบ้างและ
พูดคุยกับท่าน

ผลลัพธ์ที่ได้

1.ความ
เข้าใจซึ่งกัน
และกันเราก็
จะมีความสุข
ต่ออายุให้กับ
ท่านและนา
ความสุข
ความเจริญ
มาสู่กันและ
กัน
2.วิถีชีวิตของคนใน 2.การดูแล
2.ผู้สูงอายุบาง 2.ต้องจัดเวที
2.ความสงบ
อดีตไม่ชอบให้คน ผู้สูงอายุ จึงเป็น คนพูดไม่รู้เรื่อง แลกเปลี่ยน มี สุขในการที่
อื่นเข้าออกภายใน หน้าที่ของ
อวดเก่ง ผู้ดูแล หลายๆ ฝ่ายมา ผู้สูงอายุทา
บ้านเท่า ใดนัก
ชุมชน องค์กร ต้องทาใจให้
พูดคุยแลก
ตามกฎ
นอกจากญาติพี่น้อง ปกครองส่วน
เย็นๆ พยายาม เปลี่ยนประสบ ระเบียบ เรา
บุตรหลานที่ใกล้ชิด ท้องถิ่น
พูดจาด้วยจิต
การณ์กันเพื่อจะ ก็ดูแลท่าน
เท่านั้น เพราะคน อาสาสมัคร
ใจที่อ่อนโยน ให้ ได้มีกฎระเบียบ ด้วยความ
ในอดีตไม่ไว้ ใจใคร สาธารณสุข
กาลังใจผู้สูงอายุ และวินัยในการ สม่า เสมอ
ง่ายๆ จึงไม่ค่อยจะ ประจาหมู่บ้าน ชวนพูดคุย ทา แก้ไขปัญหา
และด้วย
มีการดูแลผู้สูงอายุ ที่ดูแลผู้สูงอายุ โน่นทานี่ให้ท่าน
ความกตัญญู
เท่าใด
เป็นหน้าที่
ปัญหาจะคลี่
ผู้สูงอายุจะ
โดยตรงและ
คลายลงได้
ได้ใช้ชีวิต
ดูแลท่านด้วย
ด้วยดี
อย่างมี
ความเมตตา
คุณค่าและมี
และกตัญญูต่อ
ความสุขใน
ท่าน
ชีวิตของท่าน
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 3.ผู้ป่วยที่ถูกลืมใน
กตัญญู
เวชปฏิบัติ
กตเวที

สถานการณ์
ปัจจุบัน
3.เราจะต้องให้
ความเข้าใจและ
ความใกล้ชิดกับ
ผู้สูงอายุเข้าใจ
ความรู้สึกของ
ท่านไม่ให้ท่าน
คิดว่าถูกลืม

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
3.เมื่อท่านป่วย
เป็นโรคเบา
หวาน ความดัน
ผู้ดูแล
รับผิดชอบ
จะต้องมาคอย
ดูแลเอาใจใส่
ท่าน มาดูการ
กินยาของท่าน
ว่าถูกต้องตาม
แพทย์สั่ง ดูแล
ท่านกินอาหาร
ถูกวิธไี หม
อาหารรสจัด รส
เผ็ดไหม ควร
แนะ นาท่านให้
กินอาหารให้ถูก
ต้อง ถูกวิธี และ
กินยาที่เรา
เตรียมไว้ให้ท่าน
ปฏิบัติ

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
3.ไม่ต้องพูดถึง
อดีตที่ผ่านมาให้
มีลูก หลานแวะ
เวียนมาชื่นชม
เป็นครั้งคราวให้
มีความผูกพัน
กับลูกหลาน
ตลอดไป เมื่อ
เราอาสามาดูแล
ท่านต้องมีใจที่มี
ศีล ธรรม ทากับ
ท่านเหมือน กับ
ญาติ หรือพ่อ
แม่เรา ให้ท่าน
ไว้ใจ ตั้ง
มาตรการให้
ท่านปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
เมื่ออยู่ร่วมกัน
ต้องรักกันไว้
พูดด้วยกัน

ผลลัพธ์ที่ได้
3.เมื่อท่าน
ได้รับความ
รักและความ
อบอุ่นท่าน
จะได้สิ่งดีดี
และการ
สื่อสาร
ระหว่างพ่อ
แม่ลูกเพิม่
สายใยความ
ผูกพัน และ
ท่านก็อยู่กับ
เราด้วย
ความสุข
ความสบาย
ใจ ท่านก็จะ
ทาให้เหมือน
เป็นคนใน
ครอบครัว
เราสร้าง
ความสนุก
สนาน เป็น
กันเอง มี
เสียง พูดคุย
เสียงหัวเราะ
เพราะท่านมี
ความ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน
ความคิด
ด้านความ
กตัญญู
กตเวที

สถานการณ์ใน
อดีต

สถานการณ์
ปัจจุบัน

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
กับท่านดุจดั่ง
พ่อแม่

มาตรการแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้
ปัญหา
เหมือนพ่อแม่
สุขจากการ
เรา
ดูแลทีม่ ี
จริยธรรม

4.กรณีที่ลูกๆ เป็น
เด็กเล็ก พ่อยังไม่
ป่วย และพี่น้องมี
ความรักใครกลม
เกลียวกันดี

4.พ่อเป็น
คนชรา ลูกๆ ไม่
ค่อยอยากดูแล
พ่อ พี่น้อง
ทะเลาะ
แตกแยก แย่ง
ชิงมรดก ไม่มี
จริยธรรมและ
ความกตัญญู
ขาดความ
รับผิดชอบจึงไม่
มีลูกคนไหนที่
จะสนใจดูแลพ่อ

4.เรียกให้พี่น้อง
มาคุยกันให้มี
ความสามัคคีต่อ
ผู้มีพระคุณและ
ไม่เห็นแก่ตัว
ต้องเสียสละ มี
ความเมตตา
และกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ มี
ความรักความ
สงสาร และ
ประพฤติปฏิบัติ
ต่อพ่ออย่างตรง
ไป ตรงมา

4.ให้แบ่งสมบัติ
ให้ลูกทุกคน
และลูกต้อง
ปรับตัวเข้าหา
กัน ทาความ
เข้าใจกัน เพื่อ
เสริมสร้าง
จริยธรรมในการ
ดูแลพ่อในฐานะ
ที่เป็นลูก

4.ความสุข
คืนกลับสู่พี่
น้องและ
ความรักให้
กลมเกลียว
กันเหมือน
เดิม อาสา
สมัครที่ดูแล
ก็มีความสุข
มีกาลังใจ
ต่อสู้กับชีวิต
และความ
สามัคคี
ความอบอุ่น
ความเห็นอก
เห็นใจห่วงใย
ช่วยเหลือผู้มี
พระคุณ
อย่างมี
คุณค่า
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความมี 1.ผู้สูงอายุบางคน
ระเบียบ
พูดจาไม่ค่อย
วินัย
ไพเราะท่านยึดเอา
สมัยเก่ามาพูด
หัวแข็งยึดเอาแต่
เรื่องเก่าๆ

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุให้
ความคิดเห็นกับ
ท่านเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ
ให้ท่านเข้าใจว่า
อดีตกับปัจจุบัน
เป็นอย่างไร
ค่อยๆพูดทีละ
ขั้นตอน
2.อดีตการดูแล
2.การดูแล
ผู้สูงอายุไม่มี จึงไม่ ผู้สูงอายุต้องมี
มีการตั้งระเบียบ
ระเบียบวินัย
อะไรออกมาเพราะ เพราะถ้าไม่มีจะ
เราอยู่ด้วยกันแบบ ทาให้ผู้สูงอายุ
พื้นบ้าน ไม่ค่อย
ไม่เชื่อฟัง
รักษาเวลานึกอยาก คาแนะนาของ
ทาอะไรก็ทาเลย ไม่ ผู้ดูแล เรามี
มีระเบียบวินัยจึง
ระเบียบวินัยเรา
วุ่นวายเวลามีการ ก็สามารถดูแล
ดูแลผู้สูงอายุ
ท่านด้วยความ
สบายใจ

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.เราควรยก
คาพูดและให้
คาแนะนาที่
อ่อนหวานและ
ความรักความ
เคารพเป็นอย่าง
สูง

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.เมื่อท่านเข้า
ใจในปัญหาของ
แต่ละเรื่องท่าน
ก็จะเข้าใจและ
สื่อสารกับเราดี

ผลลัพธ์ที่ได้
1.เราจะได้
รับคาชมเชย
และรอยยิ้ม
กับผู้สูงอายุ
อยู่เสมอ

2.วิถีชีวิต
ประจาวันของ
ผู้สูงอายุ คือ
การได้อยู่กับ
ลูกหลาน เราจะ
แยกท่านมาร่วม
กิจกรรมกับ
เพื่อนๆ
ผู้สูงอายุได้อย่าง
ไม่มีปัญหา

2.เราหาวิธีให้มี
ระเบียบวินัยกับ
ผู้สูงอายุโดย
ต้องสร้างความ
คุ้นเคยกับท่าน
ก่อนเมื่อคุ้น
เคยกัน เราก็หา
มาตรการร่วม
กันกับท่านและ
สร้างระเบียบ
วินัยให้กับท่าน
โดยไม่มี
อุปสรรคใด

2.ท่านจะใช้
ชีวิตประจา
วันอย่างมี
วินัยและ
ระเบียบ
ถูกต้องตามที่
ตั้งขึ้นมาร่วม
กัน ทาให้
การใช้ชีวิต
ประจา
วันเรียบง่าย
มีระเบียบ
อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 3.กรณีการดูแล
ระเบียบ
ผู้สูงอายุอย่างไม่
วินัย
เหมาะสม

สถานการณ์
ปัจจุบัน
3การ.ขาดความ
รับผิดชอบและ
ไม่ดูแลแม่ของ
ตนเองของบุตร

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
3.ความรับผิด
ชอบและดูแล
แม่ของตนเอง
อย่าปล่อยให้
ท่านเผชิญกับ
ปัญหาโรคร้าย
ของท่านเพียง
ลาพังด้วย
ตนเองกับ
อาสาสมัครต้อง
ดูแลท่านดุจดั่ง
พ่อแม่ ผู้สูงอายุ
ต้องมีใจที่จะให้
เราดูแลท่าน
ไม่ใช่ว่าผู้ดูแลไป
สั่งท่านให้ทา
โน่นทานี่ ทาตัว
ไม่เหมาะสมใน
การดูแล เรา
ต้องแก้ปัญหาที่
ตัวเราก่อนให้
เหมาะสม

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
3.เราต้องหัน
หน้าเข้าหากัน
ทั้งพี่น้องทุกคน
ต้องให้ความรัก
และแสดงความ
อบอุ่นแก่ท่าน
ต้องมีความ
รับผิดชอบอย่า
ให้ท่านคิดไป
เองแบบไร้คน
ดูแลต้องดูแล
ท่านเมื่อยาม
เจ็บป่วยและ
คอยเป็นที่
ปรึกษาแก้
ปัญหาของท่าน
พูดแต่สิ่งดีให้
ท่านทราบ ซึม
ซับทีละเล็กทีละ
น้อย ไม่ใช่ทาลง
ไปโดยไม่
ไตร่ตรอง

ผลลัพธ์ที่ได้
3.เมื่อท่าน
ได้รับความ
รักและความ
อบอุ่นท่าน
จะได้สิ่งดีดี
และการ
สื่อสาร
ระหว่างกัน
เพิ่มสายใย
ความผูกพัน
และท่านก็
อยู่กับเรา
ด้วยความสุข
สบายใจท่าน
ก็จะทาให้
เหมือนเป็น
คนในครอบ
ครัว เรา
สร้างความ
สนุก สนาน
เป็นกันเอง มี
เสียงพูดเสียง
หัวเราะ
เพราะท่านมี
ความสุขจาก
การดูแลที่มี
จริยธรรม
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 1.สังคมไทย
เสียสละ
ครอบครัวเป็น
ครอบครัวใหญ่
อาศัยอยูด่ ้วยกัน
ปู่ย่าตายายอยู่
รวมกัน

2.การดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนหาความ
เสียสละยากมาก
เพราะสังคมที่มีการ
อบรมมีการเสียสละ
ยังเข้ามาไม่ถึง จะมี
แต่การวาน หรือ
การลงแขกปลูกข้าว
เท่านั้น การที่จะไป
ทาเองได้โดยไม่ร้อง
ขอคงไม่มีในอดีต

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.ครอบครัว
เดียวแยก
ครอบครัวมีพ่อ
แม่ลูก

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.การดูแลให้
ความสนใจ
อย่างใกล้ชิดลูก
ทุกคนต้องสละ
เวลาดูแล
ช่วยกัน

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.ลูกหลานทุก
คนต้องให้ความ
ใส่ใจดูแล
ผู้สูงอายุและ
ช่วยกันดูแล
ท่าน

2.การเสียสละ
เป็นไปด้วย
ความเต็มใจ ไม่
มีใครบังคับ เกิด
จากจิตสานึก
ของคนผู้สูงอายุ
มักถูกปล่อยไว้
ตามลาพังที่บ้าน
ท่านจึงเกิด
ภาวะซึม เศร้า
คิดมาก ไม่มี
กาลังใจ

2.เราต้องหา
ข้อมูลแก้ไข เมื่อ
เจอปัญหาเราก็
ประชุมวางแผน
ร่วม กันหลายๆ
ฝ่าย เข่น ผู้นา
หมู่บ้าน อาสา
สมัคร ชุมชน
หรือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2.ประชุม
วางแผนหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
มีระบบ คัด
ตัวแทนจาก
หลายฝ่าย
หลายองค์กร
มาร่วมแสดง
ความคิดเห็น
และเสียสละมี
จิตอาสาแก้ไข
ด้วยกัน

ผลลัพธ์ที่ได้
1.พ่อแม่มี
ความสุข
ครอบครัว
อบอุ่น
ผู้สูงอายุมี
ความสุขมาก
ขึ้นจากการ
ได้รับการ
ดูแลจากบุตร
หลานของ
ท่าน
2. ทุกฝ่าย
อยู่ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข
แล้วเราก็ได้
คนที่มีความ
เสียสละใน
การทางาน
ด้านดูแลผู้สูง
อายุอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพและมี
ผลงาน
เด่นชัด
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การ
สถานการณ์ใน
สะท้อน
อดีต
ความคิด
ด้านความ
เสียสละ

3.การดูแล
ครอบครัว
ผู้สูงอายุในฐานะ
เพื่อนบ้าน

สถานการณ์
ปัจจุบัน

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข

มาตรการ
แก้ไขปัญหา

ผลลัพธ์ที่ได้

ลูกหลานควร
ดูแลท่าน
อย่างใกล้ชิด
และมี
จริยธรรมใน
การดูแลด้วย
3.การเป็นผู้
ให้บริการ
สาธารณสุข
แก่ประชาชน

3.ปัญหาการ
ส่งต่อผู้ป่วย
และการ
ติดตามดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
การส่งต่อมา
จากสถาน
บริการ

3.อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
จะต้องผ่าน
การฝึกอบรม
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

3.ทาให้
สามารถ
ช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ
เบื้องต้นตาม
อาการได้
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 4กรณีการที่บุตร
เสียสละ
หลานปล่อยคุณย่า
คุณยายอยู่เพียง
ลาพัง

สถานการณ์
ปัจจุบัน
4.การปล่อยให้
ท่านอยู่ตาม
ลาพังเหมือน
เป็นการซ้าเติม
ท่าน และเพิ่ม
อาการเจ็บป่วย
ทางใจให้ท่านที่
ขาดคนเหลียว
แลและดูแล

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
4.เราไม่ควร
ปล่อยให้ผู้สูง
อายุความคิด
เห็นว่าท่านไม่มี
คุณค่า เราควร
ดูแลและเอาใจ
ใส่ท่าน

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
4.การใช้เวลา
ว่างพาท่านไป
เที่ยวผ่อนคลาย
เราต้องเอาใจใส่
ท่านว่าเป็นคน
สาคัญสาหรับ
เรา เราต้องให้
ความ คิดให้
ท่านได้แสดง
ความ สามารถ
ของท่านมีการ
ช่วยเหลือท่าน
และให้ท่านคิด
ว่าท่านมีค่าไม่
ถูกทอดทิง้ เมื่อ
คนเราอายุย่าง
เข้า 60 ปี ขึ้นไป
ถือว่าเป็นผู้สูง
วัยความเสื่อม
โทรมจะเข้ามา
เยี่ยมกราย
หลายประการ

ผลลัพธ์ที่ได้
4.คุณย่าคุณ
ยายไม่รู้สึก
โดดเดี่ยวไม่มี
ความรู้สึก
เหงาไม่เป็น
โรคซึมเศร้า
เราจะได้
ความรักและ
ความเข้าใจ
กับผู้สูงอายุ
เมื่อเราไม่
ปล่อยให้
ท่านอ้างว้าง
วิธีการขจัด
ความ
อ้างว้างของ
ท่านให้
บรรเทาโดย
การดึงท่าน
เข้ามามีส่วน
ร่วม และ
เปิดโอกาส
ให้ท่านแสดง
ความคิดเห็น
ทาให้ท่าน
รู้สึกมีคุณค่า
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 1.กรณีการดูแล
อุตสาหะ
ผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุเป็นคนที่
ต้องดูแลเป็นอย่างดี
ไม่ควรปล่อยให้
ท่านอยู่คนเดียว
ตามลาพัง

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.เราควรเอาใจ
ใส่ท่านและ
ไม่ให้คลาด
สายตา ซึ่ง
อาสาสมัครต้อง
อดทนและ
อุตสาหะในการ
ดูแล

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.พยายามไม่ให้
เกิดปัญหาต่อสิ่ง
ที่ผู้สูงอายุทาลง
ไป เราต้องใส่ใจ
ว่าท่านจะอยู่ใน
สถานะอย่างไร
ต้องอดทนใน
การดูแล
ผู้สูงอายุ
2.วิริยะหมายถึง
2.ความ
2.ต้องตั้งจิตรับรู้
ความอุตสาหะ
อุตสาหะในการ ในสิ่งที่เราทา
นั่นเอง คนในอดีตมี ดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยความฝักใฝ่
ความขยัน อดทน คือ ความ
ไม่ปล่อยให้จิต
เป็นคนมีเหตุมีผล พยายามอย่าง คิดฟุ้ง ซ่าน มี
และละเอียดละออ เข้มแข็งเพื่อให้ การวางแผน
มาก และฉลาดคิด เกิดความสาเร็จ วัดผล และ
มีความวิริยะไม่ยอม ในงานที่อดทน คิดค้นวิธีปรับ
แพ้แม้แต่ความ
และถูกต้องโดย ปรุงแก้ไขและ
เจ็บปวดและ ความ อดทนต่อความ ตรวจสอบ
กลัวจะมาคุกคาม ลาบาก
ตรากตรา

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.ขยันหมั่น
เพียรประกอบ
สิ่งใดๆด้วย
ความพยายาม
เข้มแข็งอดทน
และทาสิ่งที่เรา
ควรทาอย่างไม่
ท้อถอยให้ลุล่วง
ด้วยดี
2.ความไตร่
ตรอง การหมั่น
ใช้ปัญญา
พิจารณา
ใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุ ผล
ด้วยความ
พยายามไม่ย่อ
ท้อ และไม่ทิ้ง
งานขณะที่ทา
นั้น

ผลลัพธ์ที่ได้
1.ความ
อุตสาหะและ
พยายาม
อย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้เกิด
ความสาเร็จ
ในงานการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดไป
2.ความวิริยะ
อุตสาหะเป็น
หนทางนาไป
สู่ความสาเร็จ
คุณธรรมที่
นาไปสู่ความ
สาเร็จในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
สถานการณ์
ความคิด
อดีต
ปัจจุบัน
ด้านความ 3.ผู้ป่วยไม่ให้ความ 3.การที่คนไข้ไม่
อุตสาหะ
ร่วมมือในการรักษา ค่อยไปตรวจ
สุขภาพหรือถ้า
มีโรคก็ไม่ไปรับ
ยาตามทีห่ มอสั่ง

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
3.เราต้องพูดคุย
กับผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วยให้เข้า ใจ
ในสิ่งที่เราจะ
ปฏิบัติกับท่าน

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
3.พยายาม ทา
ให้ผู้ป่วยผู้สูง
อายุเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือ
กับผู้ดูแลและให้
อาสาสมัคร
โรงพยาบาล
ประจาชุมชน
ตรวจสุขภาพ
ร่างกายของคน
ในชุมชนทุกๆปี

ผลลัพธ์ที่ได้

3.เมื่อผู้ป่วย
ยอมรับในสิ่ง
ที่เรากระทา
ให้เราก็จะได้
สิ่งดีๆ ตอบ
แทนและ
ประชาชนจะ
ได้รับความรู้
ว่าตนเอง
เป็นโรคอะไร
และรักษาได้
ทัน และช่วย
ให้มีอายุที่
ยาวขึ้น
4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุคน 4.เมื่อมีคนมารัก 4.หญิงคนนั้นนั่ง 4.เมื่อได้รับฟัง 4.ชีวิตดีขึ้น
หนึ่งคนอิจฉาคนอื่น มาชอบแต่ก็ไม่ บนราพึงราพัน คาสั่งสอนเธอก็ ได้เป็นคนมี
ไม่ชอบทามาหากิน สนใจเพราะคน ในโชควาสนา
สานึกได้และทา เงินไม่อิจฉา
รอแต่โชคชะตา
นั้นไม่รวยไม่มี ของตน และมี ตัวเป็นคนดี
หรือพูดจา
วาสนามาช่วยและ เงินล้านจึงไม่
ภิกษุรปู หนึง่ เดิน ขยันทามาหา
ถากถางใคร
เป็นคนพูดจาถาก สนใจ
ผ่านมาเตือนสติ กินหนักเอาเบา พูดจา
ถางคนอื่นจึงไม่มี
ว่าอย่ามัวแต่
สู้ ไม่อิจฉาผู้อื่น ไพเราะมีรอย
ความ สุขในชีวิตมี
อิจฉาคนอื่นจง เลิกพูดถากถาง ยิ้มและมี
งานทาก็ทาไม่ได้
ทาชีวิตให้ดีอย่า คนอื่นจึงกลาย เพื่อนบ้านรัก
นานเพราะบอกว่า
ขี้เกียจและขยัน เป็นคนรวยและ ใคร่และ
เงินเดือนน้อย
ทามาหากิน
มีคนรัก
ทางาน
ช่วยเหลือคน
ในหมู่บ้าน
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 1.การดูแลผู้สูงอายุ
เมตตา
พบว่าผู้สงู อายุเป็น
คนที่น่าสงสารมาก
ไม่ควรปล่อยให้
ท่านอยู่แบบ
เดียวดายและไร้
ความเห็นใจ

สถานการณ์
ปัจจุบัน
1.ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุต้องเอา
ใจใส่ท่านไม่ให้
ท่านคิดว่าท่าน
อยู่เดียวดาย
ต้องคอยพูดคุย
ให้คา ปรึกษา
และเห็นอกเห็น
ใจท่าน
ช่วยเหลือให้
ท่านไม่ว่ากรณี
ใด
2.ความเมตตา คือ 2.ผลจากความ
ความคิดปรารถนา เมตตา ความรัก
จะให้เขาเป็นสุข
อัน
เมื่อตนได้รับความ ประกอบด้วย
สุขก็อยากให้ผู้อื่นมี ไมตรีจิตต่อท่าน
ความสุขไปด้วย
อยากให้ท่านมี
กรุณา คือ ให้ผู้อื่น ความสุข เรามี
พ้นทุกข์เหมือนกับ ความหวังดีต่อ
เรามีความเมตตา ผู้สูงอายุ รู้สึก
ต่อผู้สูงอายุ
สงสารเมื่อท่าน
ได้รับทุกข์
ผู้ดูแลจึงมีใจ
เมตตาในการ
ดูแลท่าน

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
1.เราต้องปฏิบัติ
ตนให้ดีแก่ท่าน
และแสดงด้วย
กายวาจาและใจ
โดยแสดงความ
รักความเมตตา
ให้แก่ผู้สูงอายุ
อย่างดี

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
1.เราต้อง
พยายามใส่ใจ
ท่านด้วยกาย
วาจาใจและ
หมั่นไปเยี่ยม
เยียนท่าน ทา
ให้ท่านเห็นว่า
เรามีความ
เมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อแก่ท่าน
อย่างมาก

ผลลัพธ์ที่ได้

1.ผู้สูงอายุ
ได้รับความ
เมตตาจิตก็
ย่อมแสดง
ไมตรีจิตตอบ
แทนต่างฝ่าย
มีความรัก
ใคร่หวังดี
ช่วยปลด
ทุกข์บารุงสุข
แก่กันและ
กัน
2.ถ้าผู้ดูแลมี
2.ผู้ดูแลต้องมี 2.ผลแห่ง
ความเมตตาต่อ ความเมตตา
การแสดง
ท่าน การดูแล เป็นสิ่งที่ช่วยให้ ความเมตตา
จะเป็นไปด้วย ผู้สูงอายุมี
กรุณาจะ
ความปรารถนา ความสุขอย่าง ได้รับ
ดี ความมีเมตตา เต็มที่และ
ประโยชน์
ความเสียสละ ได้รับสื่งที่เป็น สูงสุด ความ
อยากให้ท่านมี ประโยชน์อัน
ปรารถนาที่
ความสุข
สูงสุดจากผู้ดูแล จะดูแลท่าน
ด้วยจิต
วิญญาณที่
พร้อมทุก
อย่างท่านจะ
ได้รับ
ความสุข
อย่างเต็ม
เปี่ยม
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 3.การสร้างพลัง
เมตตา
แห่งความเมตตา

สถานการณ์
ปัญหาที่ต้อง
ปัจจุบัน
แก้ไข
3.การพูดคุยกับ 3.อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุให้ท่าน ดูแลผู้สูงอายุ
ไว้วางใจ
ต้องพูดคุยกับ
ผู้สูงอายุให้ท่าน
ไว้วางใจเพราะผู้
สูง อายุเป็นคน
ขี้น้อยใจมักจะ
คิดว่าตัวเองไม่มี
ค่า ความไม่
ไว้วางใจกันเป็น
ปัจจัยด้านการ
ป้องกันตนเอง
กลัวว่าอะไรจะ
เกิดกับตนเอง
และ อาจส่งผล
เสียที่ยึดแน่น
ยาวนานต่อ
บุคลิกภาพของ
อาสา สมัคร
ดูแลผู้สูงอายุได้
แต่ความไว้
วางใจกันจะ
ให้ผลตรงกัน
ข้าม

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
3.อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
ต้องเข้าถึงตัว
ท่าน ให้ท่าน
ไว้วางใจและ
สร้างความ
สบายใจให้กับ
ผู้สูงอายุ คนที่
ท่านไว้ใจมาก
จะส่งผลต่อ
สุขภาพที่ดีของ
ท่านมากกว่า
ถ้าผู้สูงอายุ
ปกป้องตนเอง
ไม่ไว้ใจผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จะทา
ให้ท่านรู้สึกไม่
มั่นใจ

ผลลัพธ์ที่ได้
3.เมื่อเกิด
ความสบาย
ใจสุขภาพจิต
ก็จะดีตามมา
ท่านก็จะ
ดูแลง่ายขึ้น
และการที่
เราดูแลท่าน
เป็นอย่างดี
ท่านก็จะมี
ความเมตตา
ต่อผู้ดูแล
และพลังแห่ง
ความเมตตา
เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะ
ช่วยเหลือให้
ท่านมี
ความสุขที่
ส่งผลถึง
สุขภาพกาย
ใจ และยัง
เป็นผลดี
ให้กับผู้ดูแล
ท่านด้วย
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การสะท้อน สถานการณ์ใน
ความคิด
อดีต
ด้านความ 4.กรณีของ
เมตตา
ครอบครัวหนึ่งอยู่
ด้วยกันสองคนแม่
ลูกตอนลูกยังเล็ก
แม่จะทาอาหารให้
กินตลอด แม่จะ
บอกลูกให้กินเยอะ
เยอะ และมักทา
อาหารให้ลูกกินเพื่อ
จะได้เป็นคนฉลาด
วันหนึ่งแม่ได้เผา
กระดาษเงิน
กระดาษทอง
ลูกถามแม่ว่าเผา
ทาไม แม่ตอบว่า
เอาไปให้บรรพบุรุษ
ผู้มีพระคุณบน
สวรรค์

สถานการณ์
ปัจจุบัน
4.เมื่อลูกโตขึ้น
เรียนจบและมี
การงานทา
แแม่บอกลูกว่า
อยากไปดู
กาแพงเมืองจีน
แม่บอกลูกว่าไม่
มีเงินค่า
เครื่องบิน ลูก
บอกว่าจะ
ทางานเก็บเงิน
พาแม่ไปเที่ยว

ปัญหาที่ต้อง
แก้ไข
4.เมื่อลูกโต มี
การงานทาแล้ว
ก็ได้แต่งงาน
และไม่มีเวลาให้
แม่เลยแม้แต่
เวลาทานข้าว
แม่ทากับข้าวที่
ลูกชอบไว้หลาย
อย่างลูกก็ไม่มี
เวลามากินจน
แม่ต้องโทรตาม
ก็ยังบอกให้แม่
กินไปก่อน
ปล่อยให้แม่อยู่
บ้านตามลาพัง
คนเดียวจนแม่
เกิดอุบัตเิ หตุล้ม
จนเสียชีวิต

มาตรการแก้ไข
ปัญหา
4.ลูกควรย้อน
เวลามาดูใหม่ที่
ปล่อยประ
ละเลยแม่ไว้จน
เสียแม่ไปแล้ว
มาเสียใจภาย
หลังและได้แต่
เผาสิ่งที่แม่ต้อง
การไปให้ คือ
กระดาษเงิน
กระดาษทอง
และกระดาษรูป
กาแพงเมืองจีน
ไปให้

ผลลัพธ์ที่ได้
4.เวลาย้อน
กลับมาใหม่
ไม่ได้ อย่ารอ
วันเวลาให้
สายเกินไป มี
เวลาก็รีบทา
เลยเราจะได้
ผลกลับมา
ด้วยความ
พอใจและไม่
เสียใจทีหลัง

สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองสามารถสะท้อนความเห็นคิด จากการวางแผน
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการประพฤติ
และการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ในการดูแลต่อผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมสูงขึ้น จากการให้กลุ่ม
ทดลองรวมกลุ่มจานวน 7-8 คน 4 กลุ่ม ทากิจกรรมตามที่กาหนดโดยระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม
และการเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนจากประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และจากกรณีตัวอย่าง และวิดี ทัศน์
ลงในใบงานเพื่อสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ คือสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้
นอกจากนี้ ระยะนี้ จ ะได้ ผลการพั ฒนาคู่มือ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีรายละเอียดตามภาคผนวก ค
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และระยะนี้เป็นการประเมินผลโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งดาเนินการต่อในการ
ศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ที่ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือที่ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
1. ความเหมาะสมคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ความเหมาะสมของคู่มือนี้ มีความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหา มีความเหมาะสมในการจัด
เนื้อหาแต่ละตอน มีความเหมาะสมของการใช้ภาษา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถึงความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และมีการวางแผนการสอนระยะสั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความเหมาะสมคู่ มื อ ของโปรแกรมมี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญว่า “ มีความเหมาะสมในส่วนของการศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง การได้
แสดงความเห็นในกรณีจริงจะช่วยทาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตระหนักได้ว่า สิ่งที่ตนทามาทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองในกลุ่มผู้เข้าร่วมการ
พัฒนา”(สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
“เหมาะสมดี เพราะมีทั้งส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเอง และการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
“คู่มือเหมาะสมเพราะมีการแบ่งเรื่องและเนื้อหาชัดเจน ง่ายต่อการศึกษา” (สัมภาษณ์, 20
เมษายน 2559)
“คู่มือเหมาะสม เนื้อหาไม่ลงเชิงลึก อธิบายได้ อ่านง่ายและฝึกปฏิบัติตามได้” (สัมภาษณ์,
20 เมษายน 2559)
2. ความเป็นไปได้ของคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในการนาไปใช้
ปฏิบัติจริง
การสนับสนุนการใช้คู่มือ เป็นไปได้ในการนาไปใช้ปฏิบัติจริงหากได้รับความสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรูปแบบของโปรแกรมการศึ กษานอกระบบ
โรงเรียนที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการนาเนื้อหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จากสถานการณ์จริง โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้เขี่ยวชาญว่า “มีความเป็นไปได้ หากได้รับการ
สนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง ว่ า ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก่ อ นปฏิ บั ติ ง านจริ ง ต้ อ งผ่ า นการเข้ า โปรแกรมนี้ ก่ อ น”
(สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
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“ปรับคู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ภาพเข้ามาช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจ” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
“การใช้ภาษาที่ง่ายๆ และสามารถสื่อสารแล้วทาให้รู้สกึ ว่าการพัฒนาตามโปรแกรมนี้ช่วย
เพิม่ คุณค่าให้กับตนเอง” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
“อาสาสมัครเพียงเสมือนพี่เลี้ยงต้องคอยดู และนาไปปฏิบัติใช้จริง” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน
2559)
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ ว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
สิ่งทีผ่ ู้วิจัยควรปรับปรุงคู่มือนี้ จะต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียน ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะของผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นดังนี้
“ควรต้องมีการให้ความรู้เรือ่ งการดูแลผู้สูงอายุด้วย” (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
“เนื่องจากผู้ดูแลผู้สูงอายุน่าจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคยในเรื่องการเขียน ดังนั้นการให้เขียนปัญหา
หรือเขียนบันทึกประจาวันอาจจะเป็นเรื่องยากสาหรับเขาบ้าง และอาจจะทาให้ผู้เรียนบางคนล้มเลิก
การเขียนไป” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
“ควรมีการบอกรายละเอียดของกิจกรรมว่าให้ศึกษาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้ชัดเจน”
(สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
4. ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้คู่มือนี้สาเร็จได้ด้วยดี ควรมีการปรับเนื้อหาให้เข้ากับบทบาทของ
ความเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และการนาหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสมาใช้ โดยสอดคล้อง จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นดังนี้
“ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อคู่มือโปรแกรมเนื้อหาในกรณีศึกษาควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของผู้เรียนและทาความเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นเรื่องสนุก” (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
“การตั้งคาถาม จะต้องเข้าใจง่าย และไม่ยากเกินไปสาหรับผู้ตอบ” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน
2559)
“การนาหลักคุณธรรมยามะและนิยามะมาเป็นเนื้อหาในคู่มือด้วย มีการใช้วีดีโอมาประกอบ
ในกิจกรรมดี กรณีที่เป็นกรณีศึกษา อาจจะมีการตั้งคาถามแบบปรนัยบ้างก็ได้ โดยคาถามจะแทรก
อารมณ์ขัน สนุกสนาน” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
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“ความสามารถของอาสาสมัครในการถ่ายทอดความรู้ให้ผสู้ ูงอายุ” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน
2559)
5. เงื่อนไขในการใช้คู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
เงื่อนไขในการใช้คู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีการปรับให้การเขียน
คาตอบแสดงความคิดเห็นไม่มากจนเกินไป เพราะอาจทาให้ผู้ตอบไม่อยากตอบ หรือเขียนแสดงความ
คิดเห็นมากนัก ควรเว้นช่องคาตอบที่เหมาะสมให้ความรู้สึกว่าอยากเขียน และตอบคาถามที่มีความ
กระชับและชัดเจนโดยเฉพาะการตอบประเด็นจริยธรรมในการทางานซึ่งบุคคลอาจมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันได้
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นดังนี้
“หากผู้เรียนเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียน และเมื่อต้องพบกับคู่มือที่ต้องเขียนเรื่องราว
มากๆ อาจจะทาให้ผู้เรียนไม่อยากตอบ หรือตอบสั้นๆ” (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
“ควรต้ อ งพิ จ ารณาภู มิ ห ลั ง ทางการศึ ก ษาและลั ก ษณะการท างาน เพื่ อ ให้ ท าคู่ มื อ ให้
สอดคล้องกับความถนัดของผู้ เรียน แต่อย่าง ไรก็ตามสิ่งที่อาจต้องระวังคือเมื่อความเห็นมี ความ
แตกต่างกันมาก จาเป็นที่จะต้องมีผู้สรุปให้เกิดการยอมรับ เนื่องจากหลักจริยธรรมเป็นเรื่องที่อ่อนไหว
และไม่ได้มีกฎตายตัว” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
“ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งอ่ า นเนื้ อ หาให้ แ ตกฉาน สามารถอ่ า นและเข้ า ใจได้ ดี ” (สั ม ภาษณ์ , 20
เมษายน 2559)
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือนี้ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การนาหลักคุณธรรมตาม
แนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส มาปรั บ ใช้ เ ป็ น เนื้ อ หาที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน การใช้
กรณี ศึ ก ษาจากประสบการณ์ ก ารท างานจริ ง และค าอธิ บ ายการใช้ คู่ มื อ เป็ น การเหมาะสมดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นดังนี้
“การสั ม ภาษณ์ผู้เรียนถึงปัญหาหรือประสบการณ์ที่เจอแล้วนามาสร้างเป็นกรณีศึกษา
อาจจะท าให้กรณีศึกษาดูน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เรียนประสบโดยโดยตรง”
(สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)
“หากมีการปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยการให้ผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นบ้างและวิทยากรจะ
คอยเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้อนคาถามให้คิดก็จะทาให้เราได้คาตอบจากการวิจัยได้ดี ขึ้น” (สัมภาษณ์,
20 เมษายน 2559)
“ควรมีคาอธิบายการใช้คู่มือในส่วนหน้า” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
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“เน้นกระตุ้นให้อาสาสมัครเข้าใจแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริง และ
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ขณะเข้ า กลุ่ ม ได้ ใ นเบื้ อ งต้ น มี ค วามเข้ า ใจและเชื่ อ มั่ น ในการ
แก้ปัญหา” (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2559)
สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ มีความเห็นร่วมกันว่าคู่มอื โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุว่า มีความเหมาะสมกับกลุ่มทดลองและสามารถนาไปใช้ได้จริงโดย
ต้องมีการปรับปรุงภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และมีคาอธิบายรายละเอียดของคู่มือ
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อการนาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไปใช้
ระยะที่ 3 เป็นผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและเงื่อนไขที่
เป็นผลกระทบของโปรแกรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบประเมิน ความเหมาะสมของการจั ด
กิจกรรม การสรุปผลจากแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน จาก
ปัจจัยและเงื่อนไขของการพัฒนาโปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาและนามาใช้ โดยการดาเนินติดตามผลจาก
ระยะที่ 2 ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยพิจารณาด้านความ
เหมาะสมของโปรแกรมของกลุ่มทดลอง แสดงดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น

ความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

X

S.D.

1.ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การจัดโปรแกรม

4.74

.44

2.ความเหมาะสมของหัวข้อทีใ่ ช้ในการจัดโปรแกรม

4.48

.50

3.ความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม

4.48

.50

4.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

4.74

.44

5.ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดโปรแกรม

4.74

.44

6.ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

4.78

.42

7.ความช่วยเหลือและการอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน

3.74

.44

8.ความเหมาะสมของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

4.26

.44

9.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโปรแกรม

4.74

.44

10.ความเหมาะสมของสื่อสอดคล้องกับเนื้อหา

4.26

.44

11.ความเหมาะสมของความยาก-ง่ายของเนื้อหาของ

3.96

.70

4.78

.42

4.48

.89

4.26

.44

มากที่สุด
มาก
มาก

3.96

.70

มาก

4.48

.50

4.78

.42

4.00

.73

4.00

.00

4.52

.50

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
12.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย
13.ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรมของโปรแกรม
14.ความเหมาะสมของกิจกรรมของโปรแกรมที่จัดสามารถ
พัฒนาผู้เรียน
15.ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ตามคู่มือเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
16.ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้จัดโปรแกรม
17.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโปรแกรม
18.ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
19.ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลของการจัดโปรแกรม
20.ความสามารถของโปรแกรมในการช่วยสร้างเสริมความมี
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยความชัดเจนของวัตถุประสงค์การจัดโปรแกรม ( X =4.74, S.D =.44)
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ( X =4.74, S.D =.44) ความเหมาะสมของ
วิทยากรในการจัดโปรแกรม ( X =4.74, S.D =.44) ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
( X =4.78, S.D =.72) ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโปรแกรม ( X =4.74, S.D =.44) ความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย ( X =4.78, S.D =.42) ความเหมาะสมของสถานที่ใน
การจัดโปรแกรม ( X =4.78, S.D =.42) ความสามารถของโปรแกรมในการช่วยสร้างเสริมความมี
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ( X =4.52, S.D =.50) อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมจากปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและ
เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบของการพัฒนาโปรแกรมที่ผู้วิจัยนาไปใช้
ผู้วิจัยได้ติดตามผลจากกลุ่มทดลอง มีความคิดเห็น ดังนี้
1.ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
1.1 บรรยากาศการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ควรเป็นบรรยากาศที่ไว้ใจซึ่งกันและ
กัน รู้สึกผ่อนคลาย และสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง
สบายๆ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559) และ สอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอีกท่าน
“เป็นการมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมอบรมโดยความสมัครใจและไม่มีใครบังคับ ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม
2559)
“บรรยากาศการจั ด กิ จ กรรมได้ ค วามรู้ และสามารถน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ รู้ ม าปฏิ บั ติ ไ ด้ และ
อาสาสมัครได้ทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเคริอข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและได้ประสบการณ์
ชีวิต” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
1.2 วิธีการเรียนการสอน โดยการใช้คาพูดและการกระทาที่เป็นประโยชน์ เป็นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เช่น การร้องเพลง บาบา นัม เควาลัม การทาอาสนะท่าเบาๆ เพื่อให้ผ่อนคลาย
การพูดเชิงบวกของวิทยากรและการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการพูดเชิงบวกของทุกๆ คน ซึ่งสอดคล้อง
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ เข้าร่วมโปรแกรม “วิธีการทาให้ร่างกายผ่อนคลายรู้สึกใจสบายและมี ค วาม
สนุกสนานจากการทาโยคะและสมาธิ ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559) และ “ทาให้มีภาวะผู้นา กล้า
พูดกล้าแสดงออก กล้าคิดและรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้ดี” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559) และ
“มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ความเข้าใจ ทาให้ปฏิบัติได้ถูก ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม
2559)
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1.3 การกาหนดการเรียนการสอน มีเนื้อหาและกิจกรรมเป็นที่สนใจของผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานหรือประสบการณ์ตรง รวมทั้งจะต้องทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเขาและงานของเขา
จริงๆ ซึ่งสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “ได้ออกกาลังกาย ได้ประโยชน์ในการทา
สมาธิ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559) และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุเป็น
นามธรรมแต่ทาให้เกิดเป็นพฤติกรรมจากการปฏิบัติและการสังเกตจากสิ่งที่ได้รับการอบรม สอดคล้อง
จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “การดูแลผู้สูงอายุเราต้องไม่เปิดเผยความลับผู้ป่วย การแจ้ง
กล่าวในสิ่งที่เขาควรรู้ และเป็นการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
และ “ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุบางคนไม่รับฟังสิ่งที่อาสาสมัครแนะนาซึ่งต้องอดทนมากๆ ต้องมีใจรักและ
มุ่งมั่นที่จะทางาน” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบในการใช้โปรแกรมได้แก่
2.1 ทัศนคติของบุคคล ทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้เรียน การเปิดใจเล่าปัญหาที่ตนเอง
ประสบอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนเปิดเผย บางคนไม่กล้าเปิดเผย โดยเฉพาะการบอกเล่าเกี่ยวกับ
ปัญหาของตนเองทางด้านจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหว โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โปรแกรม “ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองว่าสมควรจะทาหรือไม่” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.2 ความสนใจส่วนบุคคล ความสนใจในกิจกรรม เนื่องมาจากภูมิหลังทางด้านการศึกษา
เพศ วัย ต่างกันจะมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
“ต้องคอยบอกให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายท่านจะได้สุขภาพดีไม่มีโรคต่างๆ บางครั้งท่านก็อายไม่ทา”
(สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.3 การปฏิบัติตนทางจริยธรรมของบุคคล การปฏิบัติตนตามจริยธรรมของผู้เรียนแต่ละ
คนแตกต่างกัน ผู้เรียนจะเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “บางครั้งจาเป็นต้องปรับตัวตาม
สถานการณ์ยิ่งถ้ารับปากใครไว้แล้ว” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.4 ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ควรเลือก
ช่ ว งเวลาที่ ผู้ เ รี ย นพร้ อ มจริ ง ๆ เพื่ อ ความเหมาะสมของผู้ เ รี ย น โดยสอดคล้ อ งจากการสั ม ภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “บางครั้งต้องแบ่งเวลาในการทางานอาจทาให้ต้องปรับเวลางานเมื่อจาเป็น ”
(สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.5 การเลือกท่าโยคะ การเลือกท่าการทาโยคะอาสนะที่เหมาะกับผู้เรียนและกิจกรรมใน
แต่ละวันของผู้เรียน หากโยคะด้วยท่าที่หนักเกินไป ผู้เรียนจะรู้สึกเพลียและง่วงระหว่างกิจกรรม แต่
หากโยคะในปริมาณที่พอเหมาะผู้เรียนจะอารมณ์ดีระหว่างเรียน โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์
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ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “การทาโยคะมีท่าที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ถ้ายากกว่านี้ไม่เหมาะสมกับร่างกายของ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแล” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2.6 ความตระหนักคุณค่าของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้อง
เข้าใจในหลักการต่างๆ ของโปรแกรม และตระหนักว่า โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณค่าให้กับ
ตนเอง โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “ปัจจุบันนี้มีหลายคนและหลายหน่วยงาน
มาลงพื้นที่ และยังมีการประชุมกับหลายหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น งานก็จะล้นมือ ” (สัมภาษณ์, 27
มีนาคม 2559)
2.7 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเอาใจใส่ดูแล ติดตามประเมินผล
ผู้ดูแลผู้ สู งอายุโดยเข้าใจถึงหลั กการของโปรแกรมด้ว ย เพื่อให้การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็น ไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “เราต้องพยายามสื่อสารให้
ผู้สูงอายุเข้าใจในสิ่งที่เราตั้งใจทาเพื่อให้เกิดความไว้ใจ มั่นใจ” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.1 เนื้อหาการเรียนการสอน เนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม รวมเนื้อหาของคุณธรรมยามะนิ
ยามะเข้าไปด้วย เพราะจะเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส่วนของยามะ ได้แก่ อหิงสา (การไม่สร้างความ
เจ็บปวด ทุกข์กายทุกข์ใจให้ใครทั้งการกระทา ความคิด และคาพูด), สัตยา (การพูดเพื่อสร้างความสุข
ให้ผู้อื่น) อัสเตยะ หรือการไม่นาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัว ,พรหมจรรย์ (การมองทุกสรรพสิ่งเท่า
เทียมกันและมีเมตตา), ปริคคหะ (ไม่หลงมัวเมาไปกับเรื่องทางวัตถุ) ส่วนนิยามะ คุณธรรมที่น่า
นามาใช้มากๆ คือ ตบะ หรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องจาก
การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “สิ่งสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุคือเราต้องใช้ความอุตสาหะอดทน
เพียรพยายามตั้งใจทาความดีต่อไป” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
3.2 การขาดการสนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และการให้ ด าเนิ น การ
ยกระดับในเรื่องนี้ จะทาให้ผู้เลือกและไม่เลือกเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกัน
นานวั น เข้ า โปรแกรมจะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ไ ม่ จ าเป็ น และไม่ มี ค นเห็ น คุณ ค่ า โดยสอดคล้ อ งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “การอบรมต่างๆ ต้องได้รับงบประมาณจากอบต.มาช่วยสนับสนุนด้วยก็
จะยิ่งดี” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
3.3 ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม เวลาในการพัฒนาควรให้ครบถ้วนตามโปรแกรม โดย
สอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “ถ้าติดงานหรือธุระอื่นก็เข้าร่วมอบรมไม่ได้”
(สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
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3.4 การใช้ภาษา ปรับภาษาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ลดความเป็นวิชาการลง อาจใช้
ภาพเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าสนใจ โดยสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรม “ต้องใช้เวลาใน
การอ่านให้ความเข้าใจแต่ก็อา่ นได้อยู”่ (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)
2. ผลจากแบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยการวางแผนแก้
ปัญหาจากแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง
พบว่า
ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติสมาธิ โยคะอาสนะ และการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองโดยการคิด
พูด กระทาเป็นประโยชน์ด้านบวกของกลุ่มทดลอง คือ ทาให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ ได้ทาได้ปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุในชุมชนมีร่างกายแข็งแรง การได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่
ที่ไม่เคยปฏิบัติได้ การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มี
คุณภาพมาก และผลจากแบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นการติดตามผลระยะที่ 3 พบว่า
1.ด้านความรับผิดชอบ
สถานการณ์ในอดีต กลุ่มทดลองยังไม่มีความรู้เท่าที่ควรยังไม่ได้รับความรู้และการอบรม และ
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กบั ผู้สูงอายุเป็นไปได้ยาก เพราะในอดีตผู้สูงวัยไม่ชอบออกไป
ที่ต่างๆ เพราะถูกสอนมาแบบโบราณให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน
สถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มทดลองมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นกับผู้สูงอายุเพราะได้ดูแล
และรับผิดชอบกับผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงวัยนั้นนับว่าเป็นไป
ด้วยดี เพราะปัจจุบันท่านมีความคิดเปลี่ยนตามยุคสมัยแล้ว
ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ กลุ่มทดลองต้องเข้าถึงตัวผู้สู งอายุผู้ดูแลต้องให้คาแนะนาแก่ท่าน ให้
ท่านเข้าใจอย่างถูกต้อง และผู้สูงวัยจะคิดเสมอว่าการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการทาเหมือนนาเด็กๆ
มาเข้าโรงเรียนจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายมาก อาสาสมัครจึงจาเป็นต้องอธิบายความเป็นมาให้ท่านเข้าใจ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ การให้ผู้สูงอายุได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและถูกวิธีและตรงไป ตรง
มาอย่างสม่าเสมอ และผู้ดูแลหรืออาสาสมัครต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่าน ทาให้ท่านมองเห็นภาพ
ที่ชัดเจนว่าผู้ดูแลทาได้ดี และทาได้จริงท่านจะได้ทาตาม
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ได้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทากับผู้สูงอายุ ทุกวันนี้ผู้สูงอายุพร้อมด้วย
ผู้ดูแล จะร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทาอะไรด้วยกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่โต้แย้ง ไม่ขัดขวาง มี
ระเบียบวินัยดีมาก

262
2.ด้านความซื่อสัตย์
สถานการณ์ในอดีต คือ กลุ่มทดลองเห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีมีมารยาท ไม่ว่าจะ
เป็นลูกหลานจะเข้าวัดไปทาบุญตักบาตรกันเป็นประจา พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จะพาบุตรหลานไปทาบุญ
อีกอย่างหนึ่งเยาวชนจะสอนง่ายมากและเชื่อฟังคาสั่งพ่อแม่
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ไม่ค่อยอยากมาวัดทาบุญ ตักบาตร ทาให้
เยาวชนขาดจริยธรรม ขาดความซื่อสัตย์ ขาดความอดทน ไม่เชื่อฟังคาสั่งพ่อแม่ ดังนั้น อาสาสมัครจึง
ได้จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุไปทาบุญ ตักบาตร ไหว้พระขึ้น
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ เมื่ออาสาสมัครพบปัญหาจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูง
อายุได้เข้าวัด ไปฟังเทศน์ และทาบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรมให้ใจสงบ โดยการรักษาศีลและภาวนา
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
มาตรการแก้ปัญหา คือ กลุ่มทดลองมีมาตรการให้ทุกวันพระ ผู้สูงอายุต้องมารวมตัวกันที่วัด
ประจาหมู่บ้าน หรือไม่ก็กาหนดทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ มารวมตัวกันที่วัดเพื่อปฏิบัติธ รรม
บาเพ็ญตนด้วยความซื่อสัตย์
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ได้ทาบุญร่วมกัน ทาสมาธิร่วมกัน และทักทาย พูดคุยกัน
ตามประสาผู้บาเพ็ญงาน การนั่งสมาธิ ถือศีลเป็นการสร้างความซื่อสัตย์และสัจจะในตนเอง
3.ด้านความกตัญญูกตเวที
สถานการณ์ในอดีต คือ พ่อแม่ ลูก หลาน จะรู้จักคารวะต่อผู้อาวุโส เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ เด็ก
หรือเยาวชน จะค่อยๆ คลานก้มหัวลงต่า หรือในวันพระพ่อแม่จะพาลูกๆ ไปกราบไหว้คุณปู่คุณย่า
คุณตาคุณยาย ให้ทาขวัญผูกข้อมือให้
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ ลูกหลานไม่ค่อยเชื่อฟังคาสั่งสอนและมีความกตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุณ
ดังนั้นเมื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุปฎิบัติหน้าที่ด้วยความกตัญญูผู้ที่เราจะดูแล อย่างเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก
และเยาวชน และแนะนาให้มคี วามกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ ผู้ดแู ลผู้สูงอายุต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด คือ เราอาสามาทางานตรงจุดนี้
ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ และกตัญญูต่อท่านด้วยความจริงใจ ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลาย
อย่างสมบูรณ์แบบ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ อาสาสมัครควรนัดผู้สูงอายุมารวมกันแล้วนาให้ผู้ดูแลมากราบไหว้
ท่าน เพื่อขอขมา เพราะมาตรการนี้ จะทาให้ท่านมีขวัญและกาลังใจที่ดมี ากๆ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุกับผู้ดูแล ได้พบปะกัน และการแสดงความกตัญญูต่อกันทาให้ท่าน
ปลื้มใจ ดีใจ ในการแสดงออกของผู้ดูแล และเกิดความมั่นใจและไว้ใจผูด้ ูแล
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4.ด้านความมีระเบียบวินัย
สถานการณ์ในอดีต คือ คนในอดีตจะไม่รักษากฎระเบียบเท่าใดนักเพราะผู้สูงอายุไม่ค่อย
เดินทางไปงานสังคมจะอยู่กลับบ้านแบบพื้นฐาน และมีการทักทายกันธรรมดา ไม่ต้องมีระเบียบวินัย
อะไรเลย
ปัจจุบันเมื่อมีการรวมกลุ่มคนหลายคนมาอยู่ร่วมกันจะต้องมีการจัดระเบียบวินัยมีกติกาอยู่
ร่วมกันและให้ผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็น และเมื่อผู้ดูแลจะทาหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดูแล
จะต้องขออนุญาต ขอโทษ และพูดคุยกับท่านก่อนเพื่อทาความคุ้นเคยกันก่อน และต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีระเบียบวินัย
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ การดูว่าปัญหาที่เกิดก่อนมีอะไรบ้างจะแก้จุดไหนไม่ได้ปัญหาแล้วเราก็
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยในหลายคนช่วยกันแก้ก็จะได้ผลดี และเมื่อเรามีระเบียบวินัยปัญหาทุกอย่างจะ
ไม่ค่อยเกิด เพราะผู้สูงวัยและผู้ดูแลอยู่กันอย่างมีระเบียบวินัยที่เป็นไปตามกฎระเบียบนั่นเอง
มาตรการแก้ไข คือ การมีมาตรการที่เด็ดขาด และนามาใช้ มีมาตรการความร่วมมือกันจาก
หลายหลายฝ่ายเมื่อได้มาแต่มาตรการแล้วจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบตามขั้นตอน
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ร่ว มกัน อย่า งมีก ฎระเบี ย บและมีวิ นั ยในการดารงชี วิ ต อย่าง
เหมาะสมและถู ก ต้ อ ง ท าทั้ ง ผู้ ดู แ ลและผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด ความเรี ย บง่ า ย
สะดวกสบายทั้งสองฝ่าย
5.ด้านความเสียสละ
สถานการณ์อดีต คือ กลุ่มทดลองทาการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันผู้สูงวัยจะมองว่า
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอหรือแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ปัจจุบัน คือ การนาเทคโนโลยีเข้ามาตรวจคัดกรองเบาหวานก็จะเป็นหน้าที่ของอาสาสมัคร
เพราะได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์มาอย่างถูกต้อง จึงกลายเป็นหน้าที่และความเสียสละในการ
ทางานดูแลผู้สูงวัยด้านนี้
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ การนามาตรการแก้ไขในการจัดระบบระเบียบให้ลงตัวเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุไม่ค่อยจะยอมรับอาสาสมัครมากนักเนื่องจากไม่ ใช่แพทย์ แต่
ผู้ดูแลก็ต้องพยายามอดทน และสร้างคุ้นเคยโดยใช้ความเสียสละเป็นที่ตั้งเพื่อให้ท่านยอมรับ
มาตรการแก้ไข คือ ผู้สูงอายุต้องมีจิตใจที่เปิดกว้าง มีความเป็นกันเองกับผู้ดูแล เมื่อนัดหมาย
อะไรก็ควรปฏิบัติตามด้วยความพอใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุมีความอบอุ่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสร้างความคุ้นเคยร่วมกันและ
ผู้ดูแลมีความเสียสละในการดูแลผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุทากิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานและความ
สบายใจและเกิดความร่วมมือที่ดี
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6.ด้านความอุตสาหะ
สถานการณ์ในอดีต คือ กลุ่มทดลองเห็นว่า ในชนบทจะไม่มีการอบรมเรื่ องการดูแลสุขภาพ
เลยเพราะอดีตโรคภัยต่างๆ ไม่ร้ายแรง และต่างคนต่างอยู่เมื่อเจ็บป่วยก็ไปหาหมอธรรมดา และแต่
เดิมการดูแลผู้สูงอายุท่านมักไม่ค่อยเต็มใจทาเท่าไหร่ทาไปแอบหลีกเลี่ยงไปส่วนมากหน้าที่การดูแล
ผู้สูงอายุมักเป็นหน้าที่ของลูกหลานเครือญาติคนอื่น ไม่เกี่ยว
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ กลุ่มทดลองเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้มีจิตอาสาที่
สมัครใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในด้านดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจะต้องเสียสละเวลา ความขยันและ
ความอดทน ซึ่ งหน้าที่ การดูแ ลผู้ สู งอายุจ ะเป็ นหน้ าที่ของคนในชุม ชนหรื อเป็นหน้ าที่ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพการแจกของชาร่วยในงานเทศกาลต่างๆ จึงทาให้ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กัน
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ หน้าที่การดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครผูม้ ีจิตอาสามาทางาน
ตรงนี้อยู่แล้วมีความเสียสละมีความอุตสาหะอย่างเต็มที่ นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องขยัน อดทน เสียสละอย่างจริงใจ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ กลุ่มทดลองเมื่อรับการฝึกอบรมทักษะการดูแลสุขภาพ จะต้องนา
ความรู้มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และจะต้องมีการฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ
และต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างมีความสุขอย่างมีความภาคภูมิใจและพยายามทางานด้วยความอดทนไม่ให้
คิดถึงปัญหาที่รบกวนจิตใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงวัยได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ท่านจะได้
มีสุขภาพดี และแข็งแรง เราทาหน้าที่ของเราด้วยความอุตสาหะอดทนความดีที่ได้รับคือการยอมรับ
จากชุมชนความยกย่องความดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ และชุมชนน่าอยู่น่ามองเพราะทุกคนจิตใจแจ่มใสไร้
โรคา
7.ด้านความเมตตา
สถานการณ์ในอดีต คือ กลุ่มทดลองเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่เคยมีในอดีต การดูแลเป็นแบบ
ลูกดูแลพ่อแม่และเครือญาตแบบพี่น้องเท่านั้นไม่มีการลงชุมชนเหมือนในปัจจุบัน
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ มีอาสาสมัครที่มีจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุจึงทาให้ผู้สูงอายุมีขวัญและ
กาลังใจมากขึ้นและผู้สูงอายุก็เพิ่มจานวนมากขึ้นตามลาดับ
ปัญ หาที่ ต้องแก้ คือ ต้องมีน โยบายการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและแบบยั่งยืนต้องมี
โครงการมีแผนงานมีงบประมาณเข้ามาช่วยเพราะการเสียสละก็ไม่ใช่จะทาแบบมือเปล่า
มาตรการแก้ไข คือ หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยในการ
ดูแลผู้สูงอายุและต้องปล่อยให้อาสาสมัครดูแลอย่างเดียวคงเป็นไปอย่างลาบาก
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ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เมื่อมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยทาการดูแลผู้สูงอายุอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผู้สูงอายุก็จะมีสุขภาพที่ดีมีกาลังใจมีสุขภาพตามความเหมาะสม
สรุปได้ว่า การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลจะต้องประพฤติปฏิบัติ และแสดงออกทางกายวาจาใจ จน
กลายเป็นบุคลิกภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ผู้ดูแลต้องเป็นผู้ที่สามารถแนะนาการออกกาลังกายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยการสละเวลาอย่างน้อย
อาทิตย์ละ 3-4 วัน ที่ชมรมผู้สูงอายุ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่อยๆ ประคับประคองในการออกกาลัง
เพราะบางคนจะมีโรคประจาตัว โรคความดัน เบาหวาน ปวดข้อ ข้อเสื่อม ด้วยความอดทนและมีความ
เมตตาต่อท่าน ซึ่งจะต้องมีการจัดมาตรการหรือกฎระเบียบที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัย
และเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ท่านสุขภาพดีและแข็งงแรง และผู้ดูแลท่านก็จะได้รับการยอมรับและความ
ไว้วางใจ
จากการศึ ก ษาผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย พบองค์ ค วามรู้ ใ นการวิ จั ย คื อ กระบวนการ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสผ่านการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
บุคคลที่เข้ารับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่สมัครใจ และเสียสละเพื่อช่วยเหลือ
การด าเนิ น งานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ าสาสมั ค รอาศั ย อยู่ กระบวนการ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยการแนะนาของวิทยากรให้อาสาสมัครทาโยคะอาสนะ และ
สมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและฝึกปฏิบัติการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัตจิ ากประสบการณ์การทางานของอาสาสมัคร
การฝึกโยคะ และการทาสมาธิ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก
เนื่องจาก การทาโยคะ จะเป็นการบริหารร่างกายให้มี ความยืดหยุ่น มีสุขภาพที่ดี และยังเป็นการ
บริหารสมองทาให้ต่อมต่างๆ ในร่างกายทางานอย่างสมดุล การหลั่งสารต่างๆ ของร่างกายเมื่อมีความ
สมดุลจะทาให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนการฝึกสมาธิ จะเป็นการฝึกให้ระบบของสมอง ทางานได้ดีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ทาให้มีความสามารถในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งแสดงพฤติกรรมทางการคิด พูด และกระทาทางบวกผ่านกิจกรรมที่เป็น
เชิงบวก และสะท้อนสิ่งที่ทาอย่างเป็นระบบจากคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทาให้
บุคคลเกิดความชื่มชมกับสิ่งที่ทาด้วยตนเอง เกิดมี ความรู้สึกดีและภาคภูมิใจในความเป็นอาสาสมัคร
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและการยกย่องจากคน
ในชุมชนหรือท้องถิ่น และต้องการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการมีเวลาและให้เวลาทางานในบทบาท
อาสาสมัครดังกล่าวด้วยความเต็มใจและสานึกรักในท้องถิ่นที่ตนอยู่ นอกจากนี้ การได้รับความชื่นชม
ยกย่อง และส่งเสริมจากหน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่
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จะเป็นแรงกระตุ้นให้อาสาสมัครเกิดความภาคภูมิใจในการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าสิ่งตอบแทนที่เป็นตัว
เงิน และสามารถนาประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปได้แผนภาพที่ 11 การเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้

จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความกตัญญูกตเวที ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ
ความอุตสาหะ ความเมตตา

ผูจ้ ัดโปรแกรม

กิจกรรมเชิงบวก
การชื่นชม/ยกย่อง
พื้นที่/บุคคลใน
-บุคลิกภาพเป็นต้นแบบที่ดี
-ความคิดเชิงบวกอย่าง
ชุมชน
-สุภาพ ใจเย็น สุขุม
สร้างสรรค์
-ความชื่นชม/ยกย่อง
-คนในพื้นที่ชุมชน
รอบคอบ
-การสนทนาเชิงบวก
จากการทางานที่มิใช่
นั้นดูแลผู้สูงอายุ
-มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้ม
โดยใช้คาพูดที่ดีและ
ตัวเงิน
-ช่วยเหลือและเอื้อ
อารมณ์ดี
สร้างสรรค์
-ความสาเร็จที่ได้จาก
อาทรซึ่งกันและกัน
-คอยเติมพลังใจให้แก่กัน
-บรรยากาศการทางาน
การไม่เอาเปรียบและ
-รู้จักการเสียสละ
และกัน เข้าใจและมองเห็น
ที่สร้างสรรค์
ทาประโยชน์ต่อผู้อื่น
เพื่อประโยชน์ของ
คุณค่าของตน
-มีการวางแผนและการ
และชุมชน
ส่วนรวม
-มีความสามารถในการใช้
แบ่งงานที่ดี
-การยกย่องชูเกียรติให้
-มีความเมตตากรุณา
ศักยภาพของตนเองในการ
-มีกระบวนการ
เป็นที่รู้จักของชุมชน
ทางาน
ติดต่อสื่อสารที่ดี
-มีสุขภาวะทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและจิตวิญญาณ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ สถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้
ปัจจัย
-บรรยากาศของ
การจัดกิจกรรม
-เนื้อหากิจกรรม
จาก
ประสบการณ์
ของผู้เรียน

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ การประเมินผล

ภาพที่ 11 การเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ

เงื่อนไข
-ทัศนคติของ
ผู้เรียน
-ความพร้อมของ
ผู้เรียน
-การปฏิบัติตน
ทางจริยธรรม
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จากแผนภาพที่ 11 อธิบายได้ว่า โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้
น าแนวคิ ด การพั ฒ นาโปรแกรมของ Boyle (1981) มาเป็ น กรอบในการพั ฒ นาโปรแกรมซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
บุคคล และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุ คคลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การ
นาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ การทาให้คลื่น
สมองต่าโดยการทาโยคะและสมาธิ การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง และหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส
คือหลักยามะและหลักนิยามะ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2542) และการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติข อง Marquardt (1999) ทาให้ได้กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ ดังนี้
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง บุคคลเกิดความรู้สึกต่อการสร้างภาพพจน์ที่ดีของตนเอง เช่น
รู้สึกภาคภูมิใจตนเอง รู้คุณค่าของตนเอง เป็นต้น ผ่านการฝึกปฏิบัติจากการทาโยคะและสมาธิเป็น
ประจาสม่าเสมอ
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง การสะท้อนความคิด
จากประเด็นปัญหาหรืองานที่เกิดขึ้น ซึ่งบุคคลเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านประสบการณ์ในอดีต
ของบุคคลเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด สรุปสังเคราะห์ขั้นตอนได้ 5 ประการ คือ 1) สถานการณ์ใน
อดีต 2) สถานการณ์ปัจจุบัน 3) ปัญหาที่ต้องแก้ไข 4) มาตรการแก้ไข 5) ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งเป็นการ
สะท้อนสิ่งที่กระทาอย่างเป็นระบบจากคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มี การวางแผน
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการเขียนแบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้จัดโปรแกรม หมายถึง การใช้คาพูดหรือการแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าและการกระทา
ของบุคคลอื่นด้วยความปรารถนาดีต่อกันของผู้จัดต่อผู้เรียนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการชื่นชม/ยกย่องในสิ่งที่บุคคลกระทา
กิจกรรมเชิงบวก หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ใจที่เป็นเชิงบวกผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
พื้นที่/บุคคลในพื้นที่ของชุมชนหรือท้องถิ่น หมายถึง บุคคลหรืออาสาสมัครนั้นจะต้องเป็น
บุคคลที่อาศัยในพื้นที่ของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ดูแลผู้สูงอายุด้วยจิตใจที่มิใช่เงินตราด้วยความรู้สึก
ภาคภูมิใจ และชื่นชมในสิ่งที่ตนกระทาด้วยวิธีการบวก เช่น การพูด การคิดที่เป็นด้านบวกต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ด้วยสานึกรักในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ด้วยความเต็มใจ
สรุปได้ว่า การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ต้องมีการวางแผนแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ และต้องมีการชื่น ชม/ยกย่องบุคคลหรืออาสาสมัครดูแล
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ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกที่ทาให้บุคคล
เกิดความรู้สึกที่ดีในการทาหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุโดยมิได้เกี่ยวข้องกับการได้รับค่าตอบแทนใด
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเชิงบวก เช่น การคิด การพูด การกระทาหรือการแสดงออกที่ดีในเชิงบวกเป็น
การเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ ากการได้ รั บ ความชื่ น ชม ยกย่ อ งต่ อ บทบาทหน้ า ที่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้น

269

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
สังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิ วแมนนิส
เพื่อเสริม สร้างจริยธรรมการดูแ ลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไปใช้ เป็นการวิ จัยเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) แบบ
หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและทดสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) คือ ก่อนทดลองทา
การทดสอบ (Pretest) เพื่อวัดข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทดลอง คืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จากนั้น
ดาเนินการด้วยการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลอง เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว จึงทดสอบผลหลังการทดลอง (Posttest) แล้วนาผลที่ได้ไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา
และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัย ได้ดาเนินการ ดังนี้
การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ตารา กรณีศึกษาที่ดีและศึกษาภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อแสริม
สร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และสร้าง
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์โปรแกรมการสอนการดู แลผู้สูงอายุ โดยนาแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงวุฒิคุณ แล้วทาการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโปรแกรมการ
สอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยวิธีการ เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ
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ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle
(1981) การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt (1999) และ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
2.น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 1 มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) มาเป็นกรอบในการพัฒนา
โปรแกรมซึ่ งเป็นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิ งสถาบั น โดยมี วัต ถุประสงค์ ต้อ งการให้เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในตั ว บุ ค คล และเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของบุ ค คลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง
ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การก าหนดกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร 2) การระบุ เ นื้ อ หาวิ ช า 3) การ
กาหนดการเรียนการสอน 4) การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม และแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิส คือ การทาให้คลื่นสมองต่าโดยการทาโยคะและสมาธิ การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
และหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือหลักยามะและหลักนิยามะ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542) และ
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt (1999) โดยการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และนาแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพร้อมกับนา
เครื่องมือไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยง จากนั้นนาแบบสอบถามไปใช้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนตาบลสามพร้าวเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 คน แล้วทาการวิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
3. การกาหนดเนื้อหาการจัดกิจกรรม โดยการนาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักคุณธรรมตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ หลักยามะและหลักนิยามะ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2542) และการ
วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt (1999) มาเป็นแนวทาง
โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และหน่วยที่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมการ
เรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ขั้นตอนของกิจกรรมเป็นการบูรณาการแนวคิดการ
พัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Marquardt, 1999) และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2553) ได้ขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้
แบ่ ง กิ จ กรรมของโปรแกรมเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เป็ น การปู พื้ น ฐานเกี่ ย วแนวคิ ด และหลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ การประเมินผลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้ สูงอายุทั้ง 7 ด้าน กิจกรรมระยะที่ 2 จะเป็นการฝึกปฏิบัติ
จริ ง ตามคู่ มื อ จากแบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ สู ง อายุ และกิ จ กรรมระยะที่ 3 จะเป็ น การ
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ประเมินผลหลังเข้าร่วมโปรแกรมและการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อโปรแกรมที่นาไปใช้
4.การทดลองใช้ โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิด นี โ อฮิ ว แมนนิ สเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดเป็นกลุ่มทดลอง
จานวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ ดังนี้
4.1 ระยะที่ 1 การเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13
มีนาคม 2559 ถึง 22 มีนาคม 2559 และระยะที่ 2 ผู้สอนติดตามผลการฝึกปฏิบัติจากคู่มือภายหลัง
จากกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23-24, 26 มีนาคม 2559 โดยการพูดคุย และการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนาของกลุ่มทดลอง และติดตามผลจากแบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง และระยะที่ 3 ผู้เรียนพบผู้สอนหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยการนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มือและอภิปรายกลุ่ม วันที่ 27 มีนาคม 2559
5.การวิเคราะห์และประเมินผลความรู้ เจตคติ ทักษะ และการประเมินตนเอง จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น และเปรียบเทียบผลการเข้าร่วม
โปรแกรมของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
6.ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2559 เพื่อขอความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการวิจัยครั้งนี้
โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมู ล จากการสัมภาษณ์มาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้คู่มือของโปรแกรมนี้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุไปใช้
1.การสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โปรแกรมที่นาไปใช้ประสบผลสาเร็จ และเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อโปรแกรม และสิ่งที่ควรปรับปรุงของโปรแกรมนี้ โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมที่นาไปใช้ และรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
2.ผู้วิจัยรวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม แล้วนาผล
ที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
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สรุปผลการวิจยั
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนี โอฮิวแมน
นิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา
และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สรุปผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ จากการเอกสาร งานวิจัย ตารา กรณีศึกษาที่ดี
และศึกษาภาคสนาม พบว่า
1.การศึกษาจากเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ ดังนี้
ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ จากการเอกสาร งานวิจัย ตารา พบว่า โปรแกรมการสอน
มีวิธีการ โดยการวางแผน การออกแบบ และประเมินผลสาหรับการกาหนดกลุ่มอาสาสมัครดูแล
ผู้ สู ง อายุ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดย ให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขดาเนินการจัดให้มีอาสาสมัครในแต่ละท้องที่ในสัดส่วนของอาสาสมัครอย่างน้อยหนึ่งคน
ต่อหลังคาเรือนไม่น้อยกว่าสิบหลังคาเรือน และให้หมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ และแสดงเจตนาเป็นอาสาสมัคร โดยความเห็นชอบของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนจานวนไม่
น้อยกว่าสิบหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่บุคคลดังข้างต้นนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านและ
อาศัยอยู่เป็นการประจาไม่น้อยกว่าหกเดือน
โปรแกรมการอบรมผู้ดูแลที่เป็นอาสาสมั คร (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2555) พบว่า แบ่งตามหน่วย
งาน ดังนี้ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสานักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ ดาเนินการโครงการนาร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่อง ระหว่าง พ.ศ. 2546-2547
สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุที่ ขาดการดูแล และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความ
ต้องการและความจาเป็นของผู้ สู งอายุ หลังจากโครงการประสบความสาเร็จ ได้มีการขยายการ
ฝึกอบรมไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโปรแกรมการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
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ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรือชุมชนได้ เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเป็นการ
เขียนแผนการอบรมในการใช้เวลาอบรมประมาณ 3 วัน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ทาเป็นอาชีพ 3) กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นาโปรแกรมการฝึกเสริม
ทักษะผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (60 ชั่วโมง) ใช้อบรมผู้ดูแลอาสาสมัครแก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้มี
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มต้นดาเนินงานในศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อมกราคม 2549 และต่อมาโครงการนี้เงียบหายไปเนื่องจากไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีการกล่าวถึงจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ องค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 7 ประการ ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ 2.
ความซื่อสัตย์ 3. ความกตัญญูกตเวที 4. ความมีระเบียบวินัย 5. ความเสียสละ 6. ความอุตสาหะ 7.
ความเมตตา (สถาบันกศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป., (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป. , ภาค
วิ ช าการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ แ ละศั ล ยศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแ ก่ น , 2542, ศู น ย์ ส มเด็ จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554)
เนื้อหา ผู้วิจัยพบว่า เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีบทเรียนแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ (บรรลุ ศิริพานิช, 2553) เนื้อหาที่กาหนดขึ้นก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น โปรแกรมการสอนที่เป็นคู่มือการดาเนินงานการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่บ้าน ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สั งคม จิตวิท ยาการสื่อสารในผู้สูงอายุ การประเมินญาณชีพผู้สูงอายุ การดูแลใน
ผู้สูงอายุเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง การป้องกันแผลกดทับ การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ การดูแลผิวหนัง การ
ดูแลปากและฟันในผู้สูงอายุ การประคบเย็น /การประคบร้อน การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เป็น
ต้น
กิจกรรม เป็นขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม และช่วยเหลือ ให้การดูแล และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้แก่
ผู้สูงอายุได้รับสะดวกสบาย และมีความรู้ เจตคติที่ดีและทักษะในการดูแล
กิจกรรม เป็นขั้นตอนการดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หลักการพื้ นฐานของการปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาลในเบื้องต้นที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุ ได้แก่ การรักษา การฟื้นฟู สุขอนามัย
การป้องกันโรค และโภชนาการ เป็นต้น โดยมีการกาหนดขั้นตอน ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2)
วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อการสอน เนื้อหาและกิจกรรม 4) คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ารับการสอน 5)
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอน 6) รายชื่อวิทยากร 7) การประเมินผลและการติดตามผล 8)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 10) ตาราง กาหนดการสอน และ 11) รายชื่อผู้
เข้ า รั บ การสอน และผู้ วิ จั ย ยั ง พบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องผู้ ดู แ ลที่ เ ป็ น
อาสาสมัคร ด้านสังคมมากกว่าสุขภาพ โดยการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการและความจาเป็นของผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2555, สานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 1) เยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข 2) ดูแลอาหารการกิน 3) ดูแล
เรื่องยา 4) ทาความสะอาดร่างกาย/แต่งตัว 5) ทาความสะอาดบ้าน 6) ช่วยเรื่องออกกาลังกาย 7)
ช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสม 8) พาออกไปพบแพทย์ 9) ไปเยี่ยมไข้ที่บ้าน 10) ไปเยี่ยมไข้ที่
โรงพยาบาล 11) พาไปพักผ่อนนอกบ้าน 12) พาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา 13) พาไปประชุมหมู่บ้าน
14) พาไปร่ ว มงานในชุ ม ชน 15) ประสานให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เ ข้ า มาตรวจรั ก ษา และ 16)
ประสานให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ มีการเลือกเนื้อหาวิชา และกิจกรรมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
โดยมีความยืดหยุ่นทั้งวิธีการที่เหมาะสม เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างความสนใจผู้เรียน เช่น
วิดีทัศน์ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง เป็นต้น และมีการสื่อสารให้เข้าใจถึงวิธีการ
เทคนิค และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้เรียน
การประเมินผล เป็นการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการวัดและประเมินผลว่ าผู้เข้าร่วมโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนด้านการดูแลผู้สูงอายุบรรลุจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน
การดาเนินกิจกรรมโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ จากวิธีการที่ได้วางแผน การออกแบบ
และการประเมินผลในการจัดโปรแกรมการสอน โดยจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ คือ 1) ระยะก่อนการจัด โปรแกรม 2) ระยะดาเนินการจัด โปรแกรม 3) ระยะหลังการจั ด
โปรแกรม
2.การศึกษากรณีศึกษาที่ดี และการศึกษาภาคสนามทีเ่ กี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะนี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ใน
โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของหน่วยงานที่มีการจัดโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ ผลการ
สังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ จากการศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาที่ ดี และการศึ ก ษาภาคสนาม พบว่ า
โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียด คือ

275
วิธีการ
1.1 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
วิ ธี ก ารก าหนดกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารของโปรแกรมการสอนการดู แ ลผู้ สู ง อายุ พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงปัจจุบันจากปัจจัยภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของครอบครั ว ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จะเห็ น ได้ ว่ า
ครอบครัวไทยมีลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้น และสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจยังผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวที่มีต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ
แม่และลูก ไม่ได้ทาบทบาทหน้าที่ของตนเต็มที่ ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม
รวมทั้งการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอื่นใน
สังคมมากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น และผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลาพัง ไม่ได้
รับความสนใจดูแลเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในชนบทเป็นจานวนมากถูกทอดทิ้งให้รับภาระเลี้ยงดู
หลาน เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทาให้ต้องมีการกาหนดกลุ่มผู้ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ และ
มีการจัดอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
เนื้อหา
1.2 การระบุเนื้อหาวิชา
เนื้อหาโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเนื้อหาสาระการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ มี
หลักการ/สาระส าคัญการดูแลผู้ สูงอายุโดยผู้ดูแลจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
โดยเฉพาะด้านจิตใจและการดาเนินชีวิตในสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและด้านจิตใจของผู้สูงอายุ หลักการสาคัญของการดูแลผู้สูงอายุและการ
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
ผู้วิจัย พบว่า เนื้อหาในโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ มีการสอนแทรกจริยธรรมการ
ดูแลผู้ สู งอายุระหว่างการเรียนการสอน ซึ่ งมิใช่การสอนจริยธรรมโดยตรงแต่เป็นการสอดแทรก
จริ ยธรรมดูแ ลผู้ สู งอายุขณะปฏิบัติงานหรือดูแลผู้สูงอายุ โดยองค์ประกอบจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ จะเกี่ยวพันกับหน้าที่สาคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ และ
ความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ และทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และได้รับการ
ยอมรับนับถือ ซึ่งการปฏิบัติตนดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควร
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในฐานะที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน การแสดงกิริยาหรือปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างสุภาพ
และเหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพจิต ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ลดความตึงเครียดได้ จริยธรรม
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การดูแลผู้สูงอายุจะสังเกตเห็นได้จากการแสดงออกและปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นประจา
สม่าเสมอ โดยการพิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา ให้คิด พูดและกระทาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และมีความเมตตา ความเอื้ออาทร ความอดทน และความเสียสละต่อผู้สูงอายุ
กิจกรรม
1.3 การกาหนดการเรียนการสอน
การกาหนดการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม มีแผนการสอน
สื่ อ การสอน และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ก ารเรีย นรู้ การจั ด สภาพแวดล้อ มการเรีย นรู้ และการประเมินผล
กิจกรรม โดยมีการกาหนดขั้นตอน ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) หัวข้อการสอน
เนื้อหาและกิจกรรม 4) คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ารับการสอน 5) กาหนด วัน เวลา และสถานที่ใน
การสอน 6) รายชื่อวิทยากร 7) การประเมินผลและการติดตามผล 8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9)
ผู้รับผิดชอบโครงการ 10) ตาราง กาหนดการสอน
1.4 การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
หลังจากการกาหนดวิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุตาม
ขั้นตอนต่างๆ จึงนาไปสู่ขั้นดาเนินการปฏิบัติตามแผนการสอนของโปรแกรม ดังข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3
1.5 การประเมินผล
การประเมินผล เป็นการวัดประสิทธิผลของความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียนหรือ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของโปรแกรมการเรียนการสอน การประเมินผล
ของหน่วยงานต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป เช่น การประเมินผล แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 25 เปอร์เซ็นต์
ภาคปฏิบัติ 85 เปอร์เซ็นต์ หรือมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน หรือทดสอบพร้อมกันไประหว่างเรียน
หรือมีการทดลองงานภายหลังการเรียน เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละหน่วยงาน หรือ
องค์กร ว่าจะประเมินผลช่วงระยะก่อนการจัดโปรแกรม ระยะดาเนินการจัดโปรแกรม และระยะหลัง
การจัดโปรแกรม หรือทาทั้งสามระยะ
และผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมภาคสนามเกี่ ย วกั บ โปรแกรมการสอนการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรมได้ ดังนี้
วิธีการ
วิธีการจัดโปรแกรม โดยการจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ คือ
การจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์ คือแนวคิดที่จะทาหน่วย
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ การพิจารณาผู้เข้าร่วมโปรแกรม คือเพศ
ชายและหญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนที่รับ 30
คนต่อรุ่น ระยะเวลาการศึกษา 6 สัปดาห์ และกาหนดสถานที่อบรม ค่าลงทะเบียนและวิธีการชาระ
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เงินค่าลงทะเบียน และคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานการพยาบาลและ
กายภาพบาบัดและจิตเวช การวางแผนการจัดโปรแกรมการสอน คือ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มี
เครื่องอานวยความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาลพอสมควรเสมือนอยู่บ้าน
การกาหนดโปรแกรมการสอน มีการวางแผนรับสมัครและกาหนดระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์
แบ่งเป็น 2 รุ่น ต่อหนึ่งปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการฝึกดูแลผู้สู งอายุโดยสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และ
เป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวลูกหลานในสังคมไทย โดยการให้การดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลในขั้นต้น เช่น การป้อนอาหาร การให้อาหารทาง
สายยาง การทาความสะอาดร่างกาย การดูแลการขับถ่าย การพลิกตัวและพยุงตัว ตลอดจนดูแล
ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น
การดาเนินการจัดโปรแกรม ประกอบด้วย การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการ
สอน การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน และการจัดกิจกรรมการสอน โดยมีสาระสาคัญของการ
อบรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการบรรยาย และการปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การบรรยาย
ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ การบรรยายบริบทการบริการดูแลผู้สูงอายุ การบรรยายจิตวิทยา
ในการดูแลผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมและให้อาหารผู้สูงอายุ การบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการวัดปรอท จับ
ชี พ จร นั บ การหายใจและวั ด ความดั น โลหิ ต การบรรยายและฝึ กปฏิ บั ติ ก ารอุ้ ม ยกพยุ ง และการ
เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทากายภาพบาบัดพื้นฐานสาหรับผู้สูงอายุ การ
บรรยายและฝึกปฏิบัติการทาเตียง และการทาความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ การบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการให้ออกซิเจน การเช็ดตัวลดไข้ และการให้ยาวิธีต่างๆ และการฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุใน
สถานที่จริง
การประเมินผลโปรแกรม ประกอบด้วย การประเมินผลโปรแกรมและการติดตามผลของ
โปรแกรม โดยผู้สอนติดตามการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของผู้เรียนให้ถูกต้องและกระทาอย่าง
สม่าเสมอตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยผู้สอนทาการสาธิตและผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง
ระหว่างเข้ารับการอบรม หากปฏิบัติผิดขั้นตอน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบั ติใหม่ จนสามารถทาได้
ถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอน และมี ก ารให้ คะแนนตามเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ง าน คื อ การประเมิ น ผลโดยการสอบ
ข้อเขียน 20 เปอร์เซ็นต์ และภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์ และฝึกภาคสนามในสถานที่จริง
เนื้อหา
2. เนื้อหาของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นเนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักการพยาบาลเบื้องต้นในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้าย
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ผู้ป่วย 5) การทาความสะอาดปากและฟัน 6) การป้อนอาหาร เป็นต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ
เวชศาสตร์ เ ขตร้อ น, 2556, พรรณธร เจริ ญ กุ ล , 2555) ซึ่ ง เป็ น หลั กการพื้ นฐานง่ ายๆ ที่ ส ามารถ
นามาใช้การดูแลตนเอง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยการบอกให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและพร้อม
ให้ความร่วมมือ แนะนาการปฏิบัติตัวเมื่อมีความผิดปกติ รวมทั้งเขียนรายงานการบัน ทึกการพยาบาล
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน จะได้ ท ราบการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ หมาะสมในการวางแผนการดู แ ลอย่ า ง
เหมาะสมต่อไปแก่สภาพของผู้สูงอายุ
กิจกรรม
3. กิจกรรมของโปรแกรม มีการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แผนการสอนของเนื้อหาการ
เรียนการสอนเป็นลาดับและขั้นตอน เช่น การเรียนรู้เ กี่ยวกับร่างกายมนุษย์ วิธีการการดูแลผู้สูอายุ
โรคที่เกิดในวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ จะมีวิทยากรและผู้สอน
ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียน จากวีดีทัศน์ สถานการณ์จาลอง และการสาธิตจาก
หุ่นจาลอง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเสมือนการดูแลผู้สูงอายุจริง และการ
ประเมิ น ผลกิ จ กรรม มี ก ารประเมิ น ผลและการติ ด ตามผลเป็ น ระยะระหว่ า งการเรี ย นการสอน
นอกจากนี้ ผู้ ส อนมี วิธีการชี้แ จงหลักการและเหตุผลว่ า ปัจจุ บันคนไทยมี อายุและชี วิ ตยืน ยาวขึ้ น
เนื่องจากประเทศมีการพัฒนาด้านการรักษา การดูแลและการป้องกันโรคตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในด้านสุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อผลิตบุคลากรในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ การป้องกันโรคและการจั ดระบบดูแลกิ จวั ตรประจาวันของผู้สูง อายุให้สามารถด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งดี โดยหั ว ข้ อ การสอน เนื้ อ หาและกิ จ กรรม จะบรรยายและถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ และสาธิตวิธีการตามขั้นตอน และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในการปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลแก่ผู้สูงอายุ และได้รับรู้ขั้นตอน
การปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุตามลาดับขั้นตอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจในการรับฟังคาบรรยาย
และการฝึกปฏิบัติภายหลังจากผู้สอนได้ทาการสาธิตวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สอนได้แนะนาและเน้นย้าในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุควรมี
ความรอบคอบ และมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยทุกขั้นตอนในการดูแลผู้สูงอายุต้องปฏฺบัติ
อย่างสุภาพ อ่อนโยน ทั้งการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ และต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ด้วยความ
เมตตาเพื่อให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ
การประเมินผล ผู้สอนติดตามการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและ
กระท าอย่ า งสม่ าเสมอตามขั้ น ตอนได้ เ ป็ น อย่ า งดี จากการฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยการสาธิ ต และฝึ ก ตาม
สถานการณ์จริงระหว่างเข้ารับการอบรมโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ หากปฏิบัติผิดขั้นตอน
ผู้สอนจะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติใหม่ จนสามารถทาได้ถูกต้องตามขั้นตอน และมีการให้คะแนนตามเกณฑ์
ปฏิ บั ติ พ ยาบาล คื อ การประเมิ น ผลโดยการสอบข้ อ เขี ย น 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และภาคปฏิ บั ติ 80
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เปอร์เซ็นต์ และฝึกภาคสนามลงวอร์ด และผู้เรียนจะต้องมาเรียนโดยขาดเรียนไม่เกิน 2 ครั้ง จึงถือว่า
ผ่านเกณฑ์การอบรม
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม ผู้วิจัย พบว่า มีทักษะความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคได้อย่างองค์รวม
และส่งเสริมการฟื้นฟู ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การอบรมนี้เป็นการอบรมพื้น
ฐานความรู้เบื้องต้นที่ผู้ดูแลสามารถนาไปปฏิบัติดูแลแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติ เพื่อนบ้านและคนใน
ชุมชนได้
องค์ประกอบจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมที่อบรมนี้ มีการสอนจริยธรรมในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ แ ทรกระหว่ า งการบรรยาย และฝึ ก ปฏิ บั ติ ฝึ ก อบรม โดยผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ จะต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ ความรอบคอบ และความเอาใจใส่ในการดูแลตนเองและผู้สูงอายุในเรื่องความสะอาด โดย
การป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายตนเองและผู้สูงอายุ และจะต้องมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ
ใช้ หั ว (head) ในการเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ การใช้ น้ ามื อ (hand) ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่
คล่องแคล่ว ว่องไว ในการปฏิบัติดูแลและการใช้น้าใจ (heart) คือ การมีจิตใจที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ การปฏิบัติดูแลได้อย่างถูกต้อง จะนามาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ที่มีมุทิตา มีความชื่มชม ยินดีในความสาเร็จ
สมหวัง หรือความสุขของผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ ฝึกให้มีไมตรีจิตอันดี พร้อมทั้งมีอุเบกขา คือ การไม่
ทับถม ซ้าเติม ไม่เยาะเย้ย ถากถาง หรือแสดงอาการสมน้าหน้าเมื่อผู้สูงอายุทาผิดพลาดหรือได้รับการ
ทรมาน ซึ่งความมีจริยธรรมของบุคคลสามารถแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกที่ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างซ้าๆ และสม่าเสมอจนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นได้แสดงออกมานั่นเอง
ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบจริยธรรมจากโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาใช้ในการ
สร้างเครื่องมือวิจัยและการพัฒนาโปรแกรมต่อไป
ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิ จ กรรม จากการศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาที่ ดี และ
การศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยจึงสรุปสังเคราะห์จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญู
กตเวที 4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา

280
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.สรุ ป ผลการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 นี้ ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาโปรแกรมโดยการนาแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ
Boyle (1981) มาเป็นกรอบในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน
โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และเพื่อพัฒนาความสามารถของ
บุคคลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2)
การระบุ เ นื้ อ หาวิ ช า 3) การก าหนดการเรี ย นการสอน 4) การน าแผนการสอนไปปฏิ บั ติ 5) การ
ประเมินผลโปรแกรมร่วมกับการนาแนวคิดและหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,
2542) มาบู ร ณาการร่ ว มกั บ การวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ข อง
Marquardt (1999) มีรายละเอียด ดังนี้
1.การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการในงานวิจัยนี้ เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอัน
ดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพที่เป็นแบบอย่าง และมีเวลาให้กับการทางาน
การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการในงานวิจัยนี้ คือ อาสาสมัครชุมชนหมู่บ้านสามพร้าว ตาบล
สามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 คน เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจึงต้องมีความรู้
เจตคติ ทั กษะที่ ดี ในการดูแลผู้ สู งอายุ ที่ มี จิตอาสา ความตั้ ง ใจและมุ่ ง มั่ น และสามารถอยู่ เ ข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมสิ้นสุดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถอ่านออกเขียนได้ และสมัครใจยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาของการจัดโปรแกรมในการพัฒนาทักษะ ความชานาญ และความรู้ทางวิชาการของ
โปรแกรมที่ ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ้น และได้รั บการคั ดเลื อกจากหมู่ บ้า นหรื อชุม ชน และผ่านการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมตามมาตราฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด
2.การระบุเนื้อหาวิชา
การระบุเนื้อหาวิชา คือ หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียด ดังนี้
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส 1) หลักยามะและหลักนิยามะ 2) การทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะและทาสมาธิ 3) การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คือ 1) การนาเสนอปัญหา 2) การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ 3) การพิจารณาสาเหตุของปัญหา 4)
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา 5) การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไป
ปฏิบัติ 6) การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา
จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ (สถาบันกศน.ภาคตะวัน ออก ม.ป.ป., ศูนย์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554) 1. ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความกตัญญูกตเวที 4. ความ
มีระเบียบวินัย 5. ความเสียสละ 6. ความอุตสาหะ 7. ความเมตตา
3.การกาหนดการเรียนการสอน
ผู้วิจัยกาหนดการจัดโปรแกรม และกิจกรรมการเรียนการสอน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ใช้
เวลาจานวน 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2559 ระยะที่ 2 ใช้เวลาจานวน 14 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 และระยะที่ 3 ใช้เวลาจานวน 8 ชั่วโมง วันที่ 27 มีนาคม 2559
ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมในการเรียน ออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดนีโอฮิวแมน
นิส หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยนาความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาสังเคราะห์เป็นกิจกรรม
กาหนดการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน ระยะที่ 1 ใช้เวลาจานวน 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1322 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย กิจกรรม 7 ด้าน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 3 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมที่ 5 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเสียสละ
กิจกรรมที่ 6 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความอุตสาหะ
กิจกรรมที่ 7 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเมตตา
รวมระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาทั้ง 3 ระยะ จานวน 122 ชั่วโมง
กล่าวโดยสรุป การเรียนรูข้ องโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คือ แนวคิดนีโอฮิวแมนิส
การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
4. การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
หลังจากพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น จึงนาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง

282
ผู้วิจัยจัดคณะทางาน คือ ผู้วิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้จัดอาหารและสถานที่ และช่างเทคนิคในการ
ดาเนินงานวิจัยนี้ หลังจากนั้นทาการสื่อสาร ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอการสนับสนุน
ทรัพยากร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลสามพร้าว โดยประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
บ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ดังนี้
สถานที่ การจั ดอบรม การจั ด หาแม่ บ้ า นท าอาหาร อุ ป กรณ์ เครื่ อ งเสี ยงและล าโพง เป็ น ต้ น และ
งบประมาณการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจากทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการ
จัดโปรแกรม
5. การประเมินผลโปรแกรม
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การประเมิ นประสิทธิภาพโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็ น การ
ดาเนินการต่อในการศึกษาวิจัยระยะที่ 2
ขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินผลก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรม รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ
แบบวั ด ทั ก ษะ และแบบประเมิ น ตนเองเกี่ย วกั บจริ ยธรรมการดู แลผู้สู ง อายุ แบบประเมิ นความ
เหมาะสมของโปรแกรม แบบสัมภาษณ์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อโปรแกรม และแบบสัมภาษณ์คู่มือ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม 7
ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ
ความอุตสาหะ และความเมตตา
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าขั้นตอนในการดาเนินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
เป็นพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ทาการทดลองใช้
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ณ ชุมชนบ้านสามพร้าว ตาบลสามพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้
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1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่ม
ทดลอง เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
กลุ่มทดลองจานวน 30 คน มีคะแนนทดสอบความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น และผลรวมด้านความรู้หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดเจตคติ เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่ม
ทดลอง เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุทั้งก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมสูงในทุกประเด็น หรือมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สู งอายุ และค่าความแตกต่างด้านรวมระดับ
เจตคติของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง และผลรวมด้านเจตคติหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่ม
ทดลอง เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมสูงในทุกประเด็นในระดับมากถึงมากที่สุด หรือมีทักษะที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ และค่าความ
แตกต่างด้านรวมระดับทักษะของกลุ่ มตัวอย่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง และผลรวมด้าน
ทักษะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของ
กลุ่มทดลอง เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนค่าแตกต่างของแบบประเมินตนเองทางจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมสูงในทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึงการมีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกที่ดีมีจริยธรรมต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านรวมจริยธรรมทั้ง 7 ด้านโดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลรวมการประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุแต่ละด้านโดยใช้ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบี ยบวินัย ด้านความเสียสละ ด้านความอุตสาหะ และด้านความเมตตา
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความ
กตัญญูกตเวทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5.ผลวิ เ คราะห์ข้อ มู ล จากการวางแผนแก้ปั ญ หาโดยใช้ แนวคิ ดการเรียนรู้ จ ากการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ในการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย นตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองรวมกลุ่ม 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม ทากิจกรรมที่ผู้วิจัยกาหนด
เพื่อดาเนินการระดมสมองและอภิปรายกลุ่มจากกรณีตัวอย่างและวิดีทัศน์ ลงในใบงานและการเล่า
เรื่องหน้าชั้นเรียนจากประสบการณ์การทางานการดูแลผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มทดลองมีจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองสะท้อนความคิดจากการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
พบว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะพิจารณาจากปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสิ่ง ใดควรทาหรือ
ปฏิบัติ แล้วหากเกิดผลกระทบมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีจริยธรรม
6.ผลการพัฒนาคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อสรุปเป็นคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู้วิจัย
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. ความเหมาะสมคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.1 การนากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาศึกษา ทาให้เกิดความเหมาะสมในการวิเคราะห์จาก
กรณีศกึ ษา การได้แสดงความเห็นในกรณีศกึ ษาจริงจะช่วยทาให้ผู้ดแู ลผูส้ งู อายุ ตระหนักได้วา่ สิง่ ทีต่ น
ทามาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ค วรหรือไม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันเองในกลุ่ ม ผู้ เข้าร่วมการพัฒนา แต่อย่าง ไรก็ตามสิ่งที่อาจต้องระวั งคือ เมื่อความเห็นมี ค วาม
แตกต่างกันมาก จาเป็นที่จะต้องมีผู้สรุปให้เกิดการยอมรับ เนื่องจากหลักจริยธรรมเป็นเรื่องที่อ่อนไหว
และไม่ได้มีกฎตายตัว
1.2 การตั้ ง ค าถามการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องบุ ค คลด้ ว ยตั ว เอง เป็ น การวิ เ คราะห์
สถานการณ์จากประสบการณ์ของบุคคลทาให้คู่มือมีความเหมาะสมดี
1.3 การแบ่งเรื่องและเนื้อหาชัดเจน ทาให้คู่มือเหมาะสมและง่ายต่อการศึกษา
2. ความเป็นไปได้ของคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สงู อายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในการนาไปใช้
ปฏิบัติจริง
2.1 การสนับสนุนจากน่วยงานอย่างจริงจังว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุก่อนปฏิบัติงานจริงต้องผ่านการ
เข้าโปรแกรมนี้ก่อน ทาให้มีความเป็นไปได้ในการนาคู่มือไปใช้
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2.2 การเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ดูแลผู้สูงอายุน่าจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคยในเรื่อง
การเขียน ดังนั้นการให้เขียนปัญหา หรือเขียนบันทึกประจาวันอาจจะเป็นเรื่องยากสาหรับเขาบ้าง
และอาจจะทาให้ผู้เรียนบางคนล้มเลิกการเขียนไป
2.3 การจัดกิจกรรม ควรมีการบอกรายละเอีย ดของกิจกรรมว่าให้ศึกษาเป็น กลุ่ ม หรื อ
รายบุคคลให้ชัดเจน
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.1 การใช้ภาพประกอบ เป็นการปรับคู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มคี วามน่าสนใจเพิ่ม
มากขึ้น โดยใช้ภาพเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
3.2 การใช้ภาษาที่ง่ายๆ และสามารถสื่อสารแล้วทาให้รู้สึกว่าการพัฒนาตามโปรแกรมนี้
ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
3.3 เนื้อหาการเรียนรู้ ควรต้องมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วย
4. ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4.1 เนื้อหาสาระในกิจกรรมของโปรแรกม เนื้อหาในกรณีศึกษาควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานของผู้เรียนและทาความเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นเรื่องสนุก
4.2 การตั้งคาถาม จะต้องเข้าใจง่าย และไม่ยากเกินไปสาหรับผู้ตอบ
4.3 การนาหลั กคุณธรรมยามะและนิยามะมาเป็นเนื้อหาในคู่มือด้วย มีการใช้วีดีโอมา
ประกอบในกิจกรรมดี กรณีที่เป็นกรณีศึกษา อาจจะมีการตั้งคาถามแบบปรนัยบ้างก็ได้ โดยคาถามจะ
แทรกอารมณ์ขัน สนุกสนาน
5. เงื่อนไขในการใช้คู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
5.1 หากผูเ้ รียนเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียน และเมื่อต้องพบกับคู่มือที่ต้องเขียนเรื่องราว
มากๆอาจจะทาให้ผู้เรียนไม่อยากตอบ หรือตอบสั้นๆ
5.2 ภูมิหลังทางการศึกษาและลักษณะการทางาน ควรต้องพิจารณาภูมิหลังทางการศึกษา
และลักษณะการทางาน เพื่อให้ทาคู่มือให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน
5.3 ความสามารถของผู้เรียน จะต้องอ่านเนื้อหาให้แตกฉาน สามารถอ่านและเข้าใจได้ดี
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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6.1 ประสบการณ์ ต รงจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรม การสั ม ภาษณ์ ผู้ เ รี ย นถึ ง ปั ญ หาหรื อ
ประสบการณ์ที่เจอแล้วนามาสร้างเป็นกรณีศึกษาอาจจะทาให้กรณีศึกษาดูน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เรียนประสบโดยโดยตรง
6.2 การอานวยความสะดวกให้ผู้เรียน หากมีการปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยการให้ผู้เรียนออกมา
เล่าเรื่องหน้าชั้นบ้างและวิทยากรจะคอยเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้อนคาถามให้คิดก็จะทาให้เราได้
คาตอบจากการวิจัยได้ดีขึ้น
6.3 การเขียนคาอธิบายการใช้คู่มือ ควรมีคาอธิบายการใช้คู่มือในส่วนหน้า
สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ มีความเห็นร่วมกันว่าคู่มือโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่ อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุว่า มีความเหมาะสมกับกลุ่มทดลองและสามารถนาไปใช้ได้จริงโดย
ต้องมีการปรับปรุงภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และมีคาอธิบายรายละเอียดของคู่มือ
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุไปใช้
จากการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริ ย ธรรมการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ระยะที่ 3 เป็ น ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพโปรแกรม ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและเงื่อนไขที่เป็นผลกระทบของโปรแกรม โดยผู้เข้าร่วม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทาแบบประเมินการจัดกิจกรรม การสรุปผลจากแบบบันทึก
การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง
และอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน จากปัจจัยและเงื่อนไขของการพัฒนา
โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาและนามาใช้ โดยการดาเนินติดตามผลจากระยะที่ 2 ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยพิจารณาด้าน
ความเหมาะสมของโปรแกรมของกลุ่มทดลอง พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. ผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมจากปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จและเงื่อนไข
ที่ส่งผลกระทบของการพัฒนาโปรแกรมที่ผู้วิจัยนาไปใช้
ผู้วิจัยได้ติดตามผลจากกลุ่มทดลอง มีความคิดเห็น ดังนี้
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2.1 ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
2.1.1 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ควรเป็นบรรยากาศที่ไว้ใจซึ่งกันและกัน รู้สึกผ่อนคลาย
2.1.2 การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่า เช่น การร้องเพลง บาบา นัม เควาลัม การทา
อาสนะท่าเบาๆ เพื่อให้ผ่อนคลาย การพูดเชิงบวกของวิทยากรและการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการพูด
เชิงบวกของทุกๆ คน
2.1.3 เนื้อหาในการจัดกิจกรรม จะต้องเป็นที่สนใจของผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรือ
ประสบการณ์ตรง รวมทั้งจะต้องทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเขาและงานของเขาจริงๆ
2.2 เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
เงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดโปรแกรมได้แก่
2.2.1 ทัศนคติของผู้เรียน แต่ละคนไม่เหมือนกัน การเปิดใจเล่าปัญหาที่ตนเองประสบ
อาจจะไม่เหมือนกัน บางคนเปิดเผย บางคนไม่เปิด โดยเฉพาะการบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาของตนเอง
ทางด้านจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหว
2.2.2 ภูมิหลังทางด้านการศึกษา เพศ วัย จะมีผลต่อความสนใจในกิจกรรม
2.2.3 ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมและเนื้อหาควรต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติตามจริยธรรม
2.2.4 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ควรเลือกช่วงเวลาที่ผู้เรียนพร้อมจริงๆ
เพื่อที่ว่าใจของผู้เรียนจะสนใจในกิจกรรมมากกว่าเรื่องส่วนตัว
2.2.5 การทาโยคะอาสนะควรเลือกท่าที่เหมาะกับวัยและกิจกรรมในแต่ละวันของผู้เรียน
หากโยคะด้วยท่าที่หนักเกินไป ผู้เรียนจะรู้สึกเพลียและง่วงระหว่างกิจกรรม แต่หากโยคะในปริมาณที่
พอเหมาะผู้เรียนจะอารมณ์ดีระหว่างเรียน
2.2.6 ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ต้ อ งเข้ า ใจในหลั ก การต่ า งๆ ของโปรแกรม และ
ตระหนักว่า โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณค่าให้กับตนเอง
2.2.7 ผู้ใช้บริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเอาใจใส่ดูแล ติดตามประเมินผลผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
โดยเข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมด้วย เพือ่ ให้การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 สิ่งที่ควรปรับปรุงโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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2.3.1 เนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม รวมเนื้อหาของคุณธรรมยามะนิยามะเข้าไปด้วย เพราะ
จะเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส่วนของยามะ ได้แก่ อหิงสา (การไม่สร้างความเจ็บปวด ทุกข์กายทุกข์ใจให้
ใครทั้งการกระทา ความคิด และคาพูด), สัตยา (การพูดเพื่อสร้างความสุขให้ผู้อื่น) ,อัสเตยะ หรือการ
ไม่นาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัว ,พรหมจรรย์ (การมองทุกสรรพสิ่งเท่าเทียมกันและมีเมตตา),
ปริคคหะ (ไม่หลงมัวเมาไปกับเรื่องทางวัตถุ) ส่วนนิยามะ คุณธรรมที่น่านามาใช้มากๆ คือ ตบะ หรือ
การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายอย่างเต็มความสามารถ
2.3.2 การขาดการสนั บ สนุ นอย่ า งจริง จั ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และการให้ ด าเนิน การ
ยกระดับในเรื่องนี้ จะทาให้ผู้เลือกและไม่เลือกเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกัน
นานวันเข้าโปรแกรมจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น และไม่มีคนเห็นคุณค่า
2.3.3 เวลาในการพัฒนาควรให้ครบถ้วนตามโปรแกรม
2.3.4 ปรับภาษาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ลดความเป็นวิชาการลง อาจใช้ภาพเข้ามา
ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
3.ผลจากแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง พบว่า
ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติสมาธิ โยคะอาสนะ และการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองโดยการคิด
พูด กระทาเป็นประโยชน์ด้านบวกของกลุ่มทดลอง คือ ทาให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทาได้ปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุในชุมชนมีร่างกายแข็งแรง การได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่
ที่ไม่เคยปฏิบัติได้ การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มี
คุณภาพมาก
ผลจากแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า กลุ่มทดลองมีจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุสูงในการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้
ด้านความรับผิดชอบ
สถานการณ์ในอดีต กลุ่มทดลองยังไม่มีความรู้เท่าที่ควรยังไม่ได้รับความรู้และการอบรม และ
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กบั ผู้สูงอายุเป็นไปได้ยาก เพราะในอดีตผู้สูงวัยไม่ชอบออกไป
ที่ต่างๆ เพราะถูกสอนมาแบบโบราณให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นกับผู้สูงอายุเพราะได้ดูแลและรับผิดชอบ
กับผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้สูงวัยนั้นนับว่าเป็นไปด้วยดี เพราะ
ปัจจุบันท่านมีความคิดเปลี่ยนตามยุคสมัยแล้ว
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ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ ต้องเข้าถึงตัวผู้สูงอายุผู้ดูแลต้องให้คาแนะนาแก่ท่าน ให้ท่านเข้าใจ
อย่างถูกต้อง และผู้สูงวัยจะคิดเสมอว่าการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการทาเหมือนนาเด็กๆ มาเข้า
โรงเรียนจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายมาก อาสาสมัครจึงจาเป็นต้องอธิบายความเป็นมาให้ท่านเข้าใจ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลตัวเองอย่า งถูกต้องและถูกวิธีและตรงไป
ตรงมาอย่างสม่าเสมอ และผู้ดูแลหรืออาสาสมัครต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่าน ทาให้ท่านมองเห็น
ภาพที่ชัดเจนว่าผู้ดูแลทาได้ดี และทาได้จริงท่านจะได้ทาตาม
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ได้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทากับผู้สูงอายุ ทุกวันนี้ผู้สูงอายุพร้อมด้วย
ผู้ดูแล จะร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทาอะไรด้วยกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่โต้แย้ง ไม่ขัดขวาง มี
ระเบียบวินัยดีมาก
ด้านความซื่อสัตย์
สถานการณ์ในอดีต คือ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีมีมารยาท ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานจะ
เข้าวัดไปทาบุญตักบาตรกันเป็นประจา พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จะพาบุตรหลานไปทาบุญ อีกอย่างหนึ่ง
เยาวชนจะสอนง่ายมากและเชื่อฟังคาสั่งพ่อแม่
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ไม่ค่อยอยากมาวัดทาบุญ ตักบาตร ทาให้
เยาวชนขาดจริยธรรม ขาดความซื่อสัตย์ ขาดความอดทน ไม่เชื่อฟังคาสั่งพ่อแม่ ดังนั้น อาสาสมัครจึง
ได้จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุไปทาบุญ ตักบาตร ไหว้พระขึ้น
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ เมื่ออาสาสมัครพบปัญหาจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้
ผู้สูงอายุได้เข้าวัด ไปฟังเทศน์ และทาบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรมให้ใจสงบ โดยการรักษาศีลและ
ภาวนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
มาตรการแก้ปัญหา คือ มีมาตรการให้ทุกวันพระ ผู้สูงอายุต้องมารวมตัวกันที่วัดประจา
หมู่บ้าน หรือไม่ก็กาหนดทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ มารวมตัวกันที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม บาเพ็ญตน
ด้วยควาซื่อสัตย์
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ได้ทาบุญร่วมกัน ทาสมาธิร่วมกัน และทักทาย พูดคุยกัน
ตามประสาผู้บาเพ็ญงาน การนั่งสมาธิ ถือศีลเป็นการสร้างความซื่อสัตย์และสัจจะในตนเอง
ด้านความกตัญญูกตเวที
สถานการณ์ในอดีต คือ พ่อแม่ ลูก หลาน จะรู้จักคารวะต่อผู้อาวุโส เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ เด็ก
หรือเยาวชน จะค่อยๆ คลานก้มหัวลงต่า หรือในวันพระพ่อแม่จะพาลูกๆ ไปกราบไหว้คุณปู่คุณย่า
คุณตาคุณยาย ให้ทาขวัญผูกข้อมือให้
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ ลูกหลานไม่ค่อยเชื่อฟังคาสั่งสอนและมีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ
ดังนั้นเมื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุปฎิบัติหน้าที่ด้วยความกตัญญูผู้ที่เราจะดูแล อย่างเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก
และเยาวชน และแนะนาให้มคี วามกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
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ปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ ผู้ดแู ลผู้สูงอายุต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด คือ เราอาสามาทางานตรงจุดนี้
ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ และกตัญญูต่อท่านด้วยความจริงใจ ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลาย
อย่างสมบูรณ์แบบ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ อาสาสมัครควรนัดผู้สูงอายุมารวมกันแล้วนาให้ผู้ดูแลมากราบไหว้
ท่าน เพื่อขอขมา เพราะมาตรการนี้ จะทาให้ท่านมีขวัญและกาลังใจที่ดมี ากๆ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุกับผู้ดูแล ได้พบปะกัน และการแสดงความกตัญญูต่อกันทาให้ท่าน
ปลื้มใจ ดีใจ ในการแสดงออกของผู้ดูแล และเกิดความมั่นใจและไว้ใจผูด้ ูแล
ด้านความมีระเบียบวินัย
สถานการณ์ในอดีต คือ คนในอดีตจะไม่รักษากฎระเบียบเท่าใดนักเพราะผู้สูงอายุไม่ค่อย
เดินทางไปงานสังคมจะอยู่กลับบ้านแบบพื้นฐาน และมีการทักทายกันธรรมดา ไม่ต้องมีระเบียบวินัย
อะไรเลย
ปัจจุบันเมื่อมีการรวมกลุ่มคนหลายคนมาอยู่ร่วมกันจะต้องมีการจัดระเบียบวินัยมีกติกาอยู่
ร่วมกันและให้ผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็น และเมื่อผู้ดูแลจะทาหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
จะต้องขออนุญาต ขอโทษ และพูดคุยกับท่านก่อนเพื่อทาความคุ้ นเคยกันก่อน และต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีระเบียบวินัย
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ ต้องดูว่าปัญหาที่เกิดก่อนมีอะไรบ้างจะแก้จุดไหนไม่ได้ปัญหาแล้วเราก็
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยในหลายคนช่วยกันแก้ก็จะได้ผลดี และเมื่อเรามีระเบียบวินัยปัญหาทุกอย่างจะ
ไม่ค่อยเกิด เพราะผู้สูงวัยและผู้ดูแลอยู่กันอย่างมีระเบียบวินัยที่เป็นไปตามกฎระเบียบนั่นเอง
มาตรการแก้ไข คือ เราต้องมีมาตรการที่เด็ดขาด และนามาใช้ มีมาตรการความร่วมมือกัน
จากหลายหลายฝ่ายเมื่อได้มาแต่มาตรการแล้วจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบตามขั้นตอน
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ร่ว มกัน อย่า งมีก ฎระเบี ย บและมีวิ นั ยในการดารงชี วิ ต อย่าง
เหมาะสมและถู ก ต้ อ ง ท าทั้ ง ผู้ ดู แ ลและผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด ความเรี ย บง่ า ย
สะดวกสบายทั้งสองฝ่าย
ด้านความเสียสละ
สถานการณ์อดีต คือ การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันผู้สูงวัยจะมองว่าเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหมอหรือแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ปัจจุบัน คือ นาเทคโนโลยีเข้ามาตรวจคัดกรองเบาหวานก็จะเป็นหน้าที่ของอาสาสมัคร
เพราะได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์มาอย่างถูกต้อง จึงกลายเป็นหน้าที่และความเสียสละในการ
ทางานดูแลผู้สูงวัยด้านนี้
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ปัญหาที่ต้องแก้ คือ มีมาตรการแก้ไขในการจัดระบบระเบียบให้ลงตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุไม่ค่อยจะยอมรับอาสาสมัครมากนักเนื่องจากไม่ใช่แพทย์ แต่ผู้ดูแลก็
ต้องพยายามอดทน และสร้างคุ้นเคยโดยใช้ความเสียสละเป็นที่ตั้งเพื่อให้ท่านยอมรับ
มาตรการแก้ไข คือ ผู้สูงอายุต้องมีจิตใจที่เปิดกว้าง มีความเป็นกันเองกับผู้ดูแล เมื่อนัดหมาย
อะไรก็ควรปฏิบัติตามด้วยความพอใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงอายุมีความอบอุ่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสร้างความคุ้นเคยร่วมกัน และ
ผู้ดูแลมีความเสียสละในการดูแลผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุทากิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานและความ
สบายใจและเกิดความร่วมมือที่ดี
ด้านความอุตสาหะ
สถานการณ์ในอดีต คือ ในชนบทจะไม่มีการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพเลยเพราะอดีตโรคภัย
ต่างๆ ไม่ร้ายแรง และต่างคนต่างอยู่เมื่อเจ็บป่วยก็ไปหาหมอธรรมดา และแต่เดิมการดูแลผู้สูงอายุท่าน
มักไม่ค่อยเต็มใจทาเท่าไหร่ทาไปแอบหลีกเลี่ยงไปส่วนมากหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุมักเป็นหน้าที่ของ
ลูกหลานเครือญาติคนอื่น ไม่เกี่ยว
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้มีจิตอาสาที่สมัครใจ เข้ าร่วม
กิจกรรมอบรมในด้านดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจะต้องเสียสละเวลา ความขยันและความอดทน ซึ่ง
หน้าที่การดูแลผู้สูงอายุจะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนหรือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพการแจกของชาร่วยในงานเทศกาลต่างๆ จึงทาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กัน
ปัญหาที่ต้องแก้ คือ หน้าที่การดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครผูม้ ีจิตอาสามาทางาน
ตรงนี้อยู่แล้วมีความเสียสละมีความอุตสาหะอย่างเต็มที่ นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องขยัน อดทน เสียสละอย่างจริงใจ
มาตรการแก้ไขปัญหา คือ เมื่อรับการฝึกอบรมทักษะการดูแลสุขภาพ จะต้องนาความรู้มา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และจะต้องมีการฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ และต้องดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีความสุขอย่างมีความภาคภูมิใจและพยายามทางานด้วยความอดทนไม่ให้คิดถึงปัญหา
ที่รบกวนจิตใจ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้สูงวัยได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ท่านจะได้
มีสุขภาพดี และแข็งแรง เราทาหน้าที่ของเราด้วยความอุตสาหะอดทนความดีที่ได้รับคือการยอมรับ
จากชุมชนความยกย่องความดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ และชุมชนน่าอยู่น่ามองเพราะทุกคนจิตใจแจ่ มใสไร้
โรคา
ด้านความเมตตา
สถานการณ์ในอดีต คือ การดูแลผู้สูงอายุไม่เคยมีในอดีตดูแลก็ดูแลแบบลูกดูแลพ่อแม่เท่านั้น
ไม่มีการลงชุมชนเหมือนในปัจจุบันในอดีตดูแลแบบเครือญาตแบบพี่น้อง
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สถานการณ์ปัจจุบัน คือ มีอาสาสมัครที่มีจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุจึงทาให้ผู้สูงอายุมีขวั ญและ
กาลังใจมากขึ้นและผู้สูงอายุก็เพิ่มจานวนมากขึ้นตามลาดับ
ปัญ หาที่ ต้องแก้ คือ ต้องมีนโยบายการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและแบบยั่งยืนต้องมี
โครงการมีแผนงานมีงบประมาณเข้ามาช่วยเพราะการเสียสละก็ไม่ใช่จะทาแบบมือเปล่า
มาตรการแก้ไข คือ หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยในการ
ดูแลผู้สูงอายุและต้องปล่อยให้อาสาสมัครดูแลอย่างเดียวคงเป็นไปอย่างลาบาก
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เมื่อมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยทาการดูแลผู้สูงอายุอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผู้สูงอายุก็จะมีสุขภาพที่ดีมีกาลังใจมีสุขภาพตามความเหมาะสม
สรุปได้ว่า การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลจะต้องประพฤติปฏิบัติ และแสดงออกทางกายวาจาใจ ที่
กลายเป็นบุคลิกภาพของผู้ดูแล เช่น การจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้ดูแลต้องเป็นผู้ที่
สามารถแนะนาการออกกาลังกายได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยการสละเวลาอย่างน้อยอาทิ ตย์ละ 3-4
วัน ที่ชมรมผู้สูงอายุ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่อยๆ ประคับประคองในการออกกาลัง เพราะบางคน
จะมีโรคประจาตัว โรคความดัน เบาหวาน ปวดข้อ ข้อเสื่อม ด้วยความอดทนและมีความเมตตาต่อ
ท่าน ซึ่งจะต้องมีการจัดมาตรการหรือกฎระเบียบที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยและเป็น
รูปธรรม ส่งผลให้ท่านสุขภาพดีและแข็งแรง และผู้ดูแลท่านก็จะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบันของ Boyle (1981) เป็นกรอบในการ
ดาเนินการ โดยบูรณาการร่วมกับการนาแนวคิดและหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ
อมาตยกุ ล , 2542) ร่ ว มกั บ การวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ข อง
Marquardt (1999) เพื่อเสริม สร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1.การอภิปรายผลการสั งเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ
เนื้อหา และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
2.การอภิปรายผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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3.การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไปใช้
1.การอภิปรายผลโปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ผลการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย วิธีการ เนื้อหา และกิจกรรม
เพื่อเสริม สร้างจริ ย ธรรมในการดูแลผู้สู ง อายุ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยและตาราและ
การศึกษากรณีศึกษาที่ดี และการศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุ
พบว่า วิธีการ ในการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมจะพิจารณาจากธรรมชาติของกลุ่มดูแล
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่มีอายุโดยเฉลี่ย 35 ปี ขึ้นไป การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่
แต่มีความสามารถในการรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และที่เป็นรู้จักและได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน เนื้อหา กาหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยเนื้อหาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และเนื้อหาด้านจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับโปรแกรมการสอนการดูแลผู้สูงอายุของ จริยศาสตร์สาหรับ
พยาบาล (สิวลี ศิริไล, 2551) คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ (โสภาพรรณ รัตนัย, 2555) คู่มือการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อัมพรพรรณ ธีรานุตร, 2552) คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ (บรรลุ ศิริพานิช
,2553) สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี
ขั น ธรั ก ษวงศ์ , 2549) และต าราผู้ ช่ วยดู แลผู้สูง อายุ (ศิ ริ พั น ธุ์ สาสั ต ย์ , 2555) กิ จ กรรม หมายถึง
ขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติจากการรวมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การเล่าเรื่อง
หน้ า ชั้ น เรี ย น และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ ข อง
Knowles (1980) ที่กล่าวว่าเป็นการใช้กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามเกณฑ์พฤติกรรมที่
ประสงค์และเป็นการเรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเองเพื่อช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
เกิดความร่วมมือกันระหว่างปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุ สาหรับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง
หลักประพฤติตนในการดูแลบุคคลสูงวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการดูแล เข้าใจสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและกระทาสิ่งต่างๆ ด้วยความรักเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย
ได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสรุป จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ ได้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความ
มีระเบียบวินัย 5) ความเสียสละ 6) ความอุตสาหะ 7) ความเมตตา สอดคล้องกับโปรแกรมการสอน
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การดูแลผู้สูงอายุของคู่มือการดาเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (ศูนย์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554 ,สถาบันกศน.ภาคตะวันออก (ม.ป.ป.,)
2.การอภิปรายผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผลการพั ฒ นาโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พบว่า อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุชุมชนตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผลคะแนนของแบบวัดความรู้ เจตคติ
ทักษะและการประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบผล
ก่อนและหลั งการทดลองในการเข้าร่วมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น คือ กลุ่มทดลองจานวน 30 คน มี
คะแนนทดสอบความรู้ เจตคติ ทักษะ และการประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับงานของ ประภาส อนันตา และจรัญญู ทองเอก
(2555) กล่าวว่า ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร มีความรู้เพิ่มขึ้นมากหลังจากได้รับ
การฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.001) ดังนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงควรเพิ่มหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครก่อนที่จะให้อาสาสมัครออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านจริง นอกจากนั้นควรพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู้ด้านโรคต่างๆ บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถืออย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการวางแผน
ล่วงหน้าก่อนลงเยี่ยมบ้าน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะช่วยให้การทางานมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับงานของสานักประเมินผล, สานักงบประมาณ (2556) กล่าวว่า ได้รับการอบรมใน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัคร การอบรมสอนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสอนต่อเนื่องใน
เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ด้านการให้บริการสาธารณสุข เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ เป็นการอบรมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร เป็นการทบทวนความรู้เดิม
และให้ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติเชิงบวกในการ
ดูแลผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับเกียรติวรรณ อมาตยกุล (2551) ที่กล่าวว่าการคิด พูด กระทาที่เป็นบวก
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พบว่า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุชุมชนตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มีการสะท้อน
ความคิดเห็นของการวางแผนแก้ปัญหาจากแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติถึงความมีจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในการนาเสนอปัญหาในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการ
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การแก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้ เช่น การที่บุตรหลานปล่อยคุณย่าคุณยายอยู่เพียงลาพัง เราไม่ควร
ปล่อยให้ผู้สูงอายุความคิดเห็นว่าท่านไม่มี คุณค่า เราควรดูแลและเอาใจใส่ท่าน การปล่อยให้ท่านอยู่
ตามลาพังเหมือนเป็นการซ้าเติมท่าน เพิ่มอาการเจ็บป่วยทางใจให้ท่านที่ขาดคนเหลียวแล มาตรการ
แก้ไขปัญหา คือการใช้เวลาว่างพาท่านไปเที่ยวผ่อนคลาย เราต้องเอาใจใส่ท่านว่าเป็นคนสาคัญสาหรับ
เรา เราต้องให้ความคิดให้ท่านได้แสดงความสามารถของท่านมีการช่วยเหลือท่านและให้ท่านคิดว่า
ท่านมีค่าไม่ถูกทอดทิ้ง เมื่อคนเราอายุย่างเข้า 60 ปี ขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงวัย ความเสื่อมโทรมจะเข้ามา
เยี่ยมกรายหลายประการ เราควรใส่ใจเป็นพิเศษ ลูกหลานควรดูแลท่านอย่างใกล้ชิดและมีจริยธรรมใน
การดูแลด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คุณย่าคุณยายไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความรู้สึกเหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้า เรา
จะได้ความรักและความเข้าใจกับผู้สูงอายุเมื่อเราไม่ปล่อยให้ท่านอ้างว้าง วิธีการขจัดความอ้างว้างของ
ท่านให้บรรเทาโดยการดึงท่านเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น ทาให้ท่าน
รู้สึกมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2551) ที่กล่าวว่า คนเราจะต้องมีความรู้สึก
ดีๆ ให้กับตนเองก่อนโดยไม่ต้องเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและสิ่งอื่น เพื่อที่จะช่วยทาให้คนเรามี
ความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้น และช่วยให้ผู้อื่นมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตัวเอง และการให้ความรักความเมตตาต่อกัน เป็นหลักการสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์
และสอดคล้องกับ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่แต่ละ
บุคคลก่อน การยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยการฟังสิ่งที่ดี พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ และการ
กระทาดีที่เป็นความประพฤติชอบ ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความไม่เบียดเบียนและมีความรักความ
เมตตาเป็นพื้นฐาน
ผลการพัฒนาคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้
ความเหมาะสมคู่มือของโปรแกรมมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ของคู่มือในการนา
ไปใช้ปฏิบัติจริง โดยสอดคล้องกับ Boyle (1981) ที่กล่าวว่า แหล่งทรัพยากร เอกสารการสอนและ
อุปกรณ์การสอน เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นใส ฟิลม์ เป็นสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ในการขยาย
ความคิดและกระตุ้นความสนใจระหว่างการเรียนการสอน
สิ่งที่ควรปรับปรุงคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการปรับปรุงการ
เขียนบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสม เพราะคนที่คุ้นเคยในการเขียนมากกว่าจะเขียน
ได้ดีกว่า สอดคล้องกับ Boyle (1981) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียน
และผู้สอนร่วมมือกัน โดยวิธีการให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ผู้เรียน สังเกต การณ์ การฟัง
การคิด การเขียน การซักถาม และการอภิปราย ฯลฯ ซึ่งเป็นการเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
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ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ เนื้ อหาใน
กรณีศกึ ษาควรเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของผูเ้ รียนและทาความเข้าใจง่าย
เงื่อนไขในการใช้คู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้เรียนจะต้องสามารถ
อ่านเนื้อหาให้แตกฉาน และสามารถอ่านและเข้าใจได้ดี สอดคล้องกับ สุมาลี สังข์ศรี (2545) ที่กล่าว
ว่า การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ จะต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยคานึงถึงความต้องการ
ความสนใจ และความแตกต่างระหว่ า งผู้เรี ยน ให้ความสาคัญ กับประสบการณ์ของผู้ เรีย น หรือ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
การนาปัญหาหรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนเจอแล้วนามาสร้างเป็นกรณีศึกษาอาจจะท าให้
กรณีศึกษาดูน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เรียนประสบโดยโดยตรง และการเล่าเรื่อง
หน้าชั้นบ้างและวิทยากรจะคอยเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้อนคาถามให้คิดก็จะทาให้เราได้คาตอบจาก
การวิจัยได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ Tyler (1986) ที่กล่าวว่า การกาหนดหลักการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องพิจารณาจากความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
สภาพชีวิตของผู้เรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ และควรทาให้
ผู้เรียนมี โอกาสฝึ กฝนและนาไปใช้จริงได้ เกิดความพึงพอใจทาให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดผลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานของ สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี
ทองมาก (2555) กล่าวว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีความมั่นใจในการดูแล หรือให้คาแนะนา
ผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแนะนา วิธีการให้ความรู้ เอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
รวมทั้งพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษา
3.การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไปใช้
ผลจากการจั ด โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่นามาเป็น
เงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกาหนดในการจัดกิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จและทาให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
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1.ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
1.1 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ควรเป็นบรรยากาศที่ไว้ใจซึ่งกันและกัน รู้สึกผ่อนคลาย
สอดคล้องกับ Knowles (1980) ที่กล่าวว่า บรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศของการให้ความเคารพซึ่ง
กันและกัน บรรยากาศของการไว้ใจซึ่งกันและกั น จะสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับ Caffarella (2002) ที่กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตั้งแต่การ
ต้อนรับผู้มารับบริการ เช่น แสดงความเป็นกันเองกับผู้เรียนในการลงทะเบียน และการปฐมนิเทศ
1.2 การสร้างบรรยากาศให้คลื่น สมองต่า เช่น การร้องเพลง บาบา นัม เควาลัม การทา
อาสนะท่าเบาๆ เพื่อให้ผ่อนคลาย การพูดเชิงบวกของวิทยากรและการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการพูด
เชิงบวกของทุ กๆ คน ซึ่ งสอดคล้ องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2551) และอาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา. (ม.ป.ป.) กล่าวว่า เมื่อจิตใจสงบจะส่งผลให้สมองทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เรียกว่า
ภวังค์แห่งสมาธิ หรือการรับรู้ (Trance) เป็นสภาวะของคลื่นสมองต่าๆ จิตใจสงบสุข เยือกเย็น สมดุล
แต่กลับมีความพร้อมในการทากิจกรรมใดๆ ของชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหลักการสู่ความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถทางานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 เนื้อหาในกิจกรรมจะต้องเป็นที่สนใจของผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรือประสบการณ์
ตรง รวมทั้งจะต้องทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีประโยชน์กับตัวเขาและงานของเขาจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ที่กล่าวว่า เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการจัดอบรมควรจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นจริงของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจาวันหรือชีวิตการทางาน
2.เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบในการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้
เงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดโปรแกรมได้แก่
2.1 ทัศนคติของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเปิดใจเล่าปัญหาที่ตนเองประสบอาจจะ
ไม่เหมือนกัน บางคนเปิดเผย บางคนไม่เปิด โดยเฉพาะการบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาของตนเองทางด้าน
จริยธรรมนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหว โดยสอดคล้องกับ อุดม เชยกีวงศ์ (2541) กล่าวว่า เมื่อบทเรียน
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นมากที่ สุ ด จะท าให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นได้ ดี ที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ
Knowles (1984) ที่ ก ล่ า วว่ า ด้ า นทั ศ นคติ ควรใช้ กิ จ กรรม เช่ น การสาธิ ต วิ ธี ก าร หรื อ ขั้ น ตอน
กระบวนการ การแสดงบทบาทสมมติ การทาแบบฝึกหัด การฝึกซ้อม การฝึกทางาน เป็นต้น ซึ่งเป็น
เกณฑ์พฤติกรรมที่ประสงค์จะก่อให้เกิดแก่ผู้เรียนได้
2.2 ความสนใจส่วนบุคคล ความสนใจในกิจกรรม เนื่องจากภูมิหลังทางด้านการศึกษา เพศ
วัย จะมีผลต่อความสนใจในกิจกรรม โดยสอดคล้องกับ เมธปิยา เกิดผล (2557) กล่าวว่า กลุ่มผู้เรียน
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มีความใกล้เคียงกันทั้งช่วงอายุ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประสบการณ์ในชีวิต รวมถึงความสนใจใน
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน จะทาให้มีความใส่ใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ และการร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี (2540) ที่ว่าความแตกต่างของ
บุคคลส่งผลโดยตรงกับระดับการเรียนรู้ของบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา เพศและอายุ
2.3 การปฏิบตั ิตนทางจริยธรรมของบุคคล การปฏิบัติตนทางจริยธรรมของผู้เรียนแต่ละคน
อาจจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมและเนื้อหาควร
ต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติตามจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2538) ที่กล่าวว่า จิตใจของเราซึ่งมีเจตจานง ความตั้งใจ แรงจูงใจที่จะทาให้เรามี
พฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรตามภาวะและคุณสมบัติต่างๆ ของจิตใจนั้นๆ
2.4 ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ควรเลือกช่วง
เวลาที่ผู้เรียนพร้อมจริงๆ เพื่อผู้เรียนจะสนใจในกิจกรรมมากกว่าเรื่องส่วนตัว โดยสอดคล้อง Boyle
(1981) ที่ กล่ าวว่าความ ส าคัญ ของการวางแผนโปรแกรม คือ ต้องมีการกาหนดกลุ่มผู้เ รีย นทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในการวางแผนการเรียนการสอน และการดาเนินการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับงานของ กฤษยาภัสร์ ขาวประทุมทิพย์ (2556) กล่าวว่า อาสาสมัครควรมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน การจัดแบ่ งเป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นกลุ่มย่อย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับอาสาสมัครหลังจากการปฏิบัติงานในพื้นที่วางแผนงานในครั้งต่อไป
2.5 การเลือกท่าโยคะ การทาโยคะอาสนะควรเลือกท่าที่เหมาะกับวัยและกิจกรรมในแต่ละ
วันของผู้เรียน หากโยคะด้วยท่าที่หนักเกินไป ผู้เรียนจะรู้สึกเพลียและง่วงระหว่างกิจกรรม แต่หาก
โยคะปริมาณที่พอเหมาะผู้เรียนจะอารมณ์ดีระหว่างเรียน โดยสอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล
(2542) ที่กล่าวว่า การทาโยคะท่านอน (Dead Posture) พร้อมกับการเปิดเพลงเบาๆ เพื่อให้คลื่น
สมองต่า เป็นท่าที่ทาให้เกิดความผ่อนคลาย หรือสภาวะอัลฟามากที่สุด เพราะเลือดจะไปเลี้ยงสมอง
และอวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้อย่างสม่าเสมองทั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะ บุคคลมีความสุขสงบ
สดชื่น ผ่อนคลาย เบาสบาย และเป็นอิสระที่สุด ซึ่งบุคคลควรใส่ข้อมูลด้านบวก ขณะที่เป็นช่วงที่จิตใต้
สานึกของคนเราจะทางานดีที่สุด เปิดรับและบันทึกข้อมูลที่ดีๆ
2.6 ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องเข้าใจในหลักการต่างๆ ของโปรแกรม และตระหนัก
ว่า โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มและพัฒนาคุณค่าให้กับตนเอง โดยสอดคล้องกับ Boyle (1982) ที่กล่าวว่า
การพัฒนาโปรแกรม (program development) หมายถึง การปฏิบัติและตัดสินใจอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันระหว่างนักพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับประชาชนหรือตัวแทนของประชา
ชนที่จะได้รับผลกระทบจากโปรแกรม โดยการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจเป็นเรื่อง ความรู้ เจตคติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
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2.7 ผู้ใช้บริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเอาใจใส่ดูแล ติดตามประเมินผลผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดยเข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
สอดคล้องกับ Boyle (1981) ได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ (Involvement of Clientele) หมายถึง การส่งเสริมให้บุคคลสนใจกลุ่มและบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญสาหรับการพัฒนาทุก
ประเภท และสอดคล้ อ งกั บ งานของส านั ก ประเมิ น ผล, ส านั ก งบประมาณ (2556) กล่ า วว่ า การ
ปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร ในบางพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะในเขตเมื อ ง มั ก จะไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชนเท่าที่ควร
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3.1 เนื้อหาการเรียนการสอน เนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม รวมเนื้อหาของคุณธรรมยามะ
และนิยามะเข้าไปด้วย เพราะจะเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส่วนของยามะ ได้แก่ อหิงสา (การไม่สร้าง
ความเจ็บปวด ทุกข์กายทุกข์ใจให้ใครทั้งการกระทา ความคิด และคาพูด), สัตยา (การพูดเพื่อสร้าง
ความสุขให้ผู้อื่น) อัสเตยะ หรือการไม่นาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัว ,พรหมจรรย์ (การมองทุก
สรรพสิ่งเท่าเทียมกันและมีเมตตา), ปริคคหะ (ไม่หลงมัวเมาไปกับเรื่องทางวัตถุ) ส่วนนิยามะ คุณธรรม
ที่น่านามาใช้มากๆ คือ ตบะ หรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้อง
กับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2545) ที่กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาปัจเจกบุคคลที่ควรได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆ ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติตนที่ดีงามมี 10 ประการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 ยามะ (yama) เป็นหลักในการปฏิบัติตัวกับสรรพสิ่งทั้งหลายมี 5 ข้อ คือ อหิงสา สัตยา อัสเตยา
พรหมจรรย์ ปริคคหะ และส่วนที่ 2 คือ นิยามะ (niyama) เป็นหลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ
ของตนเอง มี 5 ข้อ คือ เศาจะ สันโดษ ตบะสวาธยายะ และอิศวรประนิธาน
3.2 การขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ และการให้ดาเนินการยกระดับ
ในเรื่องนี้ จะทาให้ผู้เลือกและไม่เลือกเข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกัน นานวันเข้า
โปรแกรมจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น และไม่มีคนเห็นคุณค่า โดยสอดคล้องกับ Boyle (1981) ที่กล่าว
ว่า การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสาหรับโปรแกรม และความเห็นชอบเชิงกฎหมายที่จะช่วยให้
องค์กรได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ การให้ผู้ที่มีอิทธิพลในการสนั บสนุนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับมากยิ่งขึ้น และ สอดคล้องกับงานของ
เตือนใจ ปาประโคน และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี (2556) กล่าวว่า อาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครมากตามไปด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงานของ
บุคคลจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากองค์การ หรือหน่วยงานที่ปฏิ บัติอยู่ หากได้รับการ
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สนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน
3.3 ระยะเวลา เวลาในการพัฒนาควรให้ครบถ้วนตามโปรแกรม โดยสอดคล้องกับ Boyle
(1981) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเป็นหลักการที่สาคัญของ
การพัฒนาโปรแกรม
3.4 การใช้ภาษา ปรับภาษาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ลดความเป็นวิชาการลง อาจใช้
ภาพเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าสนใจ โดยสอดคล้องกับ Boyle (1981) ในการพัฒนารูปแบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ว่า วิธีการ เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึงในการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปการอภิปรายผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมมีจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้น ทั้งด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเสียสละ
ด้านความอุตสาหะ และด้านความเมตตา ทั้งนี้เนื่องจากจริยธรรมดังกล่าวจะต้องมีการประสาน
ต่อเนื่องร่วมไปด้วยกันในหลายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน (2542)
ที่กล่าวว่า ข้อคุณธรรมที่มีความสาคัญและได้มุ่งเน้นการพัฒนามากที่สุดคือ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความสานึกในหน้าที่ ความเสียสละอุทิศตน สุจริต ความมีเหตุผล ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์
ขยันหมั่นเพียร และความยุติธรรมเสมอภาค ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์
วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียร และพิสมัย อรทัย (2551) ที่สรุปการสารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม 14 ตัวบ่งชี้ ที่มีความสาคัญในสังคมไทยเรียงลาดับ
จากมากไปน้ อ ย ดั ง นี้ 1) ความซื่ อ สั ต ย์ 2) ความรั บ ผิ ด ชอบ 3) ความมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ 4) ความ
ขยันหมั่นเพียร 5) ความมีวินัย 6) ความอดทน 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8) ความยุติธรรม 9) ความเป็น
กัลยาณมิตร 10) ความสามัคคี 11) ความกตัญญูกตเวที 12) ฉันทะ 13) ความประหยัด 14) ความเป็น
อิสระ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบว่า โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความยืดหยุ่น และ
สามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ได้จริง ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน
ตามประสบการณ์ของผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของบุคคล และการนาแนวคิดนีโอฮิว
แมนนิสมาใช้ในงานวิจัยเป็นการส่งเสริมจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มี
หลักการสาคัญ คือ การคิด พูด และกระทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางเชิงบวกต่อการสร้างความสัมพันธ์
และระหว่างบุคคลและชุมชนผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งจากการลง
พื้นที่วิจัยและการใช้โปรแกรมการศึกษา พบว่า โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
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1.วัตถุประสงค์
2.ผู้เรียน
3.ผู้สอน
4.เนื้อหาสาระ
5.กิจกรรมการเรียนการรู้
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5.1การนาเสนอปัญหาจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
5.2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
5.1.1 การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะและ
ทาสมาธิ
5.2.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
5.3 การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
5.4 การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และกิจกรรมที่
สังเคราะห์
5.5 การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัตเิ พื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
5.6 การดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
6.ทรัพยากรการเรียนรู้
7.การประเมินผล
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกล่าว ได้องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย คือ
พื้นที่/บุคคลในชุมชน
-คนของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ
-ช่วยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
-รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
-มีความเมตตากรุณา
การชื่นชม/ยกย่อง
-ความชื่นชม/ยกย่องจากการทางานที่มิใช่ตัวเงิน
-ความสาเร็จที่ได้จากการไม่เอาเปรียบและทาประโยชน์ต่อผู้อื่นและชุมชน เช่น การดูแลผู้สูงอายุ เป็น
ต้น
กิจกรรมเชิงบวก
-ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

302
-การสนทนาเชิงบวก โดยใช้คาพูดที่ดีและสร้างสรรค์ ทาให้บุคคลที่สนทนาด้วยเกิดความประทับใจ
มั่นใจและไว้วางใจต่อกันได้
-บรรยากาศการทางานที่สร้างสรรค์ โดยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน เพื่อให้ทุกคนมีความสุข
และความสามัคคี
-มีการวางแผนและการแบ่งงานที่ดี
-มีกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ดี
ผู้จัดโปรแกรม
-บุคลิกภาพเป็นต้นแบบที่ดี
-สุภาพ ใจเย็น สุขุม รอบคอบ
-มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี
-คอยเติมพลังใจให้แก่กันและกัน เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตน
-มีความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเองในการทางาน
-มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ปัจจัย
-บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
-เนื้อหากิจกรรมจากประสบการณ์ของผู้เรียน
เงื่อนไข
-ทัศนคติของผู้เรียน
-ความพร้อมของผู้เรียน
-การปฏิบัติตนทางจริยธรรม
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนี้ ทาให้บุคคลเกิดมีจริยธรรมอย่างเป็นธรรมชาติจาก
จิตใจที่มีความรู้สึกที่ดี รู้สึกภาคภูมิใจ และการได้รั บการยอมรับ จากชื่นชม ยกย่อง ในการเข้ามามี
บทบาทเป็นอาสาสมัครในชุมชนที่มิใช่เกิดจากค่าของตัวเงิน
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ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทาให้ได้แนวคิดการ
พัฒนาโปรแกรมจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อส่งเสริมจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการศึกษาวิจัย ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอสาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ
ทักษะ และการประเมินตนเอง และจากการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าว เพื่อการนาผล
วิจัยที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ผู้วิจัย
นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสาหรับผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2) ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก ร และ 3) ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี
รายละเอียด ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ มีความสอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะเป็นบุคคลที่ต้องได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัคร และจะต้องเป็นผู้ที่มี ความประสงค์ มีความสมัครใจ และ
ความเสียสละในการช่วยเหลือการดาเนินงานสาธารณสุข และต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอันดี โดยได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากคนในชุมชนท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวต้องสืบสานและกระทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และให้เกิ ดการประพฤติปฏิบัติทั่วทุกชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า การได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุประสบผลสาเร็จ ดังนั้น ควรมีการกาหนดนโยบายสาหรับ
อาสาสมัครที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืน และควรกาหนดในแผนการ
จัดอบรมจริยธรรมการดูแลผู้สู งอายุโดยได้รับการฝึกจากครูฝึกอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกและการ
ประเมิน ผลตามหลัก สูตรอบรมมาตรฐานครูฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่สามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีส่วนสาคัญในการเพิ่มความรู้ เจตคติ และทักษะ
ความชานาญซึ่งส่งผลต่อความมีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนสถาบันฝึกอบรม
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และพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความสาคัญกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่สอดคล้องกับ การ
ดาเนินชีวิต และนาไปปรับใช้ได้จริง
การขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงาน เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จากความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ
ได้ แ ก่ ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนหลักกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ควรดาเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มจานวนมากขึ้นในอนาคต
2.ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
จากผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ทาให้
ได้รับความรู้ เจตคติ และประสบการณ์ใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทาให้ลดความตึงเครียด และมีความผ่อน
คลาย ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานดีขึ้ น ดังนั้น ควรให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านสนับสนุนการ
จั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ ฟื้ น ฟู ค วามรู้ ค วามสามารถของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น เพื่ อ
ยกระดับความสามารถของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตาม
มาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข
3.ข้อเสนอแนะสาหรับชุมชนท้องถิ่น
จากผลการวิจัย พบว่า การดาเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบประสบผลสาเร็จ เนื่องจาก
ความร่วมมือของผู้นาชุมชน และคนในชุมชน เช่น ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทาหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนมีส่วนสาคัญ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันอย่างราบรื่น ซึ่งเป็น
การแบ่งเบางานสาธารณสุข โดยการเสริมสร้างคนในชุมชนดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยได้ค วาม
ไว้วางใจและการยกย่องจากคนในชุมชนท้องถิ่นในการทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
4.ข้อเสนอแนะสาหรับนักการศึกษา
จากผลการวิจัย พบว่า การดาเนิน โปรแกรมการศึกษานอกระบบประสบผลสาเร็จ ได้โดย
การออกแบบตามธรรมชาติของกลุ่มทดลอง ซึ่งจะต้องมีการหาความต้องการการเรียนรู้โดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
5.ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาทางการศึกษา
จากผลการวิจัย พบว่า การดาเนินโปรแกรมการศึกษานอกระบบประสบผลสาเร็จ เนื่องจาก
การสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ เป็นกันเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผู้ร่วมกิจกรรม
รู้จักกันและกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้
ทฤษฎีเชิงลึกที่หลากหลายในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยซึ่งต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
2.การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ มีบริบทของการได้รับการปลูกฝังอบรมศีลธรรม และจริยธรรม เมื่อผู้วิจัยได้นากิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกับผู้วิจัยได้ด้วยดี ซึ่งต้องวางแผนการดาเนินการในการใช้เวลาฝังตัวกับ
ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามความเป็นจริง
3.การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุระดับตาบล ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจนารูปแบบขั้นตอนของการ
พัฒนาโปรแกรมไปขยายต่อยอดทาวิจัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้หรือพื้นที่อื่นๆ
4. การจัดกิจกรรมของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ได้รับความอานวย
สะดวก ราบรื่นด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้เวลาลงพื้นที่สร้างความรู้จักและความคุ้นเคยต่อบุคคลใน
ชุมชนของการดาเนินงานวิจัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1. ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายแผนงาน สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการวิจัยและประเมินคุณภาพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
3. อาจารย์บุษยา เลียบทวี พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ผู้จัดการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์นนทิยา เซ็นศิริวัฒนา
หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร ผู้จัดการหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ (ทรอปเมดโฮมแคร์)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นนีโอฮิวแมนนิสและด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5. ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพคู่มือโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ
1. นางสุภัทรา จันทรมานะ
หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลศาลายา
2. ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สานักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียนและด้านนีโอฮิวแมนนิส
3. ดร.พัชรดา อธิคมปัญญาวงศ์
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
1.หลักการและเหตุผล
ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมว่า ประเทศไทยจะมีโครงสร้างประชากรวัย
สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการคาดการณ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ว่าประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ทาให้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุใน 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นลาดับจากร้อยละ 9.5 ในปี
2543 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2558 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 2554) ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ จะพบกับการเปลี่ยนแปลงของการเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพ (บรรลุ ศิริพานิช และคณะ, 2531) ในด้าน
การบดเคี้ยวอาหาร การไม่ได้ยิน การมองไม่เห็น การเสื่อมของกระดูก การเจ็บปวดต่างๆ เช่น ปวด
หลัง ปวดเข่า เป็นต้น (อัมพร โอตระกูล, 2538) และ 3 ใน 4 ของผู้สูงอายุมักมีโรคประจาตัว (นิ่มนวล
ศรีจาด, 2533) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในปี
พ.ศ. 2520 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัด
และทั่วถึง และเป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท และเพื่อ
แก้ปัญหารักษาพยาบาล หรือดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน (สานักงบประมาณ, 2556)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (ราชกิจจานุเบก
ษา, พ.ศ. 2554) กล่าวว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกาหนด ได้แก่ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้ า น (2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (3) อาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
นอกจากนี้ หมวด 3 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร คือ (1) การ
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้
ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน (3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบสาธารณสุข
หรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ (4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับ
สภาวะสุขภาพของท้องถิ่น (5) เป็นแกนนาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจาก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ (6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุม ชน
เกี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ (7) ศึ ก ษา พั ฒ นาตนเอง และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ (8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจะต้องดาเนินการตาม
มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ (9) ประสานการดาเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ในท้องถิ่น
ประเทศไทยจึงเริ่มมีการนางานสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นแนวทางพัฒนางานสาธารณสุข โดย
เริ่มจากแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-พ.ศ.2524) ได้นาระบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขมาใช้ ซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนาในการชักจูงและก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน การให้คาแนะนาความรู้ด้านสุขภาพ และประสานงานรับข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ไปเผยแพร่ต่อประชาชน และแจ้งข่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพใน
หมู่บ้านแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในหมู่บ้าน
เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาในหมู่ บ้ า น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อาสาสมัครจึงเป็นสิ่งสาคัญ (อมร นนทสุต, 2535) โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานของอาสาสมัครดังกล่าว พบว่า บางคนทางานนอกพื้นที่ ทาให้การประเมิน
และดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง และบางคนขาดความตระหนัก และไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ประภาส ขามาก, 2556) และอาสาสมัครยังขาดความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งด้านระบบสนับสนุนในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น
ประชาชน ผู้นาชุมชน ไม่ให้ความสาคัญ ขาดความร่วมมือที่ดี และอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมากจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครมากตามไปด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงาน
ของบุคคลจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากองค์การ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ หากได้รับ
การสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน (เตือนใจ ปาประ
โคน และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, 2556) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ไม่มีความมั่นใจในการดูแล หรือ
ให้คาแนะนาผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแนะนา วิธีการให้ความรู้ เอกสารและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษา (สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี ทอง
มาก, 2555)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีการพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ (Schumacher and Meleis, 1994) และจะต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและ
มีความคิดเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีสัมพันธภาพที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ
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(คมสั น แก้ ว ระยะ, 2540) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ยั ง มี อ ยู่ น้ อ ยมาก ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู้ สู ง อายุ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนิน
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
กลไกในระดับรากฐานของชุมชน โดยมีการฝึกอบรม ฝึกทักษะเสริมสร้างทัศนคติ ให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลาพัง ถูก
ละเลย ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ยากจน ฯลฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดาเนินการโครงการนา
ร่อง เมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2547 ในพื้นที่ 8 จังหวัด และมีมติคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายผล
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านผู้สูงอายุ และให้องค์ก ารปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในการดาเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ (วิไล
ลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) โดยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อาสาสมั ครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่งานวิจัยของ ชาลิ ณี ภัท รพงศ์ (2550) ได้การศึกษาการปฏิบั ติหน้ าที่ข องอาสาสมัค รดู แ ล
ผู้สูงอายุ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อจาแนกรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ 1) การออกเยี่ยมเยียนและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ด้านการถ่ายทอด
เรื่องความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัว 3) ด้านการให้ความช่วยเหลือทั่วไปในการดูแล
ผู้สูงอายุ 4) ด้านการประสานงานในด้านการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ 5) ด้านการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ
ดู แ ลตนเองเพื่ อ การมี สุ ข ภาพดี 6) ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติงานด้านการเสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับดี จึงควรได้รับการสนั บสนุนให้ใช้ศักยภาพด้านอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง (2553) ได้ทาการประเมินโครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ : กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่
จะต้องดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 6 - 10 คน โดย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีระดับความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่ ปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้สูงอายุ จานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลมีมากเกินไป
การขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสื่อสารกับผู้สูงอายุมีปัญหา อีกทั้ง ปัญหาอาสาสมัครไม่มา
ปฏิบัติงานจริง และไม่ได้กาหนดตารางการปฏิบัติงานไว้ให้ชัดเจน (ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน,
2537) การศึกษาของ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2531) เกี่ยวกับปัญหาทางออกของ อสม. พบว่าผู้ที่ผ่าน
การอบรมแล้วจะปฏิบัติงานเฉพาะช่วงแรกๆ ต่อมาจะเฉื่อยชา และไม่กระตือรือร้น รวมทั้งมีการ
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ลาออกสูงมากเนื่องมาจากวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาไม่เหมาะสม การไม่มีค่าตอบแทนและภาระทาง
ครอบครัว จาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มทุกปีทาให้สูญเสียงบประมาณอย่างมาก นอกจากนีค้ ่าตอบแทน
ระหว่างการอบรม สิทธิรักษาพยาบาลฟรี การได้รับการเชิดชูเกียรติ การได้รับการยอมรับนับถือ การ
ได้มีบทบาทในสังคม ตลอดจนการได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ผู้ที่จะทางานนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก (เอกมน โลหะญาณจารี, 2547) ซึ่งต้อง
อาศั ย การวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Marquardt ,1999) เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Marquardt ,1999) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง จริ ย ธรรมระหว่ า งการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ล ดลงมาก (สิ ว ลี ศิ ริ ไ ล, 2548) สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น การ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพมากกว่าการฝึกฝนและการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นที่มาของคาขวัญว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษา ต้ อ งเน้ น ความส าคั ญ ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และสอดคล้องกับ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้มีการกาหนดจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกันในเรื่องของการมุ่งพัฒนาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งมีพันธกิจสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนาความรอบรู้
อย่างเท่าทัน
ทั้ ง นี้ โ ปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) โดยเน้นกระบวนการทาซ้าๆ
การทาให้คลื่นสมองต่า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การสร้างทัศนคติ
ที่ดีโดยการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และเน้นกระบวนวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เกิดในตัวผู้เรี ยน เป็นประสบการณ์การเรียนที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน โดยการ
ไตร่ตรองและสะท้อนความคิด การพิจารณาลงความเห็นและสร้างกรอบแนวคิด การตรวจสอบและ
การบูรณการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็ นการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐาน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีแบบองค์รวมเพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมี
คุณภาพ โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle หลัก
คุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้ วย หลักยามะ และหลักนิยามะ หลักการแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส และการวางแผนแก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
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2.แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Boyle (1981) กล่ า วถึ ง โปรแกรมทางการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โปรแกรมเชิงสถาบัน มีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังต่อไปนี้
การพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน
โปรแกรมเชิงสถาบันมีรูปแบบที่เป็นทางการให้ความสาคัญเรื่องการพัฒนาเชิงบุคคล
จึงเน้นการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนเป็นหลักมากกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน การวิเคราะห์ความ
ต้องการหรือเนื้อหาดาเนินการตามหลักวิชาการและพื้นฐานขององค์ความรู้ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล ซึ่งองค์กรหรื อสถาบันจะ
เป็นผู้พิจารณาว่าควรปรับปรุงพัฒนาด้านปัญหา ด้านเจตคติ และด้านทักษะหรือสมรรถภาพอะไรได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ดังนั้น ในการวางแผนความจาเป็นจึงอยู่ที่การเลือกเนื้อหาทางวิชาการที่
เหมาะสมและการจั ด ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง (Continuity) การเรี ย งล าดั บ (Sequence) และการ
ผสมผสาน (Integration)
โปรแกรมเชิ ง สถาบั น ถู ก น ามาใช้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นประเภทที่มี
ประกาศนียบัตร มีการรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การฝึกอบรมระหว่างประจาการ ฯลฯ ขั้นตอน
ในการวางแผนโปรแกรมเชิงสถาบันมีดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดกลุ่มผู้รับบริการ (Defining Target Clientele)
- กาหนดว่าใครจะเป็นกลุ่มผู้รับบริการในโปรแกรม ถ้าหากกลุ่มดังกล่าวสังกัดสถาบัน
องค์กร สมาคมวิชาชีพ หรือในกลุ่มชุมชน การประสานงานกับองค์กรและกลุ่มดังกล่าวจะช่ วยสร้าง
ความเข้าใจวัตถุประสงค์และกระบวนการของความพยายามในการพัฒนาโปรแกรมขึ้น
- ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารว่ า มี ค วามต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถ ปัญหา ฯลฯ อะไรบ้าง
- ศึกษาว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัดโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อน
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุเนื้อหาวิชา (Specific Content Areas)
- ศึกษาความต้องการโดยพิจารณาจากธรรมชาติของผู้เรียนโดยเฉพาะ เนื้อหาที่จะสอน
การออกแบบการเรียนการสอน ความปรารถนาและแรงจูงใจของผู้เรียน
- พยายามเปรียบเทียบระดับความสามารถของผู้เรียนกับเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งอาจจะใช้
วิธีการทดสอบก่อนการเรียนการสอน
- ศึกษาศักยภาพของกลุ่มผู้รับบริการ โดยผู้พัฒนาโปรแกรมควรศึกษา ประสบการณ์
ทางการศึกษา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ รูปแบบการมีส่วนร่วม ความสนใจพิเศษของศักยภาพ
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ของผู้เรียนในโปรแกรมต่างๆ ในหลายกรณี ข้อมูลดังกล่าวอาจจะหาได้จากผู้เข้าโปรแกรมก่อนการ
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 : กาหนดการเรียนการสอน (Identifying Instructional Approach)
การพิ จ ารณาเลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ เรี ย งตามล าดั บ ของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจาณาคือ ภูมิหลังที่อาจจะแตกต่างกันของผู้เรียน
เช่น ประสบการณ์เดิม ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม เป็น ต้น นอกจากนั้นควรจะพิจารณาการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับลักษณะ และภูมิหลังของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือก
วิธีการแล้วจึงเลือกเทคนิคของกิจกรรม กาหนดอุปกรณ์ เครื่องมือตามความเหมาะสม และกาหนด
บทบาทของคณะเจ้าหน้าที่ตามแผนการสอน ดังนี้
- เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน
- ประชาสัมพันธ์โปรแกรมโดยวิธีหลากหลายที่เหมาะสม อาจผ่านสื่อมวลชน หน่วยงาน
- ช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มให้ รู้ เ กี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค์ รู ป แบบ และ
กระบวนการของโปรแกรม
- ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเฉพาะเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โปรแกรม (เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
การผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่ได้ยกเป็นตัวอย่าง) วิเคราะห์ทฤษฎีและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน พยายามใช้วิธีการใหม่ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออานวย
- ก าหนดหน้ า ที่ ข องคณะเจ้ า หน้ า ที่ แ ละวิ ท ยากรในการด าเนิ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- กาหนดและพัฒนาเอกสารที่จะต้องใช้เตรียมให้พร้อมและกาหนดเวลาที่จะใช้ในการ
นาเสนอ
ขั้นตอนที่ 4 : การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ (Providing Instruction)
ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ มีข้อควรพิจารณา 3 ประการคือ การกระตุ้นความ
สนใจให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งกิจกรรมเสริมในการติดตาม
ประเมินผลต่อผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม (follow - up) ขยายผลการอบรมโดยดาเนินกิจกรรม
ในลักษณะที่มีความต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และรวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ปรับแผนการปฏิบัติตามความจาเป็น ดังนี้
- เลื อ กเนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ภาพในการน าความสามารถที่ ซ่ อ นอยู่ ข องกลุ่ ม
ผู้รับบริการออกมาได้

325
- มีความยืดหยุ่นทั้งทางวิธีการที่เหมาะสม เทคนิคและอุปกรณ์ ที่นามาใช้ในการจูงใจ
และสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน
- มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท และความ
รับผิดชอบของทุกคน
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation of the Program)
การประเมินผลโปรแกรมในแง่มุมต่างๆ มีประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม ผู้จัดโปรแกรมควรจัดให้มีการประเมินในทุกขั้นตอนซึ่ งในการประเมิน
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการเตรียมประเด็น และตัวชี้วัดซึ่งต้องรวบรวมเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เครื่องมือและผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งรูปแบบและเทคนิคการประเมินขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ของโปรแกรม หรือการใช้ประโยชน์ของผลการประเมินหรือผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน เป็นต้น สรุปได้ดังนี้
- วัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน ถ้ามีการวัดความรู้เดิมของผู้ เรียนก่อนเข้าร่วมและ
ทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมสามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อดูความก้าวหน้าได้
- พิจารณาทบทวนแผนว่า ผู้เรียนอาจก้าวหน้าได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
- ทบทวนแผนของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม
ผู้วิจัยดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ตามการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
บอยล์ (Boyle, 1981) เป็นโปรแกรมเชิงสถาบัน ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 1)การกาหนด
กลุ่มผู้รับบริการ 2)การระบุเนื้อหาวิชา 3)การกาหนดการเรียนการสอน 4)การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ
5)การประเมินผลโปรแกรม
3.แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
3.1หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ หลักยามะและนิยามะ
หลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น) ได้แก่
1. การไม่ มี เ จตนาร้ า ยต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ (อหิ ง สา) มี ผู้ น าศาสนาจ านวนมาก แปล
ความหมายของคุณธรรมข้อนี้ว่า ห้ามฆ่าสัตว์ ซึ่งแปลความหมายคลาดเคลื่อน เช่นหากเราพรวนดิน
ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร เราต้องทาลายแมลง สัตว์ในดินไปมากมาย หรือมนุษย์จาเป็นต้องทาลายสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาป เป็นต้น เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์เอง มีคน
อีกมากมายที่ติดยึดกับการแปลความหมายของอหิงสาที่คลาดเคลื่อนนี้ จึงต้องมีชีวิตที่ทุกข์ระทม
เบียดเบียนชีวิตตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าแม้แต่ทาร้ายยุง มด งูพิษ ฯลฯ และรู้สึกผิดอย่างมากที่ต้อง
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ทาลายชีวิตสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค หรือแม้แต่สัตว์ที่เป็นอันตรายแก่ตนเองและคนในครอบครัว หลาย
คนทาตัวให้อยู่ในคุณธรรมข้อนี้ โดยการว่าจ้างหรือใช้คนอื่นทาร้ายชีวิตสัตว์เหล่านี้แทนตนเอง และ
การฆ่าสัตว์เพื่อนามาเป็นอาหารหรือผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มี
การกระท าที่ ขั ด กับ หลั กของคุณธรรมในข้อ นี้ ก่ อ นที่ เ ราจะบริโ ภคอาหารที่ท าจากเนื้ อ สัต ว์ เพื่อ
ดารงชีวิต เราควรคานึงหลักของอหิงสา 2 ประการ ดังนี้ 1) เราควรเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสานึกต่าที่สุด
มาทาเป็นอาหาร เช่น พืช ผัก 2) ก่อนที่จะฆ่าสัตว์เพื่อนามาทาเป็นอาหาร ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีจิตสานึก
ต่าเพียงใด เราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงสมบูรณ์โดยการไม่ทาลาย
ชีวิตนั้นได้หรือไม่
2. การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข
(สัตยา) หมายถึงการมีปิยวาจา หรือวาจาไพเราะที่เป็นประโยชน์และให้ความสุขแก่ทั้งผู้ฟั งและผู้พูด
เมื่อไรก้ตามที่เรามีความคิด คาพูดและการกระทาที่มีเจตนาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ มีความสุข เราจะ
พบว่าจิตใจของเราก็มีความสุข ความสงบ คุณธรรมในข้อนี้จึงไม่ได้หมายถึงการพูดความจริงเสมอไป
เพราะบางสถานการณ์ในชีวิต การมีคุณธรรมข้อนี้ อาจหมายถึง การเงียบ การไม่พูด หรือการใช้คาพูด
ที่บิดเบือนความจริงไปบ้าง เพื่อสวัสดิภาพและความสุขของผู้อื่นเป็นสาคัญ
3. การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) แบ่งเป็น 4
ประเภท ดังนี้ 1) การลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นทางกาย ทั้งลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และรวมไปถึงการใช้
สติปัญญา การใช้คาพูดหลอกล่อหรือหรือหลอกลวงในการที่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 2)
การลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นทางใจ เพียงแต่เกิดความคิดที่จะลักขโมยโดยที่ยังไม่ได้ลงมือกระทาจริง ก็
ถื อ ว่ า เป็ น การผิ ด คุ ณ ธรรม 3) การท าให้ ผู้ อื่ น สูญ เสี ยโอกาสที่ ตั ว เองควรจะได้ รับ เราจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการที่ทาให้ผู้อื่นสูญเสียโอกาสนั้นๆ 4) คิดที่จะทาให้ผู้อื่นสูญเสียโอกาสที่ตัวเองควรจะ
ได้ เพียงแค่คิดที่จะทาเช่นนั้นก็ถือว่าผิดคุณธรรม
4. การปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้ วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่
ปรากฎออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) การมีพรหมจรรย์ คือ การระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม
ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ ที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตลอดเวลาเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็น
ความงามที่ปรากฎออกมาในรูปของวัตถุที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้ จะกลายเป็นผู้ที่อ่อน
น้ อ ม ถ่ อ มตน น่ า รั ก ลดตั ว ตนของตั ว เองลง ลดความรู้ สึ ก แบ่ ง แยกพวกเราพวกเขา และเห็ น
ความสาคัญของสรรพสิ่งต่างๆ มากขึ้น และมีความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้กับมวลมนุษย์ สัตว์และ
สรรพสิ่งทั้งหลายมากขึ้น
5. การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปันส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับ
ผู้อื่น (ปริคคหะ) หมายถึง การดาเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงกับความสบาย
ทางวัตถุต่างๆ มากเกินไป วิธีการดาเนินชีวิตแบบนี้จะทาให้คนเรารู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
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ตามความจาเป็นของชีวิต และรู้จักแบ่งปันส่วนเกินต่างๆ ของชีวิตให้แก่ผู้อื่น ซึ่งทาให้คนทุกคนอยู่
รวมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข
หลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง)
1. การรั ก ษาความสะอาดบริ สุ ท ธิ์ ข องร่ า งกายและจิ ต ใจ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (เศาจะ)
หมายถึงการรักษาความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ที่แบ่งเป็นสองด้าน คือ การรักษาความสะอาด
ภายนอก การใช้น้า สบู่หรือเครื่องช่วยทาความสะอาดต่างๆ ที่ทาให้ร่างกาย เสื้อผ้า หรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเราสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เป็นระเบียบ พร้อมที่จะนามาใช้เป็นประโยชน์ และการรักษา
ความสะอาดภายใน คือ ความจาเป็นที่เราจะต้องรักษาความสะอาดด้านภายใน หรือจิตใจอย่าง
สม่าเสมอ ไม่ให้เกิดความหม่นหมอง หรือความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจ ระมัดระวังจิตไม่ให้เกิดความเห็น
แก่ตัว หรือความต้องการทางวัตถุมากเกินไป ด้วยการทาสมาธิให้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ การทาสมาธิ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจึงเปรียบเสมือน
กับการอาบน้าให้กับจิตใจนั่นเอง
2. การพยายามรักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) หลัก
สาคัญของคุณธรรมข้อนี้ คือ การไม่ปล่อยจิตใจให้ลุ่มหลงกับความต้องการทางวัตถุมากจนเกินไป โดย
รู้จักพึงพอใจในวัตถุที่หามาได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต วิธีการควบคุมจิตใจของตนเอง ได้แก่
วิธีการแรก คือ บอกตัวเองอยู่เสมอ ถึงความสาคัญของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่ามีค่าเหนือกว่า
ทรัพย์สมบัติภายนอกตัวมากมาย วิธีที่สอง คือ การได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้าง คาพูดของคนรอบข้าง
มีผลต่อจิตใจของคนเราเป็นอย่างมาก เราจึงควรคบกับกัลยาณมิตรที่ให้ความสาคัญแก่ชีวิต (ร่างกาย
และจิตใจ) ของตนเองมากขึ้น
3. การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) ตบะไม่จาเป็นต้องมีความยากลาบาก หรือความเหนื่อยยาก
ทางด้านร่างกายในการที่จะรับใช้ผู้อื่นมาเกี่ยวข้อง การมีคุณธรรมในข้อตบะ มีหลักในการพิจารณา
ก่อนการช่วยเหลือผู้อื่นว่า เราควรช่วยคนที่ด้อยกว่าเราก่อน
4. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อ งที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความ
เมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) ไม่ได้หมายความเพียงแต่การอ่าน การฟัง หรือการสนทนาในเรื่องของการ
ท าให้ เ รามี ส ปิ ริ ต (Spirit) สู ง ขึ้ น แต่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจความหมายของเรื่ อ งนั้ น ๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง สปิ ริ ต
หมายถึง จิตใจที่ปิดกว้าง (Broadmind) มีความเมตตากรุณา (Generous) ให้กับทุกสรรพสิ่งโดยไม่มี
การแบ่งแยกว่าเป็นพวกเขา พวกเรา แบ่งแยกวรรณะ เชื้อชาติ เป็นจิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้วจน
อ่อนโยนเปิดกว้างมีน้าใจ มีความรัก ความเมตตาให้กับคนและทุกสรรพสิ่ง
5. การมีเป้าหมายที่ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิ ตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่
เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) คาว่า อิศวร
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(Iishvara) ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลจักรวาล หรือผู้ที่ควบคุมคลื่นทุกชนิดใน
จักรวาลนี้คืออิศวร คาว่า ประณิธาน (Pranihana) แปลว่า การนาเอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นที่พึ่ง
ดังนั้น อิศวรประณิธาน หมายความว่า การนาเอาอิศวรมาเป็ นที่พึ่ง หรือการนาเอาคลื่นจัก รวาลมา
เป็นเป้าหมายของชีวิต หรือพูดง่ายๆ ว่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเรา คือ การปรับคลื่นสมอง เป็น
การพัฒนาจิตใจ หรือการทาสมาธิให้มีคลื่นสมองต่าลงจนเข้าสู่คลื่นจักรวาล
3.2 หลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักการของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2545) ผู้วจิ ัยได้แบ่งเป็น 2 ขั้น
ดังนี้ 1.การทาให้คลื่นสมองต่าโดยการทาสมาธิและการฝึกโยคะอาสนะ และ 2.การสร้างเจตคติที่ดี
โดยสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง โดยฝึกปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
1.การทาให้คลื่นสมองต่าโดยการทาสมาธิและการฝึกโยคะอาสนะ
การทาสมาธิ
การทาสมาธิ เป็นการยกระดับจิตใจ ให้เกิดความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อทุกสรรพสิ่งใน
โลกและจักรวาล การทาสมาธิเป็นกระบวนการทาให้ร่างกาย จิตสานึก และจิตใต้สานึกหยุดการ
ทางาน หรือทางานน้อยที่สุด เพื่อทาให้จิตใจส่วนลึก หรือจิตเหนือสานึกของคนเรามีโอกาสทางานได้
อย่างเต็มที่ ขณะที่ทาสมาธิ คลื่นสมองของผู้ทาสมาธิจะช้าลงไปเรื่อยๆ จนเกิดความปิติสุขมากขึ้น เมื่อ
คลื่นสมองหลอมรวมกับคลื่นจักรวาล ความรู้สึ ก “ตัวฉัน” หรือ “อัตตา” จะหายไป ซึ่งเป็นการเข้าสู่
สภาวะความเป็นพุทธะ คือการเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง ซึ่งกระบวนการ
เข้าสู่สภาวะนี้นั้นต้องประกอบด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างพอเหมาะ การออกกาลัง
กายอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ เพื่อให้ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจ
การพัฒนาจิตใจทาได้โดยการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตใต้สานึกมีข้อมูลที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา
และจิตใจส่วนลึกทั้งสามระดับได้รับการพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะของความมีจิตใจที่มีความรักความ
เมตตาที่ยิ่งใหญ่ อันนาไปสูเ่ ป้าหมายของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
การทาสมาธิแบบนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist Meditation) ก่อให้เกิดสภาวะคลื่นสมอง
ต่าขณะทาสมาธิ จิตใต้สานึกอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับข้อมูลใหม่ โดยการภาวนามันตราในใจด้วยคาว่า
“บาบานัม เควาลัม (Baba Nam Kevalam)” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Love is everywhere”
หรือมีความรักอยู่ทุกหนทุกแห่ง ควรฝึกอย่างสม่าเสมอวันละ 2 ครั้ง จิตใต้สานึกจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสิ่งที่เราคิด กลายเป็นจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ทาให้เราเคารพ
ตนเองและเคารพผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่ น ตลอดจนคุณค่าของทุกสรรพสิ่งในโลกและ
จักรวาล โดยที่โยคีโบราณได้หาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อขจัดอารมณ์ด้านลบ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การทา
สมาธิโดยใช้คามันตรา (Mantra Meditation) เพื่อชาระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์
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โกศล วงศ์สวรรค์ และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ (2551) กล่าวว่า ฟรอยด์ เชื่อว่าจิตใจของ
มนุษย์มีการทางาน 3 ระดับ คือ
1. จิตสานึก (Conscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดันซึ่งเรารู้ตัว
2. จิตใต้ส านึก (Subconscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดัน ซึ่ งเรารู้ไ ม่
ต่อเนื่องกันตลอดเวลา บางเวลาก็รู้ บางเวลาก็ไม่รู้ และจะระลึกได้เมื่อมีสิ่งกระตุ้น
3. จิตไร้สานึก (Unconscious) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดันที่เราไม่รู้และ
เรียกกลับมาสู่จิตสานึกไม่ได้โดยวิธีธรรมดา ต้องใช้วิธีพิเศษ เช่น การเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างเสรี
(Free Association)
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2530) กล่าวว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์จะ
มีส่วนประกอบชั้นนอกสุด คือร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ อันได้แก่ อวัยวะภายนอกร่างกาย
และอวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่างๆ ในร่างกาย ส่วนประกอบที่ลึกเข้าไป คือจิตใจ ในส่วนนี้จะมี 3
ระดับใหญ่ คือจิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิตใจส่วนที่ลึกและละเอียดอ่อนที่สุด ซึ่ งเป็นขุมพลัง ที่
รวบรวมแหล่งของความรู้ทั้งหลาย ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่และความปิติสุขที่เรียกว่าสภาวะ
ของความเป็นพุทธะ ซึ่งจิตใจทั้ง 3 ระดับ มีหน้าที่ ดังนี้
จิตสานึก มีหน้าที่ 3 ประการ คือรับความรู้สึก แสดงความต้องการหรือรังเกียจและการลงมือ
กระทา
จิตใต้สานึก คือความคิดต่างๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่ จะอยู่ที่สมองระดับนี้ ความฉลาด เช่น การคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุและผล การคิดทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
สมองในส่วนนี้ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารข้อมูล และคิดเรื่องปรัชญาที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นใน
โลกนี้อีกด้วย
จิตใจส่วนลึกที่สุด แบ่งได้ 3 ระดับ คือ จิตใจส่วนลึกระดับแรก จิตใจส่วนนี้เป็นศูนย์แห่ง
ความรู้ทั้งปวงของมนุษย์ เมื่อคนเรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสูงจะทาให้จิตใจสงบแน่วแน่
เยือกเย็น และสามารถสัมผัสจิตใจในระดับนี้ได้ ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี มีคุณภาพและเกิดความคิด
สร้างสรรค์อย่างมหัศจรรย์ จิตใจส่วนลึกระดับสอง หากคนเราสามารถพัฒนาจิตใจจนถึงระดับนี้ได้
จะทาให้คนเรามีอวัยวะที่รับรู้ความรู้สึกไวกว่าคนธรรมดาทั่วไป จนทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ทาให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างแจ่ม แจ้ง เกิด
ดวงตาที่ล้าลึก และไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จิตใจส่วนลึกระดับสาม จิตใจชั้นนี้เปรียบเสมือน
จิตใจบางๆ ชั้นสุดท้ายที่ห่อหุ้มสภาวะของความเป็นพุทธะของมนุษย์ไว้ ผู้ที่เข้าถึงจิตใจส่วนนี้ จะรู้สึก
ว่าจิตใจของตนได้พัฒนาจนเกือบเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งหลักทางพุทธศาสนาเรียกสภาวะ
นี้ว่า “นิพพาน” หรือสภาวะความเป็น ”พุทธะ” นั่นเอง
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กระบวนการการทางานของจิตใต้สานึก จะเกิดขึ้นได้จากประสามสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ซึ่งกระทาการบันทึกข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่มากระทบประสาททั้งห้า
ดังภาพที่ 1

ภาพแสดงกระบวนการการทางานของจิตใต้สานึก
กระบวนการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจิตใต้สานึกของมนุษย์ เปรียบได้ดังศูนย์การบันทึกข้อมูล
ทางความคิด การกระทา และประสบการณ์ต่างๆ จิตใต้สานึกของมนุษย์มีพลังอานาจเหนือ กว่ า
จิตสานึกถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จิตสานึกมีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 2
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ภาพแสดงจิตใต้สานึกของมนุษย์มีพลังอานาจเหนือกว่าจิตสานึก
นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มีอิทธิผลเป็นอย่างยิ่งต่อความเฉลียวฉลาด คุณธรรม
และความสุขของคนเรา แนวคิดนี้เชื่อว่า ความก่ง ความฉลาด ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่
มนุ ษ ย์ ดึ ง ศั ก ยภาพดั ง กล่ า วออกมาใช้ แ ค่ 5-10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เท่ า นั้ น ทั้ ง ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถพั ฒ นา
ศักยภาพตัวเองได้สูงสุดมากกว่านี้ และเชื่อว่าความเป็นคนสมบูรณ์นั้นเกิดจากศักยภาพที่สาคัญ 4
ด้าน คือ
-ร่างกาย (Physical) จะต้องแข็งแรง
-จิตใจ (Mental) ถ้ารูปร่างดีแข็งแรง แต่จิตใจไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจด้วย
ตัวเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็ไม่มีประโยชน์
-ความน้าใจ (Spiritual) มีความรักให้กับคนอื่นในวงกว้าง ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน มีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ มีใจที่เปิดกว้าง
-วิชาการ (Academic) ถ้าเราไม่มีวิชาการ ไม่มีความรู้ ก็ไม่มีทางที่เราจะมีอะไรมา
บารุงตัวเอง
ทั้งสี่ด้าน คือ หลักการสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์ การศึกษาที่ดีจะต้องจัดให้ครบทั้ งหมดนี้
กระบวนการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความเป็นคนที่สมบูรณ์
เกี ย รติ ว รรณ อมาตยกุ ล (2553) กิ จ กรรมการพั ฒ นาคนตามแนวคิ ด นี โ อฮิ ว แมนนิ ส มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
อาหารที่บริโภค มี 3 ประเภท ดังนี้
1. อาหารที่สมควรบริโภคอย่างยิ่งที่ทาให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสงบเยือกเย็น เช่น ผลไม้ ถั่ว
เปลือกแข็ง เมล็ดธัญพืช ผัก นม และผลิตภัณฑ์จากนม
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2. อาหารที่กระตุ้นร่างกายและจิตใจที่สมควรบริโภคให้น้อยที่สุด เช่น เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ยาต่างๆ และสมุนไพรปริมาณมากๆ
3. อาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ กระเทียม หัวหอม เหล้า เบียร์
และสิ่งเสพติดต่างๆ
การออกกาลังกาย
การฝึกโยคะอาสนะ เป็นกายบริหารอย่างง่ายๆ ซึ่งคนทุกเพศและทุกวัยสามารถฝึกฝนและ
ปฏิบัติได้ ช่วยรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยการกระตุ้นการหมุนเวียนของกระแสโลหิต เพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความคล่องตัว เป็นการนวดอวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่างๆ ทาให้จิตใจ
สงบ สดใส เบิกบาน ทาให้การพัฒนาจิตใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น
การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกาย : โยคะอาสนะ (Yoka Asana)
การฝึกสมาธิด้วยการออกกาลังกายด้วยโยคะอาสนะ ทาให้ร่างกายแข็งแรง ระดับฮอร์โมน
สมดุล จิตใจสงบ มี ส ติ คลื่ นสมองต่า จิตใต้สานึกพร้อมที่จะรับข้ อมูลใหม่ที่ เป็ นบวกซึ่ งส่ ง ผลต่ อ
ภาพพจน์ทางด้านบวกของผู้ฝึก ทาให้เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการออกกาลังกายที่มีผล
โดยตรงกับต่อมไร้ท่อและระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ผสมกับการสูดลม
หายใจลึกๆ สลับด้วยการหยุดนิ่งของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยทาให้ปอดรับออกซิเจน
ได้มากขึ้น ระบบประสาทผ่อนคลายและมีกาลังวังชา หากคนเราฝึกโยคะอยู่สม่าเสมอ จะทาให้มี
ระบบประสาทที่ดี ไม่เครียด การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนสมองเพิ่มขึ้น
ช่วยควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อให้สมดุล ส่งผลให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ และความ
สงบสุขทางจิตใจ
การทาโยคะเพื่อหลีกเลี่ยงท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายและอาจได้รับบาดเจ็บ สามารถเลือกท่าที่
ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
1.โยคะอาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา (Padahasta’ sana) เริ่มด้วยการยืนตัวตรง แยกขาออกจากกัน
เล็กน้อย แขนซ้ายแนบลาตัว เอียงตัวส่วนบนไปทางซ้าย พร้อมกับยกแขนขวาชูขึ้นโค้งเอียงไปตาม
ลาตัวด้านซ้าย กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนขวาแนบลาตัว และสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นโค้ง
เอียงไปตามลาตัวด้านขวา กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนซ้ายแนบลาตัว และยกแขนทั้งสองชู
ขึ้น ค่อยๆ ก้มศีรษะ และโน้มตัวและแขนไปแตะพื้นด้านหน้า ยกศีรษะและแขนขึ้นมาช้าๆ แล้วโน้มไป
ข้างหลังช้าๆ เท่าที่จะทาได้ และค่อยๆ โน้มตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นช้าๆ อย่างระมัดระวัง
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1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ (Bhujaunga’sana) เริ่มต้นโดยการนอนคว่าราบไปกับ
พื้น และขาเหยียดตรง โดยใช้มือพยุงน้าหนักตัวไว้ และแหงนหน้าไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ พร้อมกับการหายใจเข้า คงอยู่ในท่านี้ 8 วินาที ตามองเพดาน จากนั้นค่อยๆ ถอนกลับสู่ท่าพัก
พร้อมกับหายใจออกช้า ฝึกท่านี้ 8 ครั้ง
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ (Corpse posture) เป็นท่าที่ทาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกท่า
อาสนะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการฝึกโยคะ เริ่มด้วย การนอนหงายราบกับพื้น
เหยียดขาตรงแยกออกจากกันเล็กน้อย เหยียดแขนข้างลาตัว วางห่างจากสะโพกเล็กน้อย หงายมือ
หลับตา ขณะเดียวกันให้ฝึกหายใจเข้า ออก ยาว ลึก โดยปรับลมหายใจให้เรียบ ไม่กระตุก ผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจทีละส่วน ซึ่งเป็นการนอนสมาธิ ใช้เวลา 5-10 นาที
1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อขา และทาให้ผู้ฝึกนั่งสมาธิได้สะดวกมากขึ้น
โดยการนั่งหลังตรง ดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลาตัว ให้ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสแนบชิดกันมากที่สุด ใช้มือ
ซ้ายจับเข่าซ้าย และใช้มือขวาจับเข่าขวา ขยับขาทั้งสองข้างขึ้นลงคล้ายกับผีเสื้อขยับปีก แล้วพยายาม
ก้มศีรษะลงมาให้ชิดใกล้หัวแม่เท้าให้มากที่สุดเท่ าที่จะทาได้ ฝึก 3-5 ครั้ง เป็นประจาทุกวันจะช่วยให้
การนั่งสมาธิได้สะดวกและง่ายขึ้น
2 เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ (Kaoshiki) มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่า
อาสนะหลายท่ารวมกัน ช่วยทาให้ระบบหายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิต
ทางานได้ดีขึ้น ช่วยทาให้ร่างกายส่วนต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ
ของมนุษย์ โดยพัฒนาทาให้ระบบประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความ
ผ่อนคลาย และลดไขมันส่วนเกินได้ การเต้นเกาชิกิ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 18 จังหวะ ดังนี้ ไป
ทางขวา 5 จังหวะ ทางซ้าย 5 จังหวะ ด้านหน้า 3 จังหวะ และด้านหลัง 5 จังหวะ เริ่มต้นโดยการชูมือ
ประกบกันขึ้นสูงเหนือศีรษะ เหยียดแขนตรงแนบกับใบหูตลอดเวลา โดยย่าเท้าเป็นจังหวะไปมาสลับ
ขวาซ้าย และกายเอียงไปทางขวาเล็กน้อย เป็นจังหวะที่ 1 และเอียงกายทางขวาลงมามากขึ้น เป็น
จังหวะที่ 2 และเอียงกายทางขวาลงมามากที่สุดขึ้น เป็นจังหวะที่ 3 จากนั้นให้ผ่อนกลับขึ้นเล็กน้อย
เป็นจังหวะที่ 4 และกลับคืนสู่ท่าแรกท่าประกบมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 5 และทาเช่นกันเดียวกัน
เอียงกายไปทางซ้าย 5 จังหวะ จากนั้นให้ลดมือลงโดยมือประกบกันที่ด้านหน้าให้ขนานไปกับพื้นเป็น
จังหวะที่ 1 จากนั้นให้ก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลัง เพื่อทาให้การโน้มและก้มตัวได้สะดวกขึ้น พร้อมกับ
ก้มลงนามือที่ประกบกันนั้นแตะพื้นเป็นจังหวะทื่ 2 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะ
เป็นจังหวะที่ 3 และเอนกายไปด้านหลังเล็กน้อย โดยชูแขนและมือที่ประกบกันเหนือศีรษะเป็นจังหวะ
ที่ 4 และเอนกายให้มากที่สุดเป็นจังหวะที่ 5 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็น
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จังหวะที่ 6 จากนั้นให้พักเท้าที่สลับกันไปมาลงแล้วย่าเท้าเป็นจังหวะ 2 ครั้งก่อนที่จะเริ่มฝึกรอบใหม่
โดยขณะที่เต้นเกาชิกิ จะต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้า พร้อมๆ กับคาภาวนา ภาษา
สันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม แปลว่า ความรักมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หรือการมีความรักให้กับตนเอง
ผู้อื่น และทุกสรรพสิ่ง ขณะที่เต้นเกาชิกิผู้ฝึกจะมีความรู้สึกส่ งความรักให้ตนเอง ผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
ในจักรวาล คาภาวนา ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม มีดังนี้
ขวา บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
ซ้าย บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
หน้า บาบา นัม บาบา
1
2
3
หลัง บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การเสริมสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก
เช่น รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย
หล่อ และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง
ไม่มีความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) ข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คนเราไม่สามารถมีการกระทา หรื อการปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับภาพพจน์
ของตนได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือแม้แต่สติปัญญา จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจาก
การเปลี่ยนภาพพจน์ต่อตนเองก่อน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2533) ถ้าเรามีความคิดเชิงบวกต่อ
ตนเอง จะทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกดี ความอิ่มเอมใจ ความปลาบปลื้มใจ มีความสุขและรู้สึกกระปี้กระ
เป่า มีพลัง ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถ้ามีความคิดเชิงลบ จะทา
ให้รู้สึกตึงเครียด สับสน วุ่นวาย ไม่มีความสุข ความสบายใจ ซึ่งความคิดไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มี
พลังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิดชะตาชีวิตที่
ดีหรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545) โดยการฝึกและปฏิบัติซ้าๆ อย่างสม่าเสมอ
การฝึกปฏิบัติซ้าอย่างสม่าเสมอทั้งสมาธิและโยคะอาสนะตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส โดยใช้
หลักการของโยคะศาสตร์ด้วยการปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ ซึ่งแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อว่า ความ
ต้องการความรัก และความสุขเป็นเรื่องของจิตใจ โดยจิตใจของมนุษย์สามารถพัฒนายกระดับจิตให้
สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ความรัก ความสุขและสติปัญญา จะมีการปรับเปลี่ยนจากความ
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รักในตนเองจนขยายความรักออกไปอย่างไร้ขอบเขต (Universal Love) สติปัญ ญา ความคิดที่มี
คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจได้มีการพัฒนายกระดับสูงขึ้น จากการการฝึก
ปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ ทั้งสมาธิและโยคะอาสนะอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บุคคลเห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น
มีความรักต่อตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542)
สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพของบุคคลที่แฝงเร้นอยู่
ภายในให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เน้นการปฏิบัติ 95% และทฤษฎี 5%
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทาให้บุค คลมีระเบียบวินัยในตนเอง การ
ทางานของสมองซีกซ้ายและขวาทางานอย่างสมดุลอันเนื่องมาจากการบริหารร่างกายและการทา
สมาธิอย่างสม่าเสมอ เป็นบุคคลที่มีภาพพจน์ตัวเองด้านบวกและมีความรู้สึกดีกับตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น
4.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ขั้นนี้เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Marquardt, 1999)
โดยขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการแก้ปัญหา มีดังนี้
1. น าเสนอปั ญ หา (Present the problem) โดยเป็ น ปั ญ หา งาน หรื อ ประเด็ น จริ ง ใน
องค์กรที่เกิดขึ้นแล้วนามานาเสนอ
2. กาหนดกรอบของปัญหา (Reframe the problem) นาปัญหา งาน หรือประเด็นจริงใน
องค์กรนั้นที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริง ต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม
3. การพิจารณาสาเหตุของปัญหา (Determine causes of the problem) โดยเน้นการ
พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งลักษณะการตั้งคาถามถึงสาเหตุจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็น
การพิจารณาค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อ
ค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ
4. การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Develop alternative solutions) โดยสมาชิก
ในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ และการเรียนรู้จาก
กั น และกั น และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ พร้ อ มกั บ วางแผนเพื่ อ น าแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
5. การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ (Evaluate alternatives
and select actions) โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และ
นามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6. การด าเนิ น การตามแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา (Implement the solution) โดยน าแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ได้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
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สรุป ได้ว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการวางแผนแก้ปัญหา โดยจะต้องมีการนาเสนอ
ปัญหาก่อน และกาหนดกรอบของปัญหา และพิจารณาสาเหตุของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหา
แนวทางในการเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ คือ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรม การวางแผน การสอน และการ
ประเมิน เป็นโปรแกรมเชิงสถาบันที่เน้นการปรับปรุงและการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้พัฒนา
ความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล และให้ความสาคัญ เนื้อหาสาระทางวิช าการเพื่อ พั ฒ นา
สติปัญญาและการมีเหตุผลของผู้เรียน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลโปรแกรมเชิงสถาบัน คือ เกณฑ์
เกี่ยวกับความรู้ เจตคติ ทักษะความชานาญการทางเนื้อหาวิชาการที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีเพิ่มขึ้น
(Boyle, 1981) ซึ่ ง เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นา
ศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมของตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ
5. องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม (Boyle, 1981) กล่าวได้ว่ามี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1.เป้าหมายของโอกาสในการเรียนรู้ 2.วิธีการ เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) วิธีการ หมายถึง วิธีการที่เป็นระบบ เป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นในการ
นาไปใช้เพื่อเข้าถึงประชาชน หรือให้ประชาชนเกิดความรู้ 2) เทคนิค คือรูปแบบที่ใช้ในการนาเสนอ
เนื้อหาที่เรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การบรรยาย การอภิปราย เป็นต้น 3) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เป็นสิ่งที่
ใช้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วีดีโอเทป ภาพยนตร์ เป็นต้น 3.แหล่งทรัพยากรและ
เอกสารการสอน ได้แก่ แหล่งทรัพยากรบุคคลหรือผู้สอน เอกสารการสอนและอุปกรณ์การสอน เป็น
สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์กระตุ้นความสนใจระหว่างการเรียนการสอน 4.สถานที่และเครื่องมือต่างๆ
ในการสอนเช่น สถานที่ประชุมสะดวก ขนาดของห้องและการจัดห้องมีลักษณะยืดหยุ่น แสงสว่าง
พอเพียง เก็บเสียงได้ดี มีห้องน้า เก้าอี้ เหมาะสม 5.งบประมาณของโครงการเพียงพอในการวาง
แผนการเรียนรู้ 6.ความรับผิดชอบของผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลในการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ให้ข้อมูล
หรือสาธิตกระบวนการเรียนการสอน 2) สร้างนิสัยให้ผู้เรียนถามผู้สอน 3) การแสดงความเห็นพ้อง
ต้องกันและการสนับสนุน 4) การประเมินหรือการให้ผู้เรียนสามารถประเมินด้วยตนเอง 5) การ
พยายามแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ 6) การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้ สึ ก 7.ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ รี ย น 8.
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มี 3 ประการ คือ
1) ความต่อเนื่อง ทั้งความคิดและทักษะ โดยผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและจัดประสบการณ์
ใหม่แก่ผู้เรียน 2) การเรียงลาดับ โดยเน้นความสาคัญของประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ที่มาจาก
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ประสบการณ์ก่อนๆ ในลักษณะที่กว้างและลึกขึ้น 3) การประสมประสาน ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวม
และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 9.การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การประเมิน 3 ส่วน คือ 1) การออกแบบ ควรประเมินขณะกาลังวางแผน และก่อนนาแผนไปปฏิบัติ
โดยเน้นประเมินที่วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติของโครงการที่ควรมีและเหมาะสม 2) กระบวนการ
ประเมินขณะดาเนินการอยู่ และผลสะท้อนกลับให้กับการวางแผนที่ยังเหลืออยู่เพื่อจะดาเนินการ
ต่อไป และการประเมินครั้งสุดท้ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเนื้อหาหรือกระบวนการ 3)
โครงการเสร็จสมบูรณ์ เป็นการประเมินที่ชี้ให้เห็นขั้นต่อไปที่พึงประสงค์ และเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลโครงการในตอนต้นๆ
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาโปรแกรมการศึ กษานอกระบบโรงเรีย น เป็ น การพั ฒ นาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ Boyle (1981) เป็นโปรแกรมเชิงสถาบัน โดยผู้วิจัยดาเนิ นการใน
ขั้นตอนนี้ตามแนวคิด การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของบอยล์ (Boyle, 1981)
ได้แก่ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 1)การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการ 2)การระบุเนื้อหาวิชา 3)
การกาหนดการเรียนการสอน 4)การนาแผนการสอนไปปฏิบัติ 5)การประเมินผลโปรแกรม โดยมี
วัตถุประสงค์ต้องเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล และเพื่อพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล มีขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการวางแผนการเรียนรู้ที่ควรคานึงถึง ซึ่งผู้วิจัยจะ
นามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในโปรแกรม มาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนได้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) เนือ้ หาสาระ 5) กิจกรรมการ
เรียนรู้ 6) ทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อการสอน 7) การประเมินผล โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2.ผู้เรียน
เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นคนภายในชุมชนที่มีจิตอาสา โดยผ่านการคัดเลือกจากการ
ประชาคมในชุมชน หรือท้องถิ่น เป็นผู้มีความสมัครใจ มีความตั้งใจทาหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีเวลา
เพื่อทาหน้าที่ และพออ่านออกเขียนได้ และสมัครใจยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของ
การจัดกิจกรรม
3.ผู้สอน
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ผู้สอนมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมดุล
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการควบคุมความคิดและการกระทาต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้
3.2 เป็นผู้มีทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ
3.4 มีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ผู้เรียนในการช่วยเหลือและแนะนาการเรียนรู้
4.เนื้อหาสาระ
เนื้ อ หาสาระของกิ จ กรรมในการแนะน ากระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าเข้ า สู่ เ นื้ อ หานั้ น
ประกอบด้วย เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า และเนื้อหา
การเรียนรู้แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
เนื้อหาสาระของกิจกรรม คือ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้า ง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2553)
และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป. ; ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลั ยขอนแก่น, 2542, ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอายุ, 2554) มีรายละเอียดดังนี้
4.1 เนื้อหากิจกรรมโดยการแนะนาขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา ระยะเวลา จานวน
4 ชั่วโมง ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่
หลักยามะและนิยามะ
4.2 เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า ระยะเวลา
จานวน 8 ชั่วโมง ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย 1) การฝึกสมาธิ 2) การฝึกโยคะอาสนะ 3) การสร้าง
ทัศนคติที่ดโี ดยสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
4.3 เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
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หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ขอบเขตเนื้อหา มีดังนี้
1. หลักยามะ เป็นหลักในการพัฒนาตนเองต่อผู้อื่น
2. หลักนิยามะ เป็นหลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง
เนื้อหาหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง หลักการในการปฏิบัติ กายและจิตใจของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งจะเป็นหนทางนาพาทุกชีวิตให้สามารถดารง
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย หลัก
ยามะและหลักนิยามะ คือ ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้อื่น นิยา
มะ หมายถึง หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
เนื้อหาสาระของกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกโยคะอาสนะ และการทาสมาธิตามแนวคิด
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส การฝึกโยคะอาสนะ เพื่อหลีกเลี่ยงท่ าที่ก่อให้เกิดอันตรายและอาจได้รับ
บาดเจ็บ โดยเป็นท่าที่ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
1.อาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา
1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ
1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ
2. เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่าอาสนะหลายท่า
หายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิตทางานได้ดีขึ้น ช่วยทาให้ร่างกายส่วน
ต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ ของมนุษย์ โดยพัฒนาทาให้ระบบ
ประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อน
จากการการฝึกโยคะอาสนะอย่างสม่าเสมอ ปฏิบัติซ้าๆ บ่อยๆ เพื่อให้บุคคลเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น มีความรักต่อตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2542)
3. การฝึกสมาธิ (Meditation)
การฝึกสมาธิ (Meditation) คือ การฝึกความตั้งมั่นแห่งใจ ความสารวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปิฏก,
2538) การฝึกสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542) มีวิธีการโดยที่ผู้ฝึก
สมาธิควรนั่งท่าที่เหมาะสมที่สุด คือ ท่าดอกบัว (Lotus Posture) อันเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่
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สะอาด บริสุทธิ์สวยงาม ซึ่งโยคีได้ทดลองใช้ท่านี้มาหลายพันปีแล้ว โดยการนั่งตรง และเหยียดขาทั้ง
สองออกไปข้ า งหน้ า แล้ ว งอขาขวาเข้ า หาตั ว ยกเท้ า ขวาทั บ ต้ น ขาซ้ า ยแล้ ว งอขาซ้ า ยเข้ า หาตั ว
เช่นเดียวกัน ยกเท้าซ้ายขึ้นทับต้นขาขวา หลับตา หุบปาก ขบขากรรไกรเข้าด้วยกัน ลิ้นม้วนขึ้นไปแตะ
เพดานปากบน มือประสานกันและหงายฝ่ามือขึ้น เป็นท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดและมีพลังส่งไปเลี้ยง
สมองสูงสุด การฝึกสมาธิจะทาให้คลื่นสมองต่าอยู่เสมอ โดยจิตใจของมนุษย์สามารถพัฒนายกระดับ
จิตให้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ความรัก ความสุขและสติปัญญา จะมีการปรับเปลี่ยนจาก
ความรักในตนเองจนขยายความรักออกไปอย่างไร้ขอบเขต (Universal Love) สติปัญญา ความคิดที่มี
คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจได้มีการพัฒนายกระดับสูงขึ้น
4. การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก เช่น
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย หล่อ
และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง ไม่มี
ความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) ข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คนเราไม่สามารถมีการกระทา หรือการปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับภาพพจจน์ของ
ตนได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือแม้แต่สติปัญญา จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจากการ
เปลี่ยนภาพพจน์ต่อตนเองก่อน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2533) ถ้าเรามีความคิดเชิงบวกต่อตนเอง
จะทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกดี ความอิ่มเอมใจ ความปลาบปลื้มใจ มีความสุขและรู้สึกกระปี้กระเป่า มี
พลัง ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถ้ามีความคิดเชิงลบ จะทาให้รู้สึก
ตึงเครียด สับสน วุ่นวาย ไม่มีความสุข ความสบายใจ ซึ่งความคิดไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มีพลัง
ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิ ดชะตาชีวิตที่ดี
หรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2545)
หน่วยที่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ขอบเขตเนื้อหา คือ จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้ องค์ประกอบของจริยธรรมในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ 7 ด้ า น (สถาบั น กศน.ภาคตะวั น ออก, ม.ป.ป.; ภาควิ ช าการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542, ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2554)
ประกอบด้วย 1.ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความกตัญญูกตเวที 4. ความมีระเบียบวินัย 5.
ความเสียสละ 6. ความอุตสาหะ 7. ความเมตตา
มีความหมายดังต่อไปนี้
1.ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ด้ ว ยความผู ก พั น
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร
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มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์โดยใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานทีท่ าให้ดียิ่งขึ้น
2.ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรื ออันตรายแก่
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์
ส่วนตน โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง มีความตรงต่อเวลาในการทางาน รวมทั้งไม่หยิบฉวยสิ่งของของ
ผู้ว่าจ้างมาเป็นของตน หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3.ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือ ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย
และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ
4.ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัยในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5.ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตาม
ความสามารถ เมื่อผู้สูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยูใ่ นช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6.ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7.ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน มีการกระทาที่มุ่งหวังให้ผู้สงู อายุมีความสุข
และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความต็มใจ
5.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ขั้นตอนของกิจกรรมเป็น
การบู ร ณาการแนวคิ ด การพั ฒ นาโปรแกรมของ Boyle (1981) การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ
(Marquardt, 1999) ซึ่งเป็นการวางแผนแก้ปัญหาโยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวคิดนีโอฮฺ
วแมนนิส และหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2553) ได้ขั้นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 6
ขั้นตอน ดังนี้
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1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นขั้นตอนในการนาเสนอปัญหาที่ผู้เรียนพบว่าเป็นประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการ
ทางานตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง
2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่โดยใช้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส
2.1 การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
ขั้นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า ซึ่ง แนวทางการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ได้แก่ การสร้างความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ โดยการทาโยคะ และสมาธิ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเลือก
พื้นที่ของตนในการทากิจกรรม โดยให้ผู้เรียนนั่งหลับตาเบาๆ ทาตัวสบายๆ และผ่อนคลาย ผู้สอนเปิด
เพลงบรรเลงเพื่อทาให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และผู้เรียนมีสติระลึกรู้ตัวตลอดเวลา และปฏิบัติ
ซ้าๆ เป็นประจาด้วยตนเอง ผู้สอนจะคอยกระตุ้นผู้เรียนให้นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบั ติซ้าๆ บ่อยๆ ด้วย
ตนเอง จนเกิดความเคยชินและเป็นนิสัย และให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประจาวันทุกวันเป็นระยะเวลา 2
สัปดาห์ โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจผู้เรียนให้เกิดพลังและทัศนคติ
ที่ดีในการทากิจกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
2.2 การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง ผู้สอนทาหน้าที่เสริมสร้างกาลังใจให้แก่ผู้เรียนด้วยคาพูดที่
เป็นด้านบวกแก่ผู้ เรียน เช่น การพูดชมเชย การยิ้มและสบตา เป็นต้น พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดจาก
กิจกรรมและการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นาความรูท้ ี่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง
3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยกระบวนการถามคาถามและสะท้อนความคิด เป็นการ
สร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การสังเกต การไตร่ตรอง การรวบรวมข้อมูล และการใช้
ประสบการณ์ในอดีตมา เพื่อสร้างความเข้าใจกับปัญหาตามข้อเท็จจริง และพบสภาพปัญหาที่แท้จริง
โดยผู้สอนจะกาหนดกิจกรรมในการเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาในอดีต โดยการจัด
กิจกรรมจะมีหลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์จาลอง การชมวีดีทัศน์ เกม บทบาท การระดมสมอง การ
อภิปรายกลุ่ม การเล่านิทาน เป็นต้น เมื่อผู้เรียนทากิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้สอนจะเป็นผู้สรุปแนวคิดของ
กิจกรรมแล้วตั้งประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาแล้วให้ผู้เรียนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ หลังจาก
นั้นผู้เรียนจะออกมานาเสนอโดยการเล่าเรื่องจากการสังเกตและการรับรู้ปัญหาของผู้เรียน หรือโดย
การอภิปรายประเด็นปัญหาโดยการคิดทบทวน และพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งสรุป
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ประเด็นปัญหานั้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่ างกัน และการ
นาเสนอถึงสาเหตุของปัญหาที่ได้คิดทบทวนตามเวลาที่กาหนด
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมหลักยามะและหลักนิยามะและกิจกรรมที่
สังเคราะห์
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการหาเหตุผลจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประกอบ การตัดสินใจสาหรับเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนจะแทรกความรู้ หรือใบกิจกรรมในเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษา โดยผู้สอนกาหนดประเด็นการ
อภิปรายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในประเด็นปัญหา และทบทวนประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้ที่ได้
เพื่อนามาวิเคราะห์ ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ แล้วให้ผู้เรียนนาเสนอ
เกี่ยวกับข้อมูล หรือทางเลือกต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัตเิ พื่อใช้ในการดูแลผู้สงู อายุ
เป็นขั้นตอนหลังจากการตัดสินใจการพิจารณาเลือกแนวทางและดาเนินการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ และหลั งจากการลงมือปฏิบัติหรือกระทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ผ่าน
ขั้นตอนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยการฝึกและปฏิบัติของผู้เรียน เช่น การบอกเล่าเรื่องราว
บทบาทสมมติ การแสดงละคร เป็นต้น โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัติ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางเลือกในการแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหานาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
การดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยการจัดระบบความคิดเพื่อ
สรุปเหตุผลจากข้อเท็จจริงบนหลักคุณธรรมตามหลักยามะและหลักนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยการกาหนดทิศทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่ยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
การลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนออกมาอภิปรายนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
6.ทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อการสอน
1.ทรัพยากรการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิทยากร หรือผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุ
2.สื่อการสอน ได้แก่ สื่อบุคคล คือ วิทยากรหรือผู้สอน คู่มือหรือเอกสารการสอน วีดิทัศน์ที่
สัมพันธ์กับเนื้อหา เทปเพลง เป็นต้น
7.การประเมินผล
การประเมินผล ประกอบด้วย
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7.1 การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
7.1.1 แบบวัดความรู้ที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.2 แบบวัดเจตคติที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.3 แบบวัดทักษะที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
7.1.4 แบบประเมินตนเองที่สอดคล้องกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุทผี่ ู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น
7.1.5 แบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเพื่อใช้ประกอบคู่มือการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
7.2 แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
7.3 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการนารูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
7.4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคู่มือการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลัก
คุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ
8.กาหนดการของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
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กาหนดการจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเปิดการอบรม
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแนะนาตัว
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมการพัฒนาคนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
การทาสมาธิและการผ่อนคลายอย่างล้าลึก
พักรับประทานอาหารว่าง
การพัฒนาจิตตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การทางานและการพัฒนาคลื่นสมอง
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

346
กาหนดการจัดกิจกรรม (ต่อ)
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
08.00 – 10.00 น.
10.30 – 11.00 น.
11.0 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น. จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
รับผิดชอบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความรับผิดชอบ (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00– 18.00 น. การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

347
กาหนดการจัดกิจกรรม (ต่อ)
วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00– 18.00 น.

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00– 18.00 น.

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความกตัญญูกตเวที
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความกตัญญูกตเวที (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

348
กาหนดการจัดกิจกรรม (ต่อ)
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00– 18.00 น.

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความมีระเบียบวินัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความมีระเบียบวินัย (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00– 18.00 น.

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความเสียสละ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความเสียสละ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก
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กาหนดการจัดกิจกรรม (ต่อ)
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00– 18.00 น.

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความอุตสาหะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมสะท้อนความคิดจากจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
08.00 – 10.30 น. กิจกรรมการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. ประเมินผลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินการจัดกิจกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. ประเมินผลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินการจัดกิจกรรม (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00– 18.00 น. การฝึกโยคะ การทาสมาธิ และการผ่อนคลายอย่างล้าลึก
18.00 น.
ปิดการอบรม

350
การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
กิจกรรมระยะที่ 2 ติดตามผลการฝึกปฏิบตั ิจากคู่มือ
วันพุธ 23 มีนาคม 2559
09.00 – 12.00 น. การพบปะพูดคุยกับผู้เรียนและการร่วมทาบุญทางศาสนา
13.00 – 15.30 น. การเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ
วันพฤหัส 24 มีนาคม 2559
09.00 – 14.00 น. การพบปะพูดคุยกับผู้เรียนและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สงู อายุ
13.00 – 15.30 น. การเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
09.00 – 12.00 น. การพบปะพูดคุยกับผู้เรียนและการร่วมทาบุญทางศาสนา
กิจกรรมระยะที่ 3 การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มอื
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
10.00 – 11.00 น. การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติด้วยคู่มือการฝึกทักษะด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
11.00 – 12.00 น. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับโปรแกรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยและเงื่อนไขของโปรแกรม
15.00 – 16.00 น. ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
16.00 – 17.00 น. ปิดการอบรม

351
ตารางที่ 16 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
หัวข้อการ
เรียนรู้
ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์

ความรูด้ ้าน
จริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

แนวคิ ด นี โ อฮิ ว
แมนนิส

วัตถุประส
งค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ผู้สอนดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัด 2 ชั่วโมง
กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ และการปฏิบัติตัวเข้ า
ร่วมกิจกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และการ
ทาแบบวัดก่อนการอบรม
1.เกมละลายพฤติกรรม 1.ผู้สอนดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้น เคย 2 ชั่วโมง
2.การให้แนวคิดพื้นฐาน และรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เกมต่างๆ เพื่อละลาย
พฤติกรรม ได้แก่ เกมตามล่าหาชื่อ
2.ผูส้ อนบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมฉายวิดีทัศน์
เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ
https://youtu.be/Dy479BlQZUk
และวิดีทัศน์เรื่องปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ
https://youtu.be/PN8c_1RoHis
การให้แนวคิดพื้นฐานที่ 5.ผู้ ส อนบรรยายในหั ว ข้ อ ความรู้ พื้ น ฐาน 1 ชั่วโมง
ใช้ในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับ จริยธรรมในการดูแลผู้สูง อายุ พร้อม
ฉายคลิ ป วิ ดี โ อเกี่ ย วกั บ การดู แ ลร่ า งกายและ
จิตใจผู้สูงอายุ
https://youtu.be/l_H6R5MrZnw
การให้แนวคิดพื้นฐานที่ 6.ผู้ ส อนบรรยายในหั ว ข้ อ ความรู้ พื้ น ฐาน 30 นาที
ใช้ในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

หลักคุณธรรม
แนวคิดนีโอฮิว
แมนนิส

การให้แนวคิดพื้นฐานที่ 7.ผู้ ส อนบรรยายในหั ว ข้ อ ความรู้ พื้ น ฐาน 30 นาที
ใช้ในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับหลักคุณธรรมแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

กิจกรรม
แนวคิดนีโอฮิว
แมนนิส (การ
เต้นเกาชิกิ)

การฝึกปฏิบัติ

8.ผู้สอนสาธิตวิธีการเต้นเกาชิกิ โดยให้ผู้เรียนดู 1 ชั่วโมง
ตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตาม
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้
การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.การสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย โดยการทา
ให้คลื่นสมองต่าด้วย
การฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดี
ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง 1 ชั่วโมง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้ กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่
ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตา
ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด
แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทาง
ซ้ายและพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และ
หันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้ม
ให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1
ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
เรียนรู้
1.ความ
เพื่อให้ผู้เรียนมี
1.การนาเสนอ
รับผิดชอบ ทักษะการปฏิบัติ
ปัญหาจริยธรรมใน
ตนในการคิด การ การดูแลผู้สงู อายุ
พูดและกระทาให้
ผู้อื่นได้รับประโยชน์
และมีความสุข และ
รู้ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบใน
งาน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ และให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่ม
ผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิด
ออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้
เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบอย่างไร ยกตัวอย่าง
ให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.การกาหนดกรอบ 2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ 1 ชั่วโมง
ของปัญหาใหม่ตาม การแก้ไข
แนวคิดนีโอฮิวแมน
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส
นิส คือ การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่
เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข
แก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอ
ฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ความรับผิดชอบเรื่อง “การอยู่รอดกับความ
รับผิดชอบหน้าที่”
3.การพิจารณา
สาเหตุของปัญหา
โดยการระดมสมอง
อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน
จานวน 4 กลุ่มจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความรับผิดชอบเรื่อง “การอยู่รอดกับความ
รับผิดชอบหน้าที่” ที่ผู้สอนกาหนดให้ในประเด็น
ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบของตัว
ละครเป็นอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

1 ชั่วโมง
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

4.การพัฒนาทางเลือกใน
การแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิสและกิจกรรมที่
สังเคราะห์

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณี ศึ ก ษาในข้ อ ที่ 3 จากปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไ ข
มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้
4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับ
ความรู้ใหม่จากใบความรู้ เพื่อนามาวิเคราะห์
ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้
ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึกแนวทาง
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ใบความรู้ ใบงาน และ
เลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
ประเด็นข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหา
จริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบลงใน
ใบงานที่ผู้สอนแจก

5.การประเมินผลและการ
เลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัตเิ พื่อใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนว
1 ชั่วโมง
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาและใบความรู้ เพื่อเลือกการแก้ไขที่ดี
ที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและ
หาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจ
ยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

6.การดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหานาไปใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลัก
1 ชั่วโมง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาความรับผิดชอบจากการสรุปผลโดยผู้เรียน
ลงในใบงาน และนาเสนอโดยให้ตัวแทนผู้เรียน
แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของ
ผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้
การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.การสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย โดยการทา
ให้คลื่นสมองต่าด้วย
การฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดี
ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง 1 ชั่วโมง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่
ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตา
ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด
แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทาง
ซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และ
หันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้ม
ให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1
ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้
2.ความ
ซื่อสัตย์

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
ประพฤติตน
อย่างตรงไป
ตรงมา ทั้ง
กาย วาจา
และใจ

1.การนาเสนอปัญหา
จริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

2.การกาหนดกรอบ
ของปัญหาใหม่ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

3.การพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปราย
กลุ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์ และให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจด
บันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบ
งาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์อย่างไร ยกตัวอย่างให้
ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ 1 ชั่วโมง
การแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส ประกอบด้วยหลักยามะและนิยามะ เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ คือ การไม่นาหรือคิดที่จะนา
สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเราแก่ผู้เรียนโดยแทรก
ใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความซื่อสัตย์
เรื่อง “แม่บ้านแสบฉกทรัพย์”
3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ 7-8 คน
จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความซื่อสัตย์ เรื่อง “แม่บ้านแสบฉกทรัพย์”
ที่ผู้สอนกาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของตัวละคร
เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

1 ชั่วโมง
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4.การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์ปัญหา และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไขปัญ หาไป
ปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น พร้ อ มฉาย
วิดีทัศน์ละครธรรมนาชีวิตเรื่อง อากง
https://youtu.be/XPeTCiu8Wjc โดยให้กลุ่ม
ผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิดจากวิดีทัศน์
ในประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในละครท่าน และนาไป
ปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานกรณีศึกษา “แม่บ้านแสบฉก
ทรัพย์” โดยผู้สอนกาหนดประเด็นการอภิปราย
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมระดมสมองในกลุ่มดังประเด็น
ปัญหาที่ให้ในข้อที่ 3
4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับ
ความรู้ใหม่จากใบความรู้ วิดีโอทัศน์ และกรณีศึกษา
ที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึก
แนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา วิดีโอทัศน์ ใบ
ความรู้ และใบงานที่ได้รับ และเลือกทางแก้ไข
ปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและ
แนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความซื่อสัตย์ลงในใบงานที่ได้รับแจกจากผู้สอน

5.การประเมินผลและ
การเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนว
1 ชั่วโมง
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาและใบความรู้ และวิดีทัศน์ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการ
คิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการ
เปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

6.การดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนดาเนินการให้ผู้เรียนแก้ปัญหาตามหลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสคือหลักยามะและหลักนิยา
มะ และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาความซื่อสัตย์จากการสรุปผล

1 ชั่วโมง
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เพื่อให้ผู้เรียน
มีความพร้อม
ทั้งร่างกาย
และจิตใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ขั้นตอน

1.การสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย โดยการทาให้
คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะ และทา
สมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดี
ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

โดยผูเ้ รียนลงในใบงาน และนาเสนอโดยให้ตัว
แทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของ
ผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มี
ดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง 1 ชั่วโมง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่
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ของจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก
และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุก
สรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า
พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา
และลุกขึ้น และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที
และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติ
ในการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดย
ในข้อที่ 1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติ
ซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
3.ความ
เพื่อให้ผู้เรียน 1.การนาเสนอปัญหา
กตัญญูกตเวที สามารถแสดง จริยธรรมในการดูแล
ความเคารพ ผู้สูงอายุ
นับถือการ
เคารพต่อ
ผู้สูงอายุและ
มีความหวังดี
ต่อผู้อื่นได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

2.การกาหนดกรอบ
ของปัญหาใหม่ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

3.การพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปราย
กลุ่ม

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที และให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่ม
ผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิด
ออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้
เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวทีอย่างไร
ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการ
แก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้
2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ 1 ชั่วโมง
การแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส ประกอบด้วยหลักยามะและนิยามะ คือ การ
ไม่มีเจตนาร้ายและมีความหวังดีต่อผู้อื่นแก่ผู้เรียน
โดยแทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความ
กตัญญูกตเวทีเรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมใน
เวชปฏิบัติ
3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับ
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4.การพัฒนา
ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสและกิจกรรมที่
สังเคราะห์

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดมสมอง
และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุและ
วิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน
จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความกตัญญูกตเวที เรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่
ถูกลืมในเวชปฏิบัติ ที่ผู้สอนกาหนดให้ในประเด็น
ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความกตัญญูกตเวทีของตัว
ละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษา
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้เรียน
พร้อมฉายวิดีทัศน์ละครธรรมนาชีวิตเรื่อง ลุงข้าง
บ้าน https://youtu.be/nXQWg497TsE
โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความ
คิดจากวิดีทัศน์ในประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์เรื่องลุงข้าง
บ้าน และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมในการ
ทางานดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงาน เนื้อหาในวิดีทัศน์เรื่อง
เรื่อง ลุงข้างบ้าน โดยผู้สอนให้ผู้เรียนระดมความ
คิดเห็น และจดบันทึกลงในใบงานที่ผู้สอนแจกให้
4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับ
ความรู้ใหม่จากใบความรู้ วิดีโอทัศน์ ที่ได้ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจด
บันทึกแนวทางแก้ ปัญหาจากกรณีศึกษา วิดีทัศน์
ใบความรู้ และใบงาน เพื่อเลือกทางแก้ไขปัญหา
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความ
กตัญญูกตเวทีลงในใบงานที่ได้รับจากผู้สอน
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หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

5.การประเมินผลและ
การเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทาง
แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณี
ศึกษาและใบความรู้ และวิดีทัศน์ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจาก
การคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
โดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้
ปัญหาร่วมกัน
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือหลักยามะและหลักนิ
ยามะ และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาความกตัญญูกตเวทีจากการ
สรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอโดย
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากกิจกรรมดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ

6.การดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.การสร้างบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย โดยการ
ทาให้คลื่นสมองต่า
ด้วยการฝึกโยคะ
อาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่
ดีต่อตนเอง

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง 1 ชั่วโมง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเป่าแข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
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หัวข้อการ
เรียนรู้

4.ความมี
ระเบียบ
วินัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทักษะ
การปฏิบัติตนใน
การควบคุม
ความประพฤติ
และการกระทา
ให้ถูกต้อง
เหมาะสม

ขั้นตอน

1.การนาเสนอปัญหา
จริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

2.การกาหนดกรอบ
ของปัญหาใหม่ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่ม ใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวก
ให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวัน
ว่า ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความ
เมตตาสูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนา
ตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า
เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของ
จักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรักและ
ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราและทุกสรรพสิ่ง
หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัว
ไปทางซ้ายและพลิกตัวกลับมาทางขวา ลุกขึ้น
และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไป
ยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1
ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย และให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่ม
ผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิด
ออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้
เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัยอย่างไร
ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ 1 ชั่วโมง
การแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส คือ การรักษาความสะอาด
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หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

3.การพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปราย
กลุ่ม

4.การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิด
นีโอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

ของร่างกายและจิตใจและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน
โดยแทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความมี
ระเบียบวินัย เรื่อง “ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างไม่เหมาะสม”
3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย 1 ชั่วโมง
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน
จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความมีระเบียบวินัย “ปัญหาการดูแลผู้สูง
อายุอย่างไม่เหมาะสม” ที่ผู้สอนกาหนดให้ใน
ประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั ของตัว
ละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษา
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน
4.2 ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดม
ความคิดเห็นร่วมกันตามประเด็นที่ผู้สอนกาหนด
ในข้อที่ 3 เพื่อการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
4.3 ผู้ เ รี ย นทบทวนใบงานประกอบกั บ ความรู้
ใหม่ จ ากใบความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ส อน เพื่ อ น ามา
วิเ คราะห์ออกมาเป็ นความรู้ใหม่ หรือแนวทาง
การแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึกแนวทาง
แก้ ปั ญ หาจากกรณี ศึ ก ษา ใบความรู้ ในใบงาน
และเลือกทางแก้ไข
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หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

ปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและ
แนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความมีระเบียบวินัย

การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

5.การประเมินผลและ
การเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนว
1 ชั่วโมง
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาและใบความรู้ เพื่อเลือกการแก้ไขที่ดี
ที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและ
หาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจ
ยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

6.การดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

6.ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลักคุณธรรมนี 1 ชั่วโมง
โอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความมีระเบียบวินัย
จากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และ
นาเสนอโดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม
ดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง 1 ชั่วโมง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามคือ
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น

1.การสร้างบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย โดยการ
ทาให้คลื่นสมองต่า
ด้วยการฝึกโยคะ
อาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่
ดีต่อตนเอง
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กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่
ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตา
ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด
แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไป
ทางซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น
และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไป
ยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1
ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1.การนาเสนอปัญหา 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จริยธรรมในการดูแล จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเสียสละ และให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจด
บันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบ
งาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเสียสละอย่างไร ยกตัวอย่างให้
ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.การกาหนดกรอบ
2.ผู้สอนกาหนดกรอบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 1 ชั่วโมง
ปัญหาใหม่ตามแนวคิด 2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นีโอฮิวแมนนิส
นิส คือ การรู้จักแบ่งปันส่วนเกินของชีวติ ให้กับ

366
ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

ผู้อื่น (ปริคคหะ) และการเสียสละความสะดวก
สบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน (ตบะ) แก่ผู้เรียนโดย
แทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และ
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความเสียสละ
เรื่อง “อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอ้างว้าง”
3.การพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปราย
กลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน
จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความเสียสละ เรื่อง “อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุ
อ้างว้าง” ที่ผู้สอนกาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความเสียสละของตัวละคร
เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

1 ชั่วโมง

4.การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิด
นีโอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษาข้อที่ 3
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละแก่ผู้เรียน และ
แทรกเนื้อหาวิดีทัศน์ละครธรรมนาชีวิตตอน
สายโลหิต
https://youtu.be/TD2bxm8wHww
โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อน
ความคิดจากวิดีทัศน์ ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาวิดีทัศน์ และนาไป
ปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนเพื่อจดบันทึก
ความคิดเห็นของกลุ่ม
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4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับ
ความรู้ใหม่จากใบความรู้ กรณีศึกษาและวิดีทัศน์
ที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่
หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจด
บันทึกแนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ใบ
ความรู้ และเนื้อหาในวิดีทัศน์ลงในใบงาน และ
เลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
ประเด็นข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหา
จริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ

การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

5.การประเมินผลและ
การเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

5.ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณี
ศึกษาและใบความรู้ และวิดีทัศน์ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจาก
การคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
โดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน

1 ชั่วโมง

6.การดาเนินการแนว
ทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสคือหลักยามะและหลักนิ
ยามะ (ปริคคหะและตบะ) และจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความ
เสียสละจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน
และนาเสนอโดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
กลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของ
ผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มี
ดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทาง
นีโอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ
โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขน
และขา อาสนะ

1 ชั่วโมง

1.การสร้างบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย โดยการ
ทาให้คลื่นสมองต่า
ด้วยการฝึกโยคะ
อาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่
ดีต่อตนเอง

1 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

ท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และการ
ออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่
ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตา
ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด
แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทาง
ซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และ
หันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้ม
ให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1
ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ และให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจด
บันทึกปัญหาและสะท้อน
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

ความคิดออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอน
แจกให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะอย่างไร ยกตัวอย่าง
ให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.การกาหนดกรอบ 2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ
ของปัญหาใหม่ตาม การแก้ไข
แนวคิดนีโอฮิวแมน
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส
นิส คือ การพยายามรักษาความสงบในจิตใจ
(สันโดษ) และพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขภายใน
ร่างกายและจิตใจของตนเอง (อิศวรประนิธาน)
แก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอ
ฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของ
อุตสาหะเรื่อง “เมื่อผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือใน
การรักษา”
3.การพิจารณา
3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
สาเหตุของปัญหา
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
โดยการระดมสมอง ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
อภิปรายกลุ่ม
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูง อายุจากการ
ระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหา
สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ
7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของความอุตสาหะ เรื่อง “เมื่อผู้ป่วย
ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา” ที่ผู้สอนกาหนด
ให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความอุตสาหะของตัวละคร
เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไข อย่างไร

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
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หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน
4.การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

5.การประเมินผลและ
การเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

6.การดาเนินการตาม
แนวทางแก้ไขปัญหา
การนาไปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษาในข้อ 3
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะแก่ผู้เรียน พร้อม
ฉายคลิปวิดีโอเรื่องอิจฉาตาร้อน
https://youtu.be/K7ZA29nJhOo
โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความ
คิดจากวิดีทัศน์ในประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไป
ปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้
ใหม่จากใบความรู้ที่ผู้สอนแจกให้ และวิดีโอทัศน์
เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ สรุปและจดและเลือก
ทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็น
ข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแล
ผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนว
1 ชั่วโมง
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาและใบความรู้ วิดีทัศน์ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจาก
การคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
โดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลัก
1 ชัว่ โมง
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความ
อุตสาหะจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน
และนาเสนอโดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมมีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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หัวข้อการ
เรียนรู้
การพัฒนา
ตนตาม
แนวทาง
นีโอฮิว
แมนนิส

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.การสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย โดยการทา
ให้คลื่นสมองต่าด้วย
การฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดี
ต่อตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนี 1 ชั่วโมง
โอฮิวแมนนิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะ
และทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
คาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดย
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา
อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่าผีเสื้อ และ
การออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็น
บวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อน
คลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทาสมาธิ
ท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRS
Txcflx_r74bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วย
การพูด ดังนี้ “อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อ
นับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น
กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเอง
และผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืน
มาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับ
ตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่ง
เรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตา
สูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่ง
ขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่ง
ความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่
ตัวเรา หายใจออกแผ่ความรัก และความเมตตาที่
ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราและทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด
เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทางซ้าย
และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหัน
ไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้มให้คน
ทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้างภาพ
พจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1 ถึง
1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอ
เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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หัวข้อการ
เรียนรู้

7.ความ
เมตตา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรัก
ความเมตตา
ความเห็นอก
เห็นใจและ
ปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่น

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

1.การนาเสนอปัญหา
จริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน
2 ชั่วโมง
จานวน 4 กลุ่ม และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเมตตา และให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจด
บันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบ
งาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเมตตาอย่างไร ยกตัวอย่างให้
ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.การกาหนดกรอบของ 2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ 1 ชั่วโมง
ปัญหาใหม่ตามแนวคิด การแก้ไข
นีโอฮิวแมนนิส
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส คือ การพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรัก
ความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) และการปฏิบัติ
ต่อทุกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) แก่ผู้เรียนโดยแทรก
ใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และ
เนื้อหาบทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา”
3.การพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปราย
กลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดย
ใช้การตั้งคาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่
เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน
จานวน 5 กลุ่ม จากเนื้อหาบทความ เรื่อง “พลัง
แห่งความเมตตา” ที่ผู้สอนกาหนด

1 ชั่วโมง

4.การพัฒนาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการ 1 ชั่วโมง
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และคั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากเนื้อหา
เรื่องพลังแห่งความเมตตาในข้อที่ 3
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการ 1 ชั่วโมง
ดูแลผู้สูงอายุด้านความความเมตตาแก่ผู้เรียน
พร้อมฉายคลิปวิดีโอเรื่องวันนี้ที่คุณรักมีค่า
https://youtu.be/oI9rvu9PI5I โดยให้กลุ่ม
ผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิดจาก
วิดีทัศน์ในประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากวิดีทัศน์และนาไปปรับใช้ใน
เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานบทความ เรื่อง “พลังแห่ง
ความเมตตา” โดยผู้สอนกาหนดประเด็นการ
อภิปรายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในประเด็นปัญหา
ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากบทความ เรื่อง “พลังแห่ง
ความเมตตา” และนาไปปรับใช้ในเรื่องความ
เมตตาในการทางานดูแลผู้สูงอายุ และการ
ดารงชีวิตประจาวันอย่างไร
4.3 ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้
ใหม่จากใบความรู้ วิดีโอทัศน์ และบทความที่ได้
เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจด
บันทึกแนวทางแก้ปัญหาจากวิดีโอทัศน์ ใบ
ความรู้ และบทความลงในใบงาน และเลือก
ทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็น
ข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเมตตา
5.การประเมินผลและ 5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนว
1 ชั่วโมง
การเลือกแนวทางการ ทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจาก
แก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
ใบความรู้ และวิดีทัศน์ และบทความเพื่อเลือก
เพื่อใช้ในการดูแล
การแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มา
ผู้สูงอายุ
จากการคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มโดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
6.การดาเนินการแนว
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลัก
1 ชัว่ โมง
ทางแก้ไขปัญหานาไปใช้ คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแล
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความ
เมตตา
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ตารางที่ 16 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม (ต่อ)
หัวข้อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ระยะเวลา

จากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอ
โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ

รวมการจัดกิจกรรมระยะที่ 1

100 ช.ม.
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมด้านที่ 1 ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการ
ทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอก
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่า
นอน อาสนะท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่น
สมองต่าด้วยการทาสมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74
bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้
“อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัว
อีกครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรัก
ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา
เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มีความสุขมากที่สุด เรา
กลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่
เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า
ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น มี
เสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของ
ชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่
ของจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความ
เมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด
เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัว
กลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย
1 ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการ
สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1 ถึง 1.3
ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมด้านที่ 1 ความรับผิดชอบ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบ
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม
และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ และให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจด
บันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบงาน กระดาษ
A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความรับผิดชอบอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จาก
สถานการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข
มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่แนวคิด
นีโอฮิวแมนนิส

2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การ
คิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์และมีความสุขแก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้หลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ของความรับผิดชอบเรื่อง “การอยู่รอดกับความรับผิดชอบ
หน้าที”่

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้ง
คาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีต
ที่ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหา
แนวทางใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการ
ระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุและ
วิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม
จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความรับผิดชอบเรื่อง
“การอยู่รอดกับความรับผิดชอบหน้าที่” ที่ผู้สอนกาหนดให้
ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบของตัวละครเป็น
อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมด้านที่ 1 ความรับผิดชอบ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

วิธีการดาเนินกิจกรรม
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา
และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนา
แนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษาในข้อที่ 3 จากปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ ไข
ปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้
4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่
จากใบความรู้ เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่
หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึก
แนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ใบความรู้ ใบงาน และ
เลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิด
และแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความรับผิดชอบลงในใบงานที่ผู้สอนแจก

5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการ 5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้ในการดูแล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณีศึกษาและใบความรู้
ผู้สูงอายุ
เพื่อเลือกการแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบตั ิที่มาจาก
การคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจ
ยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลักคุณธรรมนีโอ
ฮิวแมนนิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาความรับผิดชอบจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลง
ในใบงาน และนาเสนอโดยให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ใบความรู้ เรื่อง หลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หน่วยที่ 1 หลักการของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ขอบเขตเนื้อหา มีดังนี้
1. เนื้อหาหลักคุณธรรมแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่ หลักยามะ และหลักนิยามะ
2. เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
1.เนื้อหาหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง หลักการในการปฏิบัติจิต และกายของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งจะเป็นหนทางนาพาทุกชีวิตให้สามารถดารง
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย
ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่
มีเจตนาร้ายต่อผู้ อื่น (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รั บ
ประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่คิดหรือนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4) การ
ปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การรู้จักการแบ่งปันส่วนเกิน
ของชีวิตให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
นิ ย ามะ หมายถึ ง หลั ก ในการพั ฒ นาร่ า งกายและจิ ต ใจของตนเองของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย 1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การ
พยายามรักษาใจให้สบาย สงบ และไร้กังวล (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อ
ช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) การพัฒนาจิตใจ
ของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) และ 5) การมีเป้าหมายของชีวิต โดยการ
พัฒนาจิตใจของตนเองที่เป็นความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
(อิศวรประนิธาน)
2.เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
เนื้อหาสาระของกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกโยคะอาสนะ และการทาสมาธิตามแนวคิด
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส การฝึกโยคะอาสนะ เพื่อหลีกเลี่ยงท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายและอาจได้รับ
บาดเจ็บ โดยเป็นท่าที่ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
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1.อาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา เริม่ ด้วยการยืนตัวตรง แยกขาออกจากกันเล็กน้อย แขนซ้ายแนบ
ลาตัว เอียงตัวส่วนบนไปทางซ้าย พร้อมกับยกแขนขวาชูขึ้นโค้งเอียงไปตามลาตัวด้านซ้าย กลับมาใน
ท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนขวาแนบลาตัว และสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นโค้งเอียงไปตามลาตัวด้านขวา
กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนซ้ายแนบลาตัว และยกแขนทั้งสองชูขึ้น ค่อยๆ ก้มศีรษะ และ
โน้มตัวและแขนไปแตะพื้นด้านหน้า ยกศีรษะและแขนขึ้นมาช้าๆ แล้วโน้มไปข้างหลังช้าๆ เท่าที่จะทา
ได้ และค่อยๆ โน้มตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นช้าๆ อย่างระมัดระวัง
1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ (Bhujaunga’sana) เริ่มต้นโดยการนอนคว่าราบไปกับ
พื้น และขาเหยียดตรง โดยใช้มือพยุงน้าหนักตัวไว้ และแหงนหน้าไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ พร้อมกับการหายใจเข้า คงอยู่ในท่านี้ 8 วินาที ตามองเพดาน จากนั้นค่อยๆ ถอนกลับสู่ท่าพัก
พร้อมกับหายใจออกช้า ฝึกท่านี้ 8 ครั้ง
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ (Corpse posture) เป็นท่าที่ทาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกท่า
อาสนะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการฝึกโยคะ เริ่มด้วย การนอนหงายราบกับพื้น
เหยียดขาตรงแยกออกจากกันเล็กน้อย เหยียดแขนข้างลาตัว วางห่างจากสะโพกเล็กน้อย หงายมือ
หลับตา ขณะเดียวกันให้ฝึกหายใจเข้า ออก ยาว ลึก โดยปรับลมหายใจให้เรียบ ไม่กระตุก ผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจทีละส่วน ซึ่งเป็นการนอนสมาธิ ใช้เวลา 5-10 นาที
1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อขา และทาให้ผู้ฝึกนั่งสมาธิได้สะดวกมากขึ้น
โดยการนั่งหลังตรง ดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลาตัว ให้ฝ่าเท้าทั้งสองสั มผัสแนบชิดกันมากที่สุด ใช้มือ
ซ้ายจับเข่าซ้าย และใช้มือขวาจับเข่าขวา ขยับขาทั้งสองข้างขึ้นลงคล้ายกับผีเสื้อขยับปีก แล้วพยายาม
ก้มศีรษะลงมาให้ชิดใกล้หัวแม่เท้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ฝึก 3-5 ครั้ง เป็นประจาทุกวันจะช่วยให้
การนั่งสมาธิได้สะดวกและง่ายขึ้น
2. เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่าอาสนะหลายท่า
รวมกัน ช่วยทาให้ระบบหายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิตทางานได้ดีขึ้น
ช่วยทาให้ร่างกายส่วนต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ ของมนุษย์
โดยพัฒนาทาให้ระบบประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อนคลาย และ
ลดไขมันส่วนเกินได้ การเต้นเกาชิกิ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 18 จังหวะ ดังนี้ ไปทางขวา 5 จังหวะ
ทางซ้าย 5 จังหวะ ด้านหน้า 3 จังหวะ และด้านหลัง 5 จังหวะ เริ่มต้นโดยการชูมือประกบกันขึ้นสูง
เหนือศีรษะ เหยียดแขนตรงแนบกับใบหูตลอดเวลา โดยย่าเท้าเป็นจังหวะไปมาสลับขวาซ้าย และกาย
เอียงไปทางขวาเล็กน้อย เป็นจังหวะที่ 1 และเอียงกายทางขวาลงมามากขึ้น เป็นจังหวะที่ 2 และเอียง
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กายทางขวาลงมามากที่สุดขึ้น เป็นจังหวะที่ 3 จากนั้นให้ผ่อนกลับขึ้นเล็กน้อยเป็นจังหวะที่ 4 และ
กลับคืนสู่ท่าแรกท่าประกบมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 5 และทาเช่นกันเดียวกันเอียงกายไปทางซ้าย
5 จังหวะ จากนั้นให้ลดมือลงโดยมือประกบกันที่ด้านหน้าให้ขนานไปกับพื้นเป็นจังหวะที่ 1 จากนั้นให้
ก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลัง เพื่อทาให้การโน้มและก้มตัวได้สะดวกขึ้น พร้อมกับก้มลงนามือที่ประกบ
กันนั้นแตะพื้นเป็นจังหวะทื่ 2 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 3 และ
เอนกายไปด้านหลังเล็กน้อย โดยชูแขนและมือที่ประกบกันเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 4 และเอนกายให้
มากที่สุดเป็นจังหวะที่ 5 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 6 จากนั้นให้
พักเท้าที่สลับกันไปมาลงแล้วย่าเท้าเป็นจังหวะ 2 ครั้งก่อนที่จะเริ่มฝึกรอบใหม่ โดยขณะที่เต้นเกาชิกิ
จะต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้า พร้อมๆ กับคาภาวนา ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม
เควาลัม แปลว่า ความรักมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หรือการมีความรักให้กับตนเอง ผู้อื่น และทุกสรรพสิ่ง
ขณะที่เต้นเกาชิกิผู้ฝึกจะมีความรู้สึกส่งความรักให้ตนเอง ผู้อื่นและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล คาภาวนา
ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม มีดังนี้
ขวา บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
ซ้าย บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
หน้า บาบา นัม บาบา
1
2
3
หลัง บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
3. การฝึกสมาธิ (Meditation)
การฝึกสมาธิ (Meditation) คือ การฝึกความตั้งมั่นแห่งใจ ความสารวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปิฏก,
2538) การฝึกสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542) มีวิธีการโดยที่ผู้ฝึก
สมาธิควรนั่งท่าที่เหมาะสมที่สุด คือ ท่าดอกบัว (Lotus Posture) อันเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่
สะอาด บริสุทธิ์สวยงาม ซึ่งโยคีได้ทดลองใช้ท่านี้มาหลายพันปีแล้ว โดยการนั่งตรง และเหยียดขาทั้ง
สองออกไปข้ า งหน้ า แล้ ว งอขาขวาเข้ า หาตั ว ยกเท้ า ขวาทั บ ต้ น ขาซ้ า ยแล้ ว งอขาซ้ า ยเข้ า หาตั ว
เช่นเดียวกัน ยกเท้าซ้ายขึ้นทับต้นขาขวา หลับตา หุบปาก ขบขากรรไกรเข้าด้วยกัน ลิ้นม้วนขึ้นไปแตะ
เพดานปากบน มือประสานกันและหงายฝ่ามือขึ้น เป็นท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดและมีพลังส่งไปเลี้ยง
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สมองสูงสุด การฝึกสมาธิจะทาให้คลื่นสมองต่าอยู่เสมอซึ่งเป็นการรักษาความสะอาด บริสุทธิ์ของ
จิตใจ โดยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตนเอง และภาวนามันตราภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เค
วาลัม เป็นการช่วยให้จิตใจจดจ่อเป็นสมาธิ และมีความสงบใจได้รวดเร็วขึ้น
4. การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก เช่น
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย หล่อ
และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง ไม่มี
ความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) ข้อค้น
พบที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คนเราไม่สามารถมีการกระทา หรือการปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับภาพพจจน์
ของตนได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือแม้แต่สติปัญญา จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจาก
การเปลี่ยนภาพพจน์ต่อตนเองก่อน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2533) ถ้าเรามีความคิดเชิงบวกต่อ
ตนเอง จะทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกดี ความอิ่มเอมใจ ความปลาบปลื้มใจ มีความสุขและรู้สึกกระปี้กระ
เป่า มีพลัง ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถ้ามีความคิดเชิงลบ จะทา
ให้รู้สึกตึงเครียด สับสน วุ่นวาย ไม่มีความสุข ความสบายใจ ซึ่งความคิดไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มี
พลังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิดชะตาชีวิตที่
ดีหรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545)
สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพของบุ คคลที่แฝงเร้นอยู่
ภายในให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เน้นการปฏิบัติ 95% โดยฝึกกระทา
ซ้าๆ บ่อยๆ และทฤษฎี 5% ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทาให้บุคคลมี
ระเบียบวินัยในตนเอง การทางานของสมองซีกซ้ายและขวาทางานอย่างสมดุลอันเนื่ องมาจากการ
บริ ห ารร่ า งกายและการท าสมาธิ อ ย่ า งสม่ าเสมอ เป็ น บุ ค คลที่ มี ภ าพพจน์ ตั ว เองด้ า นบวกและมี
ความรู้สึกดีกับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น
หน่วยที่ 2 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้
เนื้อหาของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
องค์ประกอบของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.;
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542) ประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน พาก
เพียร มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร มี
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
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สมบูรณ์ โดยใช้ความสามารถของ ตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานที่ทาให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง ไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออัน ตรายแก่ผู้สูงอายุ
สาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์ส่วนตน มี
ความตรงต่อเวลาในการทางาน ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้ว่าจ้าง หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผูส้ ูงอายุ เคารพในสิทธิของผู้สูง
อายุ หรือ ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้ายและ
ให้ความช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุด้วยจริงใจ
4. ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัยในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตามความ
สามารถ เมื่อผูส้ ูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควร
เสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7. ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน มีการกระทาที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความ
สุข และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
สรุป ได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งต้องการการดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย และต้องการเพื่อน ที่ปรึกษา ต้องการความอบอุ่นใจ ต้องการความช่วยเหลือและความเข้าใจ
ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ด้วยความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ห่วงใยใจใส่ดุจดั่งญาติ และปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในฐานะ
บุคคลที่มีคุณค่า มีความรู้และประสบการณ์ด้วยความเคารพนับถือ ซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงจาเป็นต้องเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างตนเองให้มีจริยธรรมในการทางานในฐานะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ
บทนา
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร
มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อ ะไร มีขอบเขต
หน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยใช้ความสามารถของ ตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานที่ทาให้ดียิ่งขึ้น (สถาบัน
กศน.ภาคตะวั น ออก, ม.ป.ป. ; ภาควิ ช าการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ แ ละศั ล ยศา สตร์ ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542)
ประเภทของความรับผิดชอบ
ประเภทของความรับผิดชอบ (อมรวรรณ แก้วผ่อง, 2542 : รุ่งทิวา กันหาทิพย์, 2543) แบ่ง
ได้ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมซึ่งจะต้องดารงตนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะห์และแยกแยะว่า
สิ่งใดถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไม่ และมีความสามารถที่จะเลือกตัดสินใจในการเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองแบ่งได้เป็น
1.1 ความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง คือ ความสามารถเอาใจใส่
และระมัด ระวังสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ
1.2 ความรั บ ผิ ด ชอบในการหาเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค คื อ ความสามารถจั ด หาและดู แ ล
เครื่องใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เหมาะสม
1.3 ความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาและความสามารถ คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใฝ่หา
ความรู้ต่างๆ การฝึกฝนตนเองในด้านประสบการณ์ต่างๆ
1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นความประพฤติ คื อ การรู้ จั ก ประพฤติ ใ ห้ เ หมาะสม เป็ น ผู้ มี
ระเบียบวินัย ดารงตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม
1.5 ความรับผิดชอบในด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ การรู้จักที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม
1.6 ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัว คือ การรู้จักวางแผนและประมาณการใช้จ่าย
ของตนโดยยึดหลักการประหยัดและอดออม
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1.7 ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทากิจใดก็ต้องทาให้เรียบร้อย
ภายในเวลาที่กาหนด
1.8 ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน คือ การยอมรับผลการกระทาของตนทั้งผลดี
หรือในด้านที่เกิดผลเสียหาย
2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่ว่าจะ
เป็ น สั ง คมขนาดเล็ ก จนถึ ง สั ง คมขนาดใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ครอบครั ว ชั้ น เรี ย น สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติตามลาดับ ดังนั้นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสังคม
ส่วนรวมไม่มากก็น้อย เมื่อบุคคลทุกคนมีภาระ หน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคมที่ตนดารง
อยู่ บุคคลจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติต่อสังคม 5 ประการดังนี้
2.1 ความรับผิดชอบต่อ บิดามารดา และครอบครัว ได้แก่ การให้ความเคารพและเชื่อฟัง
และช่วยเหลือการงานให้เต็มความสามรถในแต่ละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเป็นคนดี การตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ไม่นาความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว และช่วยกันรักษาและเชิดชูชื่อเสียงวงศ์กระกูล
2.2 ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ได้แก่ การให้ความรักแก่เพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้องของตน
และตัก เตือนเมื่อเพื่อนกระทาผิด คอยแนะนาให้เพื่อนกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเพื่อนอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และการให้อภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน และ
การใช้ถ้อยคาสุภาพต่อกันด้วยความอ่อนโยน
2.3 ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ได้แก่ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่หนีเรียน
การแสดงความเคารพและเชื่ อ ฟั ง ครู อาจารย์ การช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมงานของสถานศึก ษาอย่ าง
เคร่งครัด การรักษาความสะอาด ไม่ทาลายทรัพย์สมบัติของสถานศึก ษา การรักษาและสร้างชื่อเสียง
เกียรติยศของสถานศึกษา
2.4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือภายในชุมชนของตน ช่วยรักษาสาธารณ
สมบัติ และการให้ความร่วมมือในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน และไม่ละเลยต่อการเป็นพลเมืองดี
2.5 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของ
สังคม การรักษาสาธารณสมบัติของชาติ การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษา
ความมั่นคงของชาติ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาความสามัคคีของคนในชาติ
ดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย
กล่าวโดยสรุป ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่ง ที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ควรปลูกฝัง
ให้แก่บุคคล ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกทีส่ าคัญในการผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามระเบียบที่ได้
กาหนดไว้
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รายการอ้างอิง
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์. คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน. ขอนแก่น : คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
รุ่งทิวา กันหาทิพย์. ผลของการอบรมเลี้ยงดูต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2543.
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก. ชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ. บริษทั ปกรณ์พริ้นติ้ง
แลนด์จากัด, ม.ป.ป.
อมรวรรณ แก้วผ่อง. การเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อ
การเหตุผล.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
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ใบงานที่ 1 ด้านความรับผิดชอบ
การนาเสนอปัญหาด้านความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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กรณีศึกษาเรื่อง การอยู่รอดกับความรับผิดชอบหน้าที่
กอ หัวหน้าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้รับแจ้งจาก ขอ เพื่อนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ใน
บันทึกมีรายละเอียดระบุรายงานพฤติกรรมของ นอ ดังนี้ นอ เป็นผู้ที่มาทางานสายเป็นประจา ไม่ว่า
จะปฏิบัติงานเวรใดก็ตาม บ่อยครั้งที่ลงเวรก่อนเวลา ทั้งที่ทาหน้าที่เวรดูแลศูนย์ บางครั้งในระหว่าง
ปฏิบัติงานมักหายตัวไปจากศูนย์ โดยที่เพื่อนร่วมงานไม่ทราบว่าไปที่ใด หรือไม่กลับมาปฏิบัติงานเลย
โดยไม่แจ้งลา หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบ หรือจะโทรลางานกะทันหัน ซึ่งทุกคนทราบดีว่าจานวนบุคลากร
จัดไว้อย่างจากัด ภายหลังสืบทราบว่า นอ เป็นผู้ที่มีหนี้สิน โดยเจ้าหนี้จะตามทวงทั้งด้วยตนเองและ
ทางโทรศัพท์ ตลอดเวลา สร้างปัญ หาในการปกครองบัง คับ บัญ ชา และการปฏิบัติ งาน จนเพื่ อ น
อาสาสมัครอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่พอใจ และไม่มีใครต้องการปฏิบัติงานร่วมด้วย
กอ ในฐานะหัวหน้าอาสาสมัครดูแ ลผู้สูงอายุ ได้ดาเนินการพูดคุยหาสาเหตุปัญหาพบว่า นอ
มีบุตร 3 คน อายุ 21 ปี อายุ 18 ปี และอายุ 15 ปี กาลังเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ใกล้บ้าน สามีไม่มีอาชีพ บ้านต้องเช่า ซึ่ง นอ ต้องทาหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หารายได้ และ ขอ
ได้ให้คาแนะนา และตักเตือนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่เมื่อกระทาผิดทุกครั้ง แต่ นอ ยังคงมี
พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่เปลี่ยนแปลง กอ ในฐานะหัวหน้าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุรับเรื่องไว้เพื่อ
พิจารณาดาเนินการ
กรณีปัญหา
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานกับภาระรับผิดชอบในครอบครัว
2. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาส่วนตัวกับการรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ
3. การช่วยเหลือของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะบุคคลกับการปกป้องเกียรติ
ศักดิ์ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็นอภิปราย
1. ท่านคิดว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบของตัวละครเป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมของตัวละครเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างไร และมีแนว
ทางแก้ไขหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีตอ่ หน้าที่การงานและ
ต่อเพื่อนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
2. ผู้เรียนตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบในหน้าที่ของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุกับการดารงชีวิตและการแก้ปัญหาส่วนตัว
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กิจกรรมเสนอแนะ
1. ผู้เรียนและผู้สอนอ่านกรณีศึกษาร่วมกัน
2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นอภิปรายที่เสนอไว้
การวัดและการประเมินผล
1. การอภิปรายความคิดเห็นของผู้เรียนที่แสดงออก
2. ผลงานทีผ่ ู้เรียนสรุปสาระการเรียนรู้จากกรณีศึกษา
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ใบงานที่ 2 ด้านความรับผิดชอบ
กรณีศึกษาเรื่อง การอยู่รอดกับความรับผิดชอบหน้าที่
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้
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ตารางที่ 18 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 2 ความซือ่ สัตย์
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการ
ทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึกโยคะอาสนะ
และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวทางนีโอฮิวแมน
นิสโดยการสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอก
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่า
นอน อาสนะท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดบรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่น
สมองต่าด้วยการทาสมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74
bIV-oDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้
“อีกสักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีก
ครั้ง เราจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรัก
ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต
เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา
เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มีความสุขมากที่สุด เรา
กลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่
เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า
ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น มี
เสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของ
ชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่
ของจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความ
เมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด
เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัว
กลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1
ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1 ถึง 1.3 ทา
ควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 18 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 2 ความซือ่ สัตย์ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
ด้านความซื่อสัตย์
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่แนวคิด
นีโอฮิวแมนนิส

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม
และซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์ และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและ
สะท้อนความคิดออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจก
ให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
ซื่อสัตย์อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้
2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การไม่
นาหรือคิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเราแก่ผู้เรียนโดย
แทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจริยธรรมของความซื่อสัตย์เรื่อง “แม่บ้านแสบฉก
ทรัพย์”

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการ
ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้ง
คาถาม และผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่
ผ่านมาของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหา
แนวทางใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดม
สมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหาสาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม จาก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความซื่อสัตย์ เรื่อง “แม่บ้าน
แสบฉกทรัพย์” ที่ผู้สอนกาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของตัวละครเป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และแก้ไขอย่างไร

4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและ
กิจกรรมที่สังเคราะห์

4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา
และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาไปปฏิ บั ติ โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
กรณีศึกษา
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ตารางที่ 18 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 2 ความซือ่ สัตย์ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม

วิธีการดาเนินกิจกรรม
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความซื่อสัตย์แก่ผู้เรียน พร้อมฉายวิดีทัศน์ละครธรรมนา
ชี วิ ต เรื่ อ งอากง https://youtu.be/XPeTCiu8Wjc โดยให้
กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิ ดจากวิดีทัศน์ใน
ประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในละครท่าน และนาไปปรับใช้ใน
เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานกรณีศึกษา “แม่บ้านแสบฉกทรัพย์”
โดยผู้สอนกาหนดประเด็นการอภิปรายให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
ระดมสมองในกลุ่มดังประเด็นปัญหาที่ให้ในข้อที่ 3
4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่
จากใบความรู้ วิดีโอทัศน์ และกรณีศึกษาที่ได้ เพื่อนามา
วิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหา
ใหม่ โดยสรุปและจดบันทึกแนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
วิดโี อทัศน์ ใบความรู้ และใบงานที่ได้รับ และเลือกทางแก้ไข
ปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและแนวทางใน
การแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์ลงในใบ
งานที่ได้รับแจกจากผู้สอน
5.การประเมินผลและการเลือกแนวทางการ 5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้ในการดูแล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณีศึกษาและใบความรู้ และ
ผู้สูงอายุ
วิดีทัศน์ เพื่อเลือกการแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติ
ที่มาจากการคิดและหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดย
การเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา
6.ผู้สอนดาเนินการให้ผู้เรียนแก้ปัญหาตามแนวคิดนีโอฮิวแมน
นาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
นิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาความซื่อสัตย์จากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน
และนาเสนอโดยให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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บทนา
ซื่ อ สั ต ย์ คื อ ความประพฤติ ต รง ไม่ เ อนเอี ย ง ไม่ มี เ ล่ ห์ เ หลี่ย ม มี ค วามจริ ง ใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่
ถูกต้อง
ความสาคัญ แลความเป็นมา
บุคคลคลที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการดาเนิน
ชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรง
กลัวต่อการกระทาผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอารยชน จะมีความ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ สุจริต 3 ประการ ดังนี้คือ
กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ทาสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการ
บีบคั้น เบียดเบียน มีความเมตตากรุณา การช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือ
เอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ
หวงของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือทาลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน
วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ทาสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการ
พูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่คาสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์
ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่คาที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดคาหยาบ
คาย พูดแต่คาสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่คาจริง มีเหตุมี
ผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ทาสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่ละโมบ ไม่
เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ทาใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบีย น
หรื อ เพ่ ง มองในแง่ ที่ จ ะท าลาย ตั้ ง ความปรารถนาดี แผ่ ไ มตรี มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ให้ แ ก่ กัน มี
ความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ทาดีมีผลดี ทาชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่
เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย
มนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตัวเราก็เ ป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เราจึงควรมีจิตใจ
เกื้อกูล ต่อผู้ อื่น มี เมตตาไมตรีต่อกัน ในฐานะที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมของเพื่อนมนุ ษ ย์ เราจึงต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวด ล้อมทางสังคม นับตั้งแต่การอยู่ร่วม กันในครอบครัว เราทุกคนควรเป็นผู้ที่มี
วินัยในการดารงชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้
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การเป็นคนที่ซื่อสัตย์ พูดจริง ทาจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคนตรง จะทาให้เขาเป็น ที่เชื่อถือ
เคารพนับถือของคนอื่น และเป็นผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ การรักความจริง การทาทุกสิ่งทุกอย่างให้
ตรงกับความจริง จะทาให้เขาปลอดภัยจากกิเลส
สัจจะ คือ การพูดจริง ทาจริง จริงใจ เป็นความเข้มแข็งของจิตใจ สัจจะเป็นเรื่องสาคัญ การ
ทาให้เกิดสัจจะนั้น จะเห็นว่ามันเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างไร ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ปิดบังอาพราง ถ้าเราไม่
พยายามสร้างภาพตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจะได้รับคาชมเชยหรือความรัก จะทาให้เราไม่แย่อย่าง
ที่คิด ตรงกันข้าม คนที่เกิดนิสัยที่จะต้องคิดว่าตัวเองต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลา จึงจะเป็นที่
รักของคนอื่น หรือว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง จะเป็นคนที่มีความทุกข์ มีความเก็บกดตลอดเวลา เราสอนให้
เด็กพูดความจริง เราทาอะไรผิด เราก็ยอมรับไปเลย และตั้งใจจะไม่ทาอีกในครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้อยู่
ที่ว่า เด็กเชื่อว่าครูหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ยุติธรรม มีความหวังดีต่อเขา ให้อภัยเขาได้ และอยู่ที่ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน สอนให้ทาอะไรก็ทาจริงจัง ตั้งใจ ไม่ใช่ว่า เหลาะ แหละ ทาแบบสนุกสบาย
สัจจะเป็นฆราวาสธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมสาหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ และเป็นบารมีข้อ
หนึ่ง คือ เมื่อเราตั้งใจจะทาอะไรแล้ว ก็อยู่กับสิ่งนั้นจนสาเร็ จ ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการเรียน ใน
การทางานอย่างแน่นอน ฆราวาสธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย
สัจจะ ความจริง คือ ดารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทาจริง จะทาอะไรก็ให้
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้
ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงาม
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน ไม่
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อ ถอย
จาคะ เสียสละ คือ มีน้าใจ เอือ้ เฟื้อ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล บาเพ็ญประโยชน์ สละโลภ ละทิฐิ
มานะได้ ร่วมงานกับคนอื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน
การจัดการศึกษาเพื่อให้ความซื่อสัตย์ สุจริตเจริญงอกงามขึ้นในตัวบุคคล จนเป็นผู้ที่พูดจริง
ทาจริง จริงใจ มีความพร้อมทางความประพฤติ กระบวนการสร้ างสรรค์ที่เหมาะสมกับการพัฒนา
บุคคล ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์งานศิลปะและงานหัตถกรรมต่างๆ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การร้องเพลงที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม
การเล่นอย่างมีแบบแผนกติกา เช่น การเล่นกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม
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การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ที่บุคคลๆ จะต้องช่วยเหลือตนเองและดูแลผู้ อื่น การให้บริการ
ครูอาจารย์และผู้ใหญ่
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น การเล่านิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคติธรรม การแสดง
บทบาทสมมติ รวมถึงการล้อมวงสนทนาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่ง
ผู้สอนสามารถนามาเป็นตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้และการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ผ่าน
การฝึกวิเคราะห์จาแนกคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมให้กับบุคคล
กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมความประพฤติของตนเองใน
การดาเนินชีวิตในสังคม ขณะอยู่กับผู้อื่น เกิดการฝึกฝนวินัย การทางานร่วมกับผู้อื่น การดูแลรักษา
สิ่งของต่างๆ ที่เป็นทั้งเครื่องใช้ของตนเองและของส่วนรวม ไม่ล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อื่น มี
น้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ลักขโมย ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ละโมบ ไม่คิด
หาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ พูดจาสุภาพ ถูกกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ รักษากฎ กติกา
มารยาท ทาแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็น ทั้งซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การที่บุคคลจะ
มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้สอนจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง
และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสั งคมอย่างไรบ้าง แล้วทาอย่างไร
ผู้สอนจึงจะเป็นกัลยาณมิตรที่จะนาพาเด็ก และบุคคล ให้เป็นคนที่พูดจริง ทาจริง เป็นคนจริงใจ เป็น
คนตรง ซื่อสัตย์ เป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือของคนอื่น และเป็นผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ คาตอบก็คือ
การฝึ กฝนให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ในทางสติปัญ ญา เห็น ถึงคุณค่าความดีงาม และเพิ่มพูน
สติปัญญาของผู้เรียน โดยที่ความรู้นั้นได้ถูกไตร่ตรองถึงคุณค่าที่มีต่อชีวิตอย่างแท้ จริง จนผู้เรียนอยาก
คิดต่อ ทาต่อ โดยเชื่อมโยงและจินตนาการไปสู่ความรู้อื่นๆ ได้ด้วยความกระตือรือร้น การสอนวิชา
ความรู้ให้เข้าถึงคุณค่าความดีงาม เป็นการฝึกวิธีคิดให้แยบคาย คือ การน้อมเข้ามาใส่ใจใคร่ครวญด้วย
สติปัญญา เข้าถึงความจริง แยกแยะคุณค่าแท้ออกจากคุณค่าเทียม และยกจิตให้เป็นกุศล
การฝึกสติในชีวิตประจาวัน จะทาการงานต่างๆได้ดี โดยอาศัยสติของตนคอยช่วยเหลือ กากับ
ตน และประคับประคองกาย วาจา ใจ ให้สามารถแสดงออกได้อย่างเป็นปกติ สามารถข่มใจ ฟื้นฟู
จิตใจให้สดใสได้
เมื่อครูมีความรู้จริง มีสติ และใจแจ่มใสสดชื่น ขั้นตอนสาคัญต่อไป คือ การวางแผนการสอน
โดยเริ่มจากการระบุคุณค่าวิชานั้นๆ ที่มีต่อจิตใจของผู้เรียนเป็นเรื่องๆอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
คุณค่าที่ครูจะพานักเรียนไปให้ถึง แล้วจึงนามาจัดลาดับขั้นตอนการสอน เพื่อให้นักเรียนสานึกใน
คุณค่าเหล่านั้น โดยแสดงออกได้หรือนาไปใช้ไ ด้ด้วยตนเอง จึงจะเป็นการเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข
และภาคภูมิใจในคุณค่าที่เกิดขึ้นกับตน คุณค่าที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนี้ก็คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วย
โน้มนาให้เขากระทาแต่ในเรื่องที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้ เรียกว่า สัมมาทิฐิ
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ใบงานที่ 1 ด้านความซื่อสัตย์
การนาเสนอปัญหาด้านความซื่อสัตย์ในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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กรณีศึกษาเรื่อง แม่บ้านแสบฉกทรัพย์
นักแสดงสาว แหม่ม วิชชุดา พินดัม เข้าแจ้งความกับตารวจ สน.พหลโยธิน หลังถูกแม่บ้านฉก
ทรัพย์สิน พร้อมชิ่งเงินอีก 2 หมื่นบาท
วันนี้ (14 สิงหาคม 2555) เวลา 10.30 น. นางสาววิชุดา พยัคเทศ หรือ แหม่ม วิชชุดา พินดัม
นักแสดงสาวชื่อดัง ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้า หน้าที่ตารวจ สน.พลโยธิน ว่าได้ถูก นางปาณิสรา ศรีวิชา
อายุ 48 ปี แม่บ้านในบ้านของตนเอง ขโมยทรัพย์สินเป็น โทรทัศน์ 1 เครื่อง, กุญแจรถจักรยานยนต์ 2
ดอก และเครื่องเล่นดีวีดี อีก 1 เครื่อง ก่อนที่จะหลบหนีไป พร้อมทั้งเงินเดือนล่วงหน้าอีก 20,000
บาทด้วย
โดย พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง พงส. (สบ 3 ) สน.พหลโยธิน ได้เปิดเผยถึงการเข้าแจ้งความดังกล่าว
ว่า แหม่ม วิช ชุ ดา มาลงบั นทึกประจาวันว่า แหม่ม วิชชุดา ได้รับนางปาณิสรา ศรีวิชา ชาว
จังหวัดขอนแก่น เข้ามาเป็นแม่บ้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อดูแลพ่อที่กาลังป่วย
โดยให้ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จนกระทั่งช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 พ่อของแหม่ ม
วิชชุดา ที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ก็ต้องเข้า -ออกโรงพยาบาลตารวจเพื่อรักษาตัวอยู่เป็นประจา
และมีนางปาณิสราตามไปดูแล
พอถึงวันที่ 2 สิงหาคม นางปาณิสราก็ส่งข้อความมายังโทรศั พท์มือถือของแหม่ม วิชชุดา
เพื่อขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจานวน 20,000 บาท เพื่อกลับไปงานศพแฟนที่ต่างจังหวัด แหม่ม
วิชชุดา จึงโอนเงินจานวนดังกล่าวไปให้ ก่อนที่จะมารู้ในภายหลังว่า นางปาณิสราไม่ได้ไปเฝ้าไข้คุณ
พ่อของเธอตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม แล้ว เมื่อโทรไปสอบถามก็ไม่สามารถติดต่อได้
หลังจากนั้นในวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา แหม่ม วิชชุดา พบความผิดปกติในบ้าน ว่ามีการสูญ
หายของทรัพย์สินจานวนหนึ่ง จึงไปดูกล้องวงจรปิดและพบว่า นางปาณิสรา กาลังขนทรัพย์สินของ
ของตนออกไปจากบ้านเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่คุณพ่อของเธอนอนอยู่บนเตียง
จึงเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจให้เร่งหาตัวมาดาเนินคดีต่อไป
รายการอ้างอิง
คมชัดลึก. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา:
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ใบงานที่ 2 ด้านความซื่อสัตย์
กรณีศึกษาเรื่อง แม่บ้านแสบฉกทรัพย์
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้

400
ใบงานที่ 3 ด้านความซื่อสัตย์
เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง อากง
ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างไร
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้

401
ตารางที่ 19 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 3 ความกตัญญูกตเวที
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสโดย
การสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะ
ท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
บรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทา
สมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74bIVoDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้ “อีก
สักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะ
รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเองและผู้อื่น
อย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิด
และพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเอง
ทุกวันว่า ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น
มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต
หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล
เข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่
ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า
พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหัน
ไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่ง
เป็นปฏิบัติในการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่
1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าสม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 19 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 3 ความกตัญญูกตเวที (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
ด้านความกตัญญู
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม และ
ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อน
ความคิดออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
กตัญญูกตเวทีอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และ
ผลลัพธ์ที่ได้

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การไม่มี
เจตนาร้ายและมีความหวังดีต่อผู้อื่นแก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้
หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ความกตัญญูกตเวทีเรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมในเวชปฏิบัติ

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดย
การระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้งคาถาม
และผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดมสมอง และอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในการหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8
คน จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความ
กตัญญูกตเวที เรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมในเวชปฏิบัติ ที่ผู้สอน
กาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความกตัญญูกตเวทีของตัวละครเป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร
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ตารางที่ 19 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 3 ความกตัญญูกตเวที (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
และกิจกรรมทีส่ ังเคราะห์

วิธีการดาเนินกิจกรรม
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา และคัดเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไขปัญหาไป
ปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุดา้ นความ
กตัญญูกตเวทีแก่ผเู้ รียน พร้อมฉายวิดีทัศน์ละครธรรมนาชีวิตเรื่อง ลุงข้าง
บ้าน https://youtu.be/nXQWg497TsE
โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิดจากวิดีทัศน์ในประเด็น
ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์เรื่องลุงข้างบ้าน และนาไปปรับใช้
ในเรื่องจริยธรรมในการทางานดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงาน เนื้อหาในวิดที ัศน์เรื่องเรื่อง ลุงข้างบ้าน โดยผูส้ อน
ให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น และจดบันทึกลงในใบงานที่ผู้สอนแจกให้
4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้
วิดีโอทัศน์ ที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรูใ้ หม่ หรือแนวทาง
การแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึกแนวทางแก้ ปัญหาจาก
กรณีศึกษา วิดีทัศน์ ใบความรู้ และใบงาน เพือ่ เลือกทางแก้ไขปัญหาที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
จริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวทีลงในใบงานที่ได้รับจาก
ผู้สอน

5.การประเมินผลและการเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพือ่ ใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขไปปฏิบัตจิ ากกรณีศกึ ษาและใบความรู้ และวิดีทศั น์ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สดุ ในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและหาคาตอบด้วย
ตัวผู้เรียนแต่ละกลุม่ โดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการแก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน

6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา
นาไปใช้ในการดูแลผู้สงู อายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความกตัญญู
กตเวทีจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอโดยให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ใบความรู้ เรื่องกตัญญูกตเวที
บทนา
ความกตัญญู คือ การรู้สึกสานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือ
ในกิจการงานต่าง ๆ การกระทาเช่นนี้ ย่อมนามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
หน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดู
ของครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการ
เป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุค คล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม
พฤติกรรมความกตัญญูมีลกั ษณะอย่างไร
ปัจจุบันมีกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจากัด สิ่งยั่วยุให้เกิดการเบี่ยงเบนของ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจนลืมคานึงถึง
ความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจนความต้องการทางด้านวัตถุเพื่อมาสนองความต้องการทางกาย ทาง
ใจในการดารงชีวิตประจาวันของสมาชิกในสังคมนั้น ทาให้เกิดการแย่งชิงโอกาส เพื่อการประกอบการ
เลี้ยงชีพ โดยลืมคานึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ลืมคานึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่
มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยรักษาและ
พยุงสังคมไทย ผู้ที่มีความกตัญญู คือ มีจิตสานึกในคุณท่านและคิดตอบแทน ส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญญู
คือคนอกตัญ ญู ไม่รู้คุณ ย่อมถูกประณามว่า เป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหา ความกตัญญูเป็นคุณธรรม
พื้นฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่น ชีวิตด้านกายภาพดารงอยู่
ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆ มีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้น ความ
กตัญญูนี้เป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติไม่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมไปถึงต่อสัตว์และ
พืชด้วย ผู้ที่มีความกตัญญูย่อมจะทาตนเองให้มีความสุขและทาผู้อื่นให้มีความสุขด้วย ลักษณะของคน
มีความกตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ได้แก่
1.กตัญญูชั้นสามัญ คือ กตัญญูอย่างสามัญทั่วไป หมายถึง รู้อุปการคุณที่บุคคลอื่นทาให้เรา
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ การตอบแทนคุณ ซึ่งเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทาอะไรให้กับ
ตนเท่านั้น เช่น ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ เพราะได้เลี้ยงดูมา ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรม
สั่งสอน ยอมรับว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ เพราะเคยให้ข้าวให้ขนม
2.กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูชั้นสูง หมายถึง การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัว
บุคคลอื่น ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะทาอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเองเป็น
เครื่องวัดความดีของคนอื่น เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมี
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คุณค่าอย่างไร และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีนั้นมาใส่ตัวเรา เพื่อจะได้ทาความดีเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเหมือนเขา ส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังนี้
1.ประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มีพระคุณ
เป็นพ่อแม่ ทาโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอื่นฟังได้ว่า ท่านดีกับเราอย่างไร กิจกรรมที่นิยมทากันมากคือ
การทาบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่ วิธีที่ดีที่สุดคือประกาศที่ตัวเองเพราะเป็นลูกและได้รับการอบรม
มาจากพ่อแม่ ฉะนั้นความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
2.ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มพี ระคุณ
เป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี
ความสาคัญของความกตัญญู
ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สาคัญสาหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์
ทาให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และ
เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องทาลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรู
สาคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
จาแนกความสาคัญของความกตัญญูกตเวทีได้ดังนี้
1.ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้
สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง เช่น การทาบุญอุ ทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช วัน
ขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น
2.ความกตัญญูกตเวที ทาให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐาน
ที่ทาให้มนุษย์รู้จักการกระทาหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยบิดามารดาทาหน้าที่ในฐานะบุพการี และบุตรธิดา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวที อันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป
ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง ปัญหาสงคราม ปัญหาความ
โหดร้ายทารุณ ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป
3.สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกทาลาย คนมีความกตัญญูย่อมระลึกถึง
บุญคุณของป่าไม้ ทุ่งนา แม่น้า ลาธาร ถนนหนทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ ช่วยกัน
อนุรักษ์ บารุง รักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน
4.ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ประโยชน์ของความกตัญญู
ความกตัญญูทาให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทาให้
มนุษย์รู้จักการกระทาหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
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รับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยพ่อแม่ทาหน้าที่เป็นบุพการี และลูกปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อ
แม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่
รอดปลอดภัย ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง ปัญหาสงคราม ปัญหาความโหดร้ายทารุณ
ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจจะหมดไป สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะไม่ถูกทาลาย เพราะ
คนมี ค วามกตั ญ ญู ย่ อ มระลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของป่ า ไม้ ทุ่ ง นา แม่ น้ า ล าธาร ถนนหนทาง และสิ่ ง
สาธารณประโยชน์อื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์ บารุง รักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุล การ
ที่บุคคลเป็นคนกตัญญูกตเวที ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้
 ได้รับคาสรรเสริญจากสังคมส่วนรวม
 กระทาการใดๆ ที่ดีก็จะสาเร็จเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากสังคม
 ได้รับการยกย่องจากสังคม
 เป็นคนที่สังคมต้องการและยอมรับ
ประโยชน์ของความกตัญญู และโทษของการไม่มีความกตัญญูทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
บุ ค คลผู้ มี ค วามกตั ญ ญู เ ป็ น คนดี แ ละรั ก ษาความดี ไ ว้ ไ ด้ เป็ น ผู้ น่ า คบค้ า สมาคม ได้ รั บ การยกย่ อ ง
สรรเสริญ ความกตัญญูยังทาให้คนในสังคมช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยอยู่กันด้วยดี มีความร่มเย็นเป็น
สุข ส่วนโทษของการไม่มีความกตั ญญู ย่อมทาให้ตนเองและสังคม มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน
ความเสื่อม หาคนคบค้าสมาคมได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ทั้งตนเองและสังคม ย่อมจะได้รับโทษของการไม่
มีความกตัญญู
แนวทางการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความกตัญญู เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าพ่อแม่ให้การเลี้ยงดู
เอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการสร้างพฤติกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมทางตรง คือ การส่งเสริมให้ลูกได้ปฏิบัติและทากิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เกิด
ความกตั ญ ญู เช่ น สอนให้ ลู ก ช่ ว ยยกน้ าดื่ ม มาให้ พ่ อ แม่ เมื่ อ กลั บ มาจากท างาน การช่ ว ยถื อ ของ
เล็ ก ๆน้ อ ยๆ เมื่ อ ต้ อ งไปซื้ อ ของ หรื อ การที่ ลู ก ช่ ว ยงานบ้ า นง่ า ยๆ พ่ อ แม่ ค วรชื่ น ชม และเน้ น ถึ ง
ความสาคัญของพฤติกรรมว่าลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว
2.กิจกรรมทางอ้อม คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่ต้องแสดงพฤติกรรมความกตัญญูให้ลูก
เห็น เช่น การซื้อของหรือการทาอาหารให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณ ให้
ลูกได้มีส่วนร่วมในการมอบสิ่งของ หรืออธิบายสาเหตุที่ต้องแสดงความกตัญญูต่อท่านเหล่านั้นว่า ท่าน
มีบุญคุณอย่างไรต่อเรา ถ้าไม่ มีท่านเหล่านั้น เราจะเป็นอย่างไร และให้ลูกวิเคราะห์ผลของการทา
กิจกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือความรู้สึกอิ่มเอมทางจิตใจ เมื่อได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อื่น
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้บุคคลได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูในวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู ให้
บุคคลได้พูดถึงคนในครอบครัวในสาระเรื่องราวเกี่ ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเขา ปลูกฝัง

407
คุณธรรมให้เป็นเครื่องกากับตลอดชีวิต ด้วยคุณธรรมความดีงามทั้งหลายจะเกิดกับเด็กได้ถาวรจึงควร
ที่จะปลูกฝังความกตัญญูลงในจิตใจของเด็กพร้อมกับการให้วิชาความรู้คู่กันไป
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ใบงานที่ 1 ด้านความกตัญญูกตเวที
การนาเสนอปัญหาด้านความกตัญญูกตเวทีในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวทีอย่างไร ยกตัวอย่างให้
ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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กรณีศึกษาเรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมในเวชปฏิบัติ
ทุกวันนี้ พี่จะไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอ... พูดเท่าไหร่ คุณพ่อก็ไม่เคยฟัง"
ในปัจจุบันจานวนผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการดูแลจากผู้ดูแล (Caregiver) เพิ่มมากขึ้นด้วยสาเหตุ
และปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุยืนยาวขึ้น (ด้วยสุขภาพที่ย่าแย่) โรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่ม
จานวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทาให้มีผู้พิการสูงขึ้น การเกิดอัมพฤกษ์และอั มพาตจากเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่เป็นมานาน โรคมะเร็งรวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต เป็นต้น. ผู้ดูแลซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในครอบครัว ญาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆ นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากในการดูแลผู้ป่วย
เหล่านี้โดยเฉพาะขณะอยู่ที่บ้าน สุขภาพของผู้ดูแล (Caregiver's health) จึงเป็นสิ่งสาคัญที่แพทย์
ต้องตระหนักถึง เพราะหากผู้ดูแลเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนเกิดความเหนื่อยล้าจากการ
ดูแล (Caregiver burden) มากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ผู้ดูแลเกิดความเจ็บป่วยตามมา เช่น เครียดเรื้อรัง
ซึมเศร้า ขาดการดูแลโรคประจาตัวของตนเอง นานไปอาจสะสมจนล้าเกินกาลังและไม่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อีกต่อไป (Caregiver burnout)
เวชปฏิบัติที่อยู่แต่ในสถานพยาบาลมีอุปสรรคในการเข้าถึงผู้ดูแลเหล่านี้ ด้วยจานวนผู้ป่วยที่รอ
ตรวจในสถานพยาบาลมีมาก ผู้ที่พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลอาจไม่ใช่ผู้ดูแลตัวจริง คาแนะนาที่แพทย์ให้
จึงไปไม่ถึงผู้ดูแลเหมือน "เกาไม่ถูกที่คัน" นอกจากนั้น ผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่บอกหมอตรงๆ ว่า "ฉันกาลัง
ป่วย หรือ ล้ามากแล้วหมอ" บุคลากรทางการแพทย์ควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเข้าใจและเข้าถึง
สุขภาพของผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม
กรณีศึกษา

หญิงไทยโสด อายุ 40 ปี พาคุณพ่อ อายุ 73 ปี มาตรวจนอกเวลา
อาการสาคัญ เมื่อวานคุณพ่อลื่นหกล้มหน้าบ้าน
ประวัติปัจจุบัน คุณพ่อป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ปี อยู่บา้ นคนเดียว ลูก

สาวเป็นผู้ดูแลหลัก วันนี้ไปดูแลคุณพ่อตามปกติ บอกว่าหกล้มต้องการไปหาหมอ ขณะที่ตรวจคุณพ่อ
คุณพ่อร้องไห้บอกหมอว่า "ลูกๆ มันไม่ สนใจ เงินที่ผมเก็บเอาไว้ ลูกก็เอาไปแล้วไม่ ยอมคืน" ลูกสาว และลูก
ชายที่มาด้วยก็ได้แต่ส่ายหน้าแบบระอาโดยไม่พูดอะไร
หลังจากตรวจอาการคุณพ่อเสร็จ แพทย์จึงขออนุญาตคุยกับลูกสาวและลูกชาย ลูกสาวเล่าว่า
ก่อนเกษียณฯ คุณพ่อรับราชการ แต่ติดสุรา ชอบทาร้ายลูกเมียเป็นประจา จนทาให้ทุกคนในบ้านกลัว
ลูกสาวคิดว่าพ่อเป็นเหตุให้แม่เสียใจจนหัวใจวายตาย ลูกๆทั้ง 4 คนไม่มีใครอาศัยอยู่กับคุณพ่อ ยกเว้น
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น้องชาย แต่เมื่ อ 1 ปีก่อนคุณพ่อไล่น้องชายออกจากบ้านเพราะคิดว่าขโมยเงินไป และคุณพ่ อก็
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านด้วยเรื่องเดียวกัน จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
ลูกสาวยังเป็นโสด แยกตัวออกมาอยู่ข้างนอก เพราะทนคุณพ่อไม่ไหว ปัจจุบันอาศัยอยู่ใกล้บ้าน
พ่อมากที่สุด จึงเป็นผู้ดูแลคุณพ่อ โดยดูแลทุกเรื่อง เช่น หาอาหารมาให้ นาเสื้อผ้าไปซัก ฯลฯ ยกเว้น
จัดยา ผู้ป่วยจัดยากินเอง และไม่อนุญาตให้ทาความสะอาดบ้าน เพราะกลัวคนขโมยของไป ไม่ชอบ
อาบน้า ประมาณ 4-5 วันจะอาบน้าสักครั้ง
ผู้ป่วย : ทุกวันนี้ พี่จะไม่ไหวแล้วค่ะ....คุณหมอ พูดเท่าไหร่ คุณพ่อก็ไม่เคยฟัง (ร้องไห้) ไม่รู้ว่าไปทาเวร

กรรมอะไรเอาไว้ (ก้มหน้าเงียบ)
แพทย์ : พี่คงเหนื่อยมากที่ต้องดูแลคุณพ่อ
ผู้ป่วย : สุดๆ เลยค่ะ ...เดี๋ยวให้น้องชายออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะ ตอนนี้หมอนัดผ่าตัดก้อนที่เต้า

นมซ้ายเดือนหน้า คุณหมออย่าบอกให้น้องชายทราบนะคะ
แพทย์ : ทาไมพี่ไม่ต้องการให้น้องชายทราบล่ะครับ
ผู้ป่วย : พี่กลัวว่ามันจะเป็นเนื้อร้าย ไม่อยากให้น้องชายเป็นห่วงค่ะ
แพทย์ : ตอนนี้สิ่งที่พี่กังวลที่สุดคือเรื่องอะไรครับ
ผู้ป่วย : เป็นห่วงคุณพ่อค่ะ อยากให้ท่านเข้าใจพี่บ้าง
ประวัติครอบครัว ลูกสาวเป็นบุตรคนที่สอง อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง ห่างจากบ้านคุณพ่อประมาณ 2

กิโล เมตร ทางานรับราชการ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ มีรายได้พอใช้ ส่วนค่าใช้จ่ายของพ่อ ลูกๆ ทุกคน
จะช่วยกันดูแล จึงไม่มีปัญหา
ครอบครัวนี้อยู่ในระยะวัยชรา (Family of the elder) ซึ่งปกติควรจะได้มีเวลาอิสระ ชื่นชมกับอดีต
ชีวิตการงานที่ผ่านมา มีบุตรหลานที่เติบใหญ่แวะเวียนมาชื่นชมคารวะเป็นครั้งคราว แต่ผู้สูงอายุรายนี้
ไม่มีอดีตให้ชื่นชมมากนัก ทั้งมีความสัมพันธ์ที่ย่าแย่กับลูกหลานมาโดยตลอด เป็นผู้ทาร้ายทั้งจิตใจ
และร่างกายของทุกคนในครอบครัว ลูกทุกคนจะเข้าข้างแม่และต่อต้านพ่อที่ทาไม่ดี (Coalition) เมื่อ
คุณพ่อสูงอายุมีโรคประจาตัวและเริ่มซ้าเติมด้วยอาการของโรคสมองเสื่อม (ที่ลูกสาวยังไม่รู้ นึกว่าพ่อ
แกล้ง) ลูกสาวในวัยกลางคนที่จาใจมารับผิดชอบดูแลพ่อตามหน้าที่ แล้วยังเพิ่งพบโรคของตนเอง
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(ก้อนที่เต้านม) ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ จึงเป็นทุกข์หลายด้าน ทาให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการ
ดูแลจนรู้สึก "ไม่ไหวอีกต่อไป" (Caregiver burnout) ทั้งร้องไห้และโทษว่าเป็นเวรกรรมหรือสิ่งผิดบาป
ในอดีตชาติของตน ลูกสาวไม่อยากทาตัวเป็นภาระกับคนอื่นจึงต้องการปกปิดความทุกข์และความ
เจ็บป่วยของตนเอง (conspiracy of silence) และระหว่างการสัมภาษณ์ แพทย์สังเกตได้ว่ าประวัติ
ของผู้สูงอายุและของลูกไม่ตรงกัน แพทย์จึงไม่ควรพูดในลักษณะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไกล่เกลี่ย
แต่ควรแยกคุยทีละฝ่าย เพื่อให้ได้ประวัติชัดเจนขึ้น
บทสรุป
ลูกสาวคนนี้คงเก็บเอาความทุกข์ใจกลับบ้านไป หากแพทย์สนใจรักษาแต่เฉพาะคุณพ่อของ
ผู้ป่วยเท่านั้น และวันหนึ่งลูกสาวจะกลับมาอีกครั้งจากผลพวงความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ซึ่งวันนั้น
อาจจะสายเกินไป ดังนั้น แพทย์จึงควรตั้งใจฟังคาที่ลูกสาวพูด (Verbal) และสังเกตสีหน้าท่าทาง
(Non-verbal) ด้วย
การดูแลผู้ป่วยจึงไม่ใช่แค่เพียง ดู และ แล เฉพาะคนป่วยที่มาใช้บริการเท่านั้น แต่ต้องให้
ความสาคัญในการดูแลและประเมินสุขภาพองค์รวมของผู้ดูแลด้วย ที่สาคัญผู้ดูแลแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ให้ฟังและทาความเข้าใจว่าสิ่งที่ผู้ดูแลต้องการคืออะไร บุคลากรทางการแพทย์ที่พยายาม
สอนญาติจะได้เกาถูกที่คันเสียที ดังคาที่ว่า “ในโลกนี้มีคนอยู่ 4 ประเภท หนึ่ง คือ เคยเป็นผู้ดูแล สอง
คือ ต้องการผู้ดูแล สาม คือ กาลังเป็นผู้ดูแล และส่วนใหญ่ คือ กาลังจะเป็นผู้ถูกดูแลในอนาคตอัน
ใกล้”
รายการอ้างอิง
พิชิต สุขสบาย และ สายพิณ หัตถีรัตน์. (2550). หมอชาวบ้าน (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.doctor.or.th/clinic/detail/9167 [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 2 ด้านความกตัญญูกตเวที
กรณีศึกษาเรื่อง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมในเวชปฏิบัติ
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความกตัญญูกตเวทีของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้
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ใบงานที่ 3 ด้านความกตัญญู
เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง ลุงข้างบ้าน
ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างไร
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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ตารางที่ 20 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 4 ความมีระเบียบวินัย
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสโดย
การสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะ
ท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
บรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทา
สมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74bIVoDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้ “อีก
สักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะ
รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเองและผู้อื่น
อย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิด
และพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเอง
ทุกวันว่า ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น
มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต
หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล
เข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่
ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า
พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหัน
ไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่ง
เป็นปฏิบัติในการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่
1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 20 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 4 ความมีระเบียบวินัย (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
ด้านระเบียบวินัย
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม และ
ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อน
ความคิดออกมาในใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความมี
ระเบียบวินัยอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และ
ผลลัพธ์ที่ได้

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส คือ การรักษาความสะอาด
ของร่างกายและจิตใจและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้
หลัก คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของ
ความมีระเบียบวินัย เรื่อง “ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่
เหมาะสม”

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดย
การระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้งคาถาม
และผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดมสมอง และอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในการหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8
คน จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความมี
ระเบียบวินัย “ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม” ที่ผู้สอน
กาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของตัวละครเป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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ตารางที่ 20 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 4 ความมีระเบียบวินัย (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
4.การพัฒนาทางเลือกในการ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนี
โอฮิวแมนนิสและกิจกรรมที่
สังเคราะห์

วิธีการดาเนินกิจกรรม
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา และ
คั ด เลื อ กแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น ไปได้ และวางแผนน าแนว
ทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความมีระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน
4.2 ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็น
ร่วมกันตามประเด็นที่ผู้สอนกาหนดในข้อที่ 3 เพื่อการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน
4.3 ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้ที่ได้
จากผู้สอน เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ หรือแนวทาง
การแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบั นทึ กแนวทางแก้ปัญ หาจาก
กรณีศึกษา ใบความรู้ ในใบงาน และเลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรม
ดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย

5.การประเมินผลและการเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณีศกึ ษาและใบความรู้ เพื่อเลือกการ
แก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและหาคาตอบ
ด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน

6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา 6.ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และ
นาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความมี
ระเบียบวินัยจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอโดย
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ใบความรู้ เรื่องความมีระเบียบวินัย
บทนา
วินัย หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้าม ที่บัญญัติไว้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความสงบเรียบร้อย
ดีงามทั้งของตนเองและหมู่คณะ
บุคคลที่มีวินัยเป็นนิสัยย่อมมีปกติรักการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อห้าม ที่กาหนดไว้ไม่
ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทางาน สถาบันการศึกษา ตลอดจนตามที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติใน
ลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี กฏหมายปกครองท้องถิ่นและประเทศ ที่สาคัญคือผู้มีวินัยย่อม
สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ความมีวินัยทีต่ ้องรีบฝึกให้เป็นนิสัย มีอยู่ 4 ประการ คือ
1.ความมีวินัยในการแสดงความเคารพ การรู้จักแสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ ย่อมเป็นเสน่ห์ประจาตัวอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติ
2.ความมีวินัยในการรักษาความสะอาด ความสะอาดในที่นี้หมายถถึง การรักษาความสะอาด
ทั้งร่างกาย เครื่องนุ่งห่มสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ ทั้งที่เป็นของตนเองและผู้อื่นตลอดจนสถานที่
สาธารณะที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง การที่ผู้คนในสังคมฝึกนิสัยให้มีวินัยในการักษาความสะอาดดังกล่าว
แล้วนอกจากจะทาให้ทั้งผู้คน สิ่งของ สถานที่ และสิ่งแวดล้อมสะอาด น่าดู เป็นที่เจริญตาเจริญใจแล้ว
ยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการจับผิดกันขึ้นอีกด้วย
3.ความมีวินัยในการรักษาความเป็นระเบียบ ความเป็นระเบียบในที่นี้หมายถึง ความมีระเบียบในการ
ทากิจวัตรประจาวันต่างๆ เกี่ยวกับ การเงิน การนอน การแต่งกาย การทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้ง
ในบ้านและนอกบ้าน ได้แก่ การประกอบอาชีพหรือการศึกษาเล่าเรียน การจัดการเรื่องรายรับและ
รายจ่าย เรื่องการบริหารร่างกาย และการพักผ่อน เป็นต้น
ผู้ที่มีวินัยดีในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ย่อมสามารถวางแผนจัดระเบียบ ในการทากิจวัตรประจาวันได้อย่างลง
ตัว ทาให้ไม่มีปัญหาสับสนวุ่นวาย ย่อมมีอารมณ์ดี สุขภาพและใจของสมาชิกในครอบครั วทุกคนก็
พลอยดีไปด้วย ยิ่งกว่านั้นยังอาจสามารถจัดแบ่งเวลาไว้สาหรับศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นกิจวัตร
ประจาวันได้อีกด้วย ซึ่งถ้าทาได้เช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่า
“เราเกิดมาสร้างบารมี” และถ้ามีวิริยะอุสาหะศึกษา และปฏิบัติ ธรรมมากขึ้นอีกก็จะเป็นการตอกย้า
ตถาคตโพธิสัทธา ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น
4.ความีวินัยในการตรงต่อเวลา ความตรงต่อเวลาในที่นี้หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการทากิจกรรม
ต่างๆ ทุกๆเรื่อง นับตั้งแต่เรื่องกิจวัตรประจาวันของเราเอง เช่น การกินอาหารแต่ละมื้อเป็นเวลา การ
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เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาการออกจากบ้านไปทางานหรือไปโรงเรียนและการกลับถึงบ้านเป็นเวลา
เป็นต้น นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องความตรงต่อเวลาในการทาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น การเข้า
ทางาน และเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกประชุมตรง
เวลา การไปถึงที่นัดหมายตรงเวลา เป็นต้น
ผู้ที่ปกติตรงต่อเวลาเป็นนิสัยเพราะมีความสานึกรับผิดชอบ ต่อภารกิจหน้าที่ที่ตนจะต้องกระทาอย่าง
สูง ดังนั้นบุคคลประเภทนีจ้ ึงมีประสิทธิภาพในการทางานสูง เป็นที่เคารพเชื่อถือไว้วางใจ จาก
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี และมักจะประสบความสาเร็จในอาชีพการงานของตนอีกด้วย
ผู้ที่มีปกติตรงต่อเวลาเป็นนิสัยในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ของตนเอง ย่อมจะมีความ
ตรงต่อเวลาในการทากิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วย ยกเว้นกรณีที่มีเหตุขัดข้องเหลือวิสัยเท่านั้น ดังนั้น
บุคคลๆ ทุกคนควรได้รับการฝึกวินัยว่าด้วยความตรงต่อเวลา ในการทากิจวัตรประจาวันของตนเองให้
เกิดเป็นนิสัย เพื่อว่าเขาจะสามารถสร้างวินัยในเรื่องความตรงต่อเวลา เมื่อทาภารกิจต่างๆ นอกบ้าน
ให้เป็นนิสัยด้วย
รายการอ้างอิง
ชมรมพุทธศาสน์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคัลจารย์. หนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับก้าวหน้า.
ปทุมธานี: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จากัด, 2557 สืบค้นจาก
http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=6775 [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 1 ด้านความมีระเบียบวินัย
การนาเสนอปัญหาด้านความมีระเบียบวินยั ในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัยอย่างไร ยกตัวอย่างให้
ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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กรณีศึกษา เรือ่ ง ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม (Elderly mistreatment)
ข้อมูลสถิติประชากรไทย พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 8.11 ใน ปี พ.ศ.
2538 เป็นร้อยละ 10.17 ในปี พ.ศ. 2548 แม้ว่าจะเพิ่มเป็นอัตราที่ไม่สูงมาก แต่ เนื่องจากจานวน
ประชากรไทยมีจานวนมากถึง 65 ล้านคน ทาให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม เป็นปัญหาแอบแฝงและมีแนวโน้ม เพิ่มตามจานวนประชากรสูงอายุ
ในประเทศอังกฤษพบประมาณร้อยละ 4 ของประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพผู้สูงอายุหลายประการ เช่น ควบคุมโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้ เกิดโรคซึมเศร้า
แอบแฝงในกลุ่มผู้สูงอายุ เกิดความพิการทุพพลภาพ
ซ้าซ้อนและอัตราการตายของผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นก่อนเวลาอันควร
อย่างไรก็ตามพบว่า สถานพยาบาลรายงานปัญหาสุขภาพครอบครัวชนิดนี้น้อยกว่าความเป็น
จริง ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรขาดความตระหนัก ขาดความรู้ในการวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งผู้ป่วยขาด
โอกาสที่จะบอกว่าตนเองไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์จึงควรเรียนรู้
วิธีการประเมินและการดูแล
ปัญหาสุขภาพครอบครัวรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยสูงอายุของไทยให้ดีขึ้น
กรณีศึกษา ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม (Elderly mistreatment)
หญิงหม้าย อายุ 66 ปี ศาสนาอิสลาม ที่อยู่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร สิทธิประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาการสาคัญ ไม่มาตรวจตามนัด 1 เดือน เพือ่ นบ้านต้องมารับยาแทน
ประวัตปิ ัจจุบัน

4 ปีก่อน ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ทากายภาพบาบัดจนกลับมาเดินได้
หลังจากนั้นมาติดตามรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างสม่าเสมอ และ 2 ปีก่อน สายตามัวลง แพทย์
วินิจฉัย โรคต้อกระจกและนัดผ่าตัด แต่ผู้ป่วยไม่มาตามนัด ทีมเยี่ยมบ้านพบสาเหตุว่า ผู้ป่วยและ
ครอบครัวกลัวว่าผ่าตัดแล้วตาจะบอด จึงทาความเข้าใจกับผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยต้องการกลับมา
รักษาดวงตาให้มองเห็นเพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเอง ทีมเยี่ยมบ้านอานวยความสะดวกในการนัดตรวจ
แผนกตาให้ แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่มาตรวจตามนัด ต่อมาเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ และเริ่ม
กินยาไม่สม่าเสมอ
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ทีมเยี่ยมบ้านจึงไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง พบว่า ในบ้านเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ มีกลิ่นอับ
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ไปไหนมาไหนเองไม่ได้ เพราะสายตามัวมาก
ขึ้น อาศัยการเกาะและคลานอยู่ในบ้านเพราะกลัวหกล้ม มองไม่เห็นฉลากยา จึงอาศัยการจดจาสีของ
เม็ดยาแทน มีปัสสาวะเล็ดบ่อย จนต้องเปลี่ยนผ้าถุงวันละ 4-5 ผืน ทาให้ไม่สามารถละหมาดได้เพราะ
เนื้อตัวไม่สะอาด ลูกสาวซื้อข้าวมาให้ผู้ป่วยแบ่งกินวันละ 2 มื้อเอาเอง กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียว
ประวัติครอบครัว
มีบุตรทั้งหมด 8 คน แต่ละคนแยกย้ายไปมีครอบครัวของตนเอง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกสาว
อายุ 48 ปี ที่เป็นโสด และหลานชายอายุ 16 ปี ที่ถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะมีปัญหากับเพื่อน ยัง
ไม่ได้ทางานครอบครัว มีปัญหาการเงิน ต้องเสียค่าเช่าค่าน้าค่าไฟเกือบพันบาทต่อเดือน ลูกสาวเป็น
คนหารายได้หลัก โดยรับจ้างซักผ้ารายวัน ลูกสาวมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง กินยาไม่สม่า
เสมอเพราะคิดว่าไม่มีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลเองไม่ได้ ต้องขอร้องให้
ลูกสาวพามา แต่ลูกสาวมักไม่สนใจ จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน (ผู้ป่วยน้าตาไหล) "เมาะ
(ป้า) เลี้ยงลูกหลายคนได้ ทาไมลูกเลี้ยงเมาะไม่ได้"
ผู้ป่วยคิดว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว เพราะลูกสาวมักพูดกับหลานว่า ต้องเหนื่อยหา
เงิน มาเลี้ยงคนทั้งบ้าน ครั้นจะไปอาศัยอยู่กับลูกคนอื่นๆ ก็กลัวจะเป็นภาระของคนอื่นอีก เคยคิดจะ
ฆ่าตัวตายโดยฝากเพื่อนบ้านซื้อยาเบื่อหนูมาให้ แต่กลัวผิดต่อคาสอนของพระอัลเลาะห์ หากขอพรได้
ก็อยากให้ตามองเห็น จะได้มีงานทาและมีเงินไว้ใช้เอง
ผลการตรวจร่างกายที่บ้าน ผู้ป่วยนุ่งผ้าถุงเก่าๆ สีซีด เสื้อคอกระเช้าตัวเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัว
และมีกลิ่นปัสสาวะ ความดันโลหิต 200/110 มม.ปรอท ชีพจร 86/นาทีสม่าเสมอ หายใจ 24 ครั้ง/
นาที ค่าดัชนีมวลกาย 30 กก./ม.2 วัดสายตาสองข้างได้ 4/200 มีต้อกระจกขุ่นขาวทั้งสองตา จน
มองเห็นใบหน้าคนไม่ชัดในระยะ 1 เมตร เข่า 2 ข้างมีรอยด้านแข็ง ผิดรูปเล็กน้อย ยังคงจาลูกหลาน
และทีมเยี่ยมบ้านได้ทุกคน
ผลการตรวจเลือดที่บา้ น ระดับน้าตาลก่อนอาหารเช้า 164 มก./ดล.
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพองค์รวม
ผู้ป่วยสูงอายุรายนี้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือในการมาติดตามนัด (Poor
compliance or adherence to appointment) และส่งผลให้การควบคุมโรคประจาตัวไม่ดี
(Poor-controlled hypertension, additional diabetes mellitus) แต่เมื่อติดตามเยี่ยมบ้านจึง
พบสาเหตุว่า ผู้ป่วยมีความพิการที่ทาให้เกิดความยากลาบากและทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจาวัน
รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงสถาน พยาบาลโดยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น ปัญหาหลักจึงไม่ได้อยู่
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ที่ผู้ป่วยดื้อหรือไม่เชื่อฟัง แต่เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพครอบครัวคือปัญหาการดูแลผูป้ ่วยสูงอายุ
อย่างไม่เหมาะสม (Elder mistreatment)
หากเฝ้าระวังแต่แรกจะพบว่า ผู้ป่วยรายนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะดังกล่าวเนื่องจาก มี
ความเจ็บ ป่วยเรื้อรัง มีความพิการ ขาดรายได้ ช่วยเหลือตนเองภายในบ้านไม่ได้ และมีลกู สาวที่เป็น
ผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว จึงมีความเสี่ยงที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าในการดูแลผูป้ ่วย (Caregiver burden)
อีกทั้งมีโรคประจาตัว ที่ยังไม่ได้รับการรักษา มีภาระหน้าที่ต้องหารายได้ (Breadwinner) เพียงคน
เดียวของบ้าน
บทสรุป
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมในสังคมไทยเป็นปัญหาสุขภาพในสังคมยุคใหม่ที่
บุคลากรทางการแพทย์ต้องตระหนักและให้ความสนใจมากขึ้น ต้องสามารถคัดกรองได้แต่เนิ่นๆ เพื่อ
ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมา ทั้งนี้ต้องไม่แยกซ่อมสุขภาพเป็นรายคน แต่ต้องมองภาพรวมของบ้าน
นั้นๆ ว่าทาอย่างไรทุกคนในบ้านจึงจะมีความสุขขึ้น ไม่ใช่ให้ทุกข์หนักกับใครคนเดียว การเฝ้าระวัง
ภาวะการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอย่างไม่เหมาะสมจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ แม้ว่าระบบอานวยความสะดวก
ต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ดังสุภาษิตจีน ที่ว่า "การเดินทางพันลี้ ต้องเริ่มต้นด้วย การก้าวทีละก้าวเสมอ"
รายการอ้างอิง
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2533-2563. กรุงเทพฯ : กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2538.
พิชิต สุขสบาย และ สายพิณ หัตถีรัตน์. (2550). หมอชาวบ้าน (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.doctor.or.th/clinic/detail/7409 [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 2 ด้านความมีระเบียบวินัย
กรณีศึกษา เรือ่ ง ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้
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ตารางที่ 21 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 5 ความเสียสละ
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการ
ฝึกโยคะอาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสโดย
การสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะ
ท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
บรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทา
สมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74bIVoDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้ “อีก
สักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะ
รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเองและผู้อื่น
อย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มี
ความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิด
และพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเอง
ทุกวันว่า ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น
มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต
หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล
เข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่
ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า
พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหัน
ไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่ง
เป็นปฏิบัติในการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่
1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม และ
ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่า
เรื่องหน้าชั้นโดย

425
ตารางที่ 21 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 5 ความเสียสละ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหา
โดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

วิธีการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบงาน
กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
เสียสละอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และ
ผลลัพธ์ที่ได้
2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การรู้จัก
แบ่งปันส่วนเกินของชีวิตให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ) และการเสียสละ
ความสะดวก สบายส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน (ตบะ) แก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้หลัก
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณี ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความ
เสียสละ เรื่อง “อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอ้างว้าง”

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้งคาถาม
และผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับ
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุจากการระดมสมอง และอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในการหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8
คน จานวน 4 กลุ่ม จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของความ
เสียสละ เรื่อง “อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอ้างว้าง” ที่ผู้สอนกาหนดให้ใน
ประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความเสียสละของตัวละครเป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
4.การพัฒนาทางเลือกในการ
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนี คัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทาง
โอฮิวแมนนิสและกิจกรรมที่
แก้ไขปัญหาไปปฏิบัติโดยการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาข้อที่ 3
สังเคราะห์
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
เสียสละแก่ผู้เรียน และแทรกเนื้อหาวิดีทัศน์ละครธรรมนาชีวิตตอน
สายโลหิต https://youtu.be/TD2bxm8wHww โดยให้กลุ่ม
ผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิดจากวิดีทัศน์ ดังนี้
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ตารางที่ 21 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 5 ความเสียสละ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม

วิธีการดาเนินกิจกรรม
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่อง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนเพื่อจดบันทึกความคิดเห็นของกลุ่ม
4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่จากใบ
ความรู้ กรณีศึกษาและวิดีทัศน์ที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ออกมาเป็น
ความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดบันทึก
แนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ใบความรู้ และเนื้อหาในวิดีทัศน์ลง
ในใบงาน และเลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็น
ข้อคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความ
เสียสละ
5.การประเมินผลและการเลือกแนว 5.ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้ แก้ไขไปปฏิบัติจากกรณี ศึกษาและใบความรู้ และวิดีทัศน์ เพื่อเลือก
ในการดูแลผู้สูงอายุ
การแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและหา
คาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไข
ปัญหานาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความ
เสียสละจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอโดยให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ

427
ใบความรู้ เรื่องความเสียสละ
บทนา
ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้าใจเอื้อเฟื้อ
เสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี ยึด
เหนี่ยวจิตใจไว้ เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุข
ส่ ว นตั ว คนที่อยู่ ร่วมกันในสังคมจะเกิด ความสงบสุขได้ควรจะมีคุณ ธรรมคือความเสียสละ โดยเสีย สละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่คนอื่นแล้ว ส่วนรวมก็จะเดือดร้อน เมื่อ
ส่วนรวมเกิดความเดือดร้อนเสียแล้วความสุขความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
การเสียสละจึงเป็นคุณธรรมสาคัญอย่างหนึ่งในสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันเป็นหน่วยเล็กๆ ของ
สังคม ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่กัน เสียสละทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลาบากให้แก่
กัน ทั้งในยามปกติและคราวจาเป็น ดังจะเห็นได้จากการเสียสละ และบริจาคทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือกัน
เมื่อประสบภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นแก่คนในที่ใดที่หนึ่ง ก็มักจะมีการรับบริจาคเพื่อนาเงินหรือสิ่งของไป
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น หรือไม่ก็
มีการรับบริจาคสิ่งของเพื่อนาไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม
บุคคลผู้มีน้าใจเสียสละ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนในสังคม ช่วยเหลือเท่าที่เห็นว่า
สมควรจะช่วยเหลือได้ เห็นใครควรแก่การช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตามกาลังมากบ้า งน้อยบ้าง หรือบางครั้งก็
ช่วยเหลือด้วยกาลังกาย บางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยกาลังทรัพย์ บางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยกาลังสติปัญญา ทุกๆ
ครั้งที่ช่วยเหลือก็มีความกรุณาสงสารเป็นเบื้องหน้า มุ่งที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
บริสุทธิ์ใจ ผู้ที่ฝึกฝนมาดีในเรื่องของการเสียสละย่อมสละได้โดยง่าย ไม่ต้องฝืนใจ สามารถที่จะทาได้อย่าง
สม่าเสมอ และสามารถที่จะเสียสละให้ได้แม้สิ่งอันเป็นที่รัก ที่ให้ได้โดยยาก มีอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุด
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละเป็นคุณธรรมสาคัญประการหนึ่งที่สร้ างความนับถือ ผูกไมตรี
ทาคนเกลียดให้รัก ทาคนที่รักอยู่แล้วให้มีความรักมากยิ่งขึ้น ย่อมให้ผลที่ดีเสมอ ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี
ต่อกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ คนที่มีน้าใจเสียสละคิดจะเฉลี่ยแบ่งปันลาภผลและความสุขของตน
แก่ผู้อื่นอยู่เสมอนั้น ไม่ว่าใครๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วย ดังนั้น ผู้ที่มองเห็นการณ์ไกลควรพยายามฝึกตนให้
เป็นคนเสียสละแบ่งปัน วันละนิด เป็นการสร้างนิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตนเอง ซึ่งอุปนิสัยนี้จะ
ค่อยๆ ฝังลึกลงในจิตใจ กลายเป็นอุปนิสัยที่มั่นคง ทาลายได้โดยยาก เป็นอุปนิสัยประจาตัวต่อไป
รายการอ้างอิง
สุระ ตันพล. (2558). ความเสียสละ. (ออนไลน์) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.๓ สืบค้นจาก
http://training.p3.police.go.th/doc2556/book01.pdf [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 1 ด้านความเสียสละ
การนาเสนอปัญหาด้านความเสียสละในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้

429
กรณีศึกษา เรื่อง อย่าปล่อยให้ผสู้ ูงอายุอ้างว้าง
ขอร้องลูกหลานอย่าปล่อยให้คุณย่าคุณยายต้องใช้ชีวิตโดยลาพัง เพราะเหมือนกับซ้าเติมเพิ่ม
อาการเจ็บป่วยไข้ให้กับผู้สูงอายุที่ขาดการเหลียวแล
โดยปกติเมื่อคนเราอายุเข้าวัย 60 หรือก่อนหน้านี้เล็กน้อย ถือว่าเป็นวัยสูงอายุ ความเสื่อม
โทรมจะเข้ามาเยี่ยมกรายหลายประการ โดยเฉพาะสมอง ซึ่งมักจะเหี่ยวแห้งลีบเล็กไปตามกาลเวลา
และอาการที่ตามมาติดๆ ก็คือ ความผิดปกติในการนอนหลับ ทาให้นอนน้อยลง อาการระแวงและ
กลัว คือความรู้สึกที่ค่อนข้างถาวร สาหรับผู้สูงอายุ ความรู้สึก 2 ประการนี้น่าจะได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะจะเกิดรวม ๆ กันไป
ความสูงอายุทาให้ความคิดใหม่ ๆ ชะงักลง ส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ความหลัง และเคยแก้ปัญหา
อย่างไรก็พอใจจะทาไปอย่างนั้น ยึดตัวเองเป็นใหญ่ตลอดเวลา เท่ากับผลักดันให้คนใกล้ชิดถอยห่างไป
ที่ละคนสองคนจนเกือบหมดสิ้น ทาให้เกิดความอ้างว้างและโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น
การที่จะขจัดความอ้างว้างของผู้สูงอายุให้บรรเทาลง ทาได้โดยดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงดูบุรตรหลานที่บ้าน ไม่ว่าจะในฐานะผู้กากับการแสดง “คือเป็นผู้กากับคนเลี้ยงเด็กที่บ้าน หรือผู้
แสดงเอง” ก็ได้ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนในการเลี้ยงหลานด้วยฐานะผู้กากับ หรือ
ผู้แสดงก็ตาม ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ไม่ถูกทอดทิ้ง และรู้สึกเหมือนว่าได้รับรางวัลอย่างใหญ่
หลวง
รายการอ้างอิง
วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์. (2531). หมอชาวบ้าน (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.doctor.or.th/clinic/detail/7409 [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 2 ด้านความเสียสละ
กรณีศึกษา เรื่อง อย่าปล่อยให้ผสู้ ูงอายุอ้างว้าง
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความเสียสละของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้
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ใบงานที่ 3 ด้านความเสียสละ
เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง สายโลหิต
ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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ตารางที่ 22 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 6 ความอุตสาหะ
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการฝึก
โยคะอาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสโดย
การสาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่านอน
อาสนะท่าผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดบรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วย
การทาสมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74bIVoDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้ “อีก
สักครู่ เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เรา
จะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเองและ
ผู้อื่นอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต เรานับ หนึ่ง สอง สาม
สี่ ห้า พลังต่างๆ กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่น
ที่สุด มีความสุขมากที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะ
บอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่งเรามีอายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามี
ความเมตตาสูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น
ในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาที่
ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจออก แผ่ความรัก และความ
เมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพสิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า
สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทางซ้าย และพลิกตัวกลับมา
ทางขวา และลุกขึ้น และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1 ที และหัน
ไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้างภาพพจน์ที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กันไปและ
ปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 22 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 6 ความอุตสาหะ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-6 คน จานวน 4 กลุ่ม และ
ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ และให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่อง
หน้าชั้น โดยกลุม่ ผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาใน
ใบงาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความอุตสาหะ
อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การพยายาม
รักษาความสงบในจิตใจ (สันโดษ) และพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุข
ภายในร่างกายและจิตใจของตนเอง (อิศวรประนิธาน) แก่ผู้เรียนโดย
แทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของอุตสาหะเรื่อง “เมื่อผู้ปว่ ยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา”

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหาโดยการ 3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้งคาถาม และ
ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตทีผ่ ่านมาของผู้เรียนแต่
ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูง อายุจากการระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการหา
สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม
จากกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับจริยธรรมของความอุตสาหะ เรื่อง “เมื่อผู้ป่วย
ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา” ที่ผสู้ อนกาหนดให้ในประเด็น ดังนี้
-ท่านคิดว่าพฤติกรรมความอุตสาหะของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ และมีแนวทางแก้ไข อย่างไร
4.การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
และกิจกรรมทีส่ ังเคราะห์

4.ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา และ
คัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไปปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาในข้อ 3
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ตารางที่ 22 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 6 ความอุตสาหะ (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม

วิธีการดาเนินกิจกรรม
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความอุตสาหะแก่ผู้เรียน พร้อมฉายคลิปวิดีโอเรื่องอิจฉาตาร้อน
https://youtu.be/K7ZA29nJhOo
โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและสะท้อนความคิดจากวิดีทัศน์ใน
ประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่อง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้ที่
ผู้สอนแจกให้ และวิดีโอทัศน์ เพื่อนา มาวิเคราะห์ออกมาเป็น
ความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจดและ
เลือกทาง แก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิดและ
แนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ

5.การประเมินผลและการเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุ

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากกรณีศกึ ษาและใบความรู้ วิดีทัศน์ เพื่อ
เลือกการแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิด
และหาคาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจยอมรับ
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาร่วมกัน

6.การดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหา 6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลักคุณธรรมนีโอฮิว
นาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
แมนนิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาความอุตสาหะจากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และ
นาเสนอโดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนจากการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ใบความรู้ เรื่องความอุตสาหะ
บทนา
“...คาที่ชอบมากในพระพุทธศาสนาคือ “วิริยะ” วิริยะนี้ออกมาในรูปภาษาพูดธรรมดา ก็หมายถึง
ความอุตสาหะ เพราะเขาใช้คาว่าวิริยะอุตสาหะ คนนั้นมีความวิริยะมาก หมายความว่า มีอุตสาหะมาก มี
ความขยัน มีความอดทนมาก แต่วิริยะกลายมาเป็นคนที่มีวีระ เป็นคนที่กล้า อย่างเช่นคาว่ า วีรบุรุษ วีรชน
คนที่กล้า ก็วิริยะนี้ ความอุตสาหะหรือความกลัว ก็เป็นคาที่สาคัญ ต้องกล้าที่เผชิญตัวเอง เมื่อกล้าเผชิญ
ตัวเอง กล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจ เกียจคร้านในตัว หันมาพยายามอุตสาหะ ก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะ วิริยะ
ในทางที่กล้าที่จะค้านตัวเองในความคิดพิเรนทร์ ก็เป็นคนที่มีเหตุผล เป็นคนที่ละอคติต่างๆ ก็หมายความว่า
เป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวด ความกลัว จะมาคุกคาม ก็ทาสิ่งที่ถูกต้อง ก็
เป็นคนกล้า ถึงชอบคาว่าวิริยะ...”
พระราชดารัสในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรม เจ้าอาวาสวัดคลอง 18 และคณะเฝ้าฯ วันศุกร์ที่ 20
มิถุนายน 2518
ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความสาเร็จ ในการงาน
ลักษณะความอดทนที่ถูกต้อง
1.อดทนถอนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความชั่วให้ได้
2.อดทนทาความดีต่อไป
3.อดทนรักษาใจไว้ไม่ให้เศร้าหมอง
ประเภทของความอดทน
ความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้เป็น 4 ประเภทคือ
1.อดทนต่อความลาบากตรากตรา เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว
ความร้อน
2.อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ปว่ ยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด
ความเมื่อย
3.อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคาพูดที่
ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม บางคน เพียงถูกคนโน้นกระทบที คนนี้กระแทกที เขาว่าหน่อยค่อนขอดนิด
ก็อึดอัดเจ็บใจบางคนทนต่อความเจ็บใจได้บ้าง เพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของตน ถึงจะทนไม่ได้ก็ต้องทน
การทนอย่างนี้ได้ถือว่ายังไม่เรียกว่า ขันติบางคนทนต่อความเจ็บใจ ต่อคาพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรค
พวกเพื่อนฝูงในที่ทางานเดียวกันได้ถือว่า มีขันติระดับปานกลางส่วนคนที่มีขันติ จริงๆ นั้น ต้องทนต่อการ
กระทบกระเทียบ เปรียบเปรย การทาให้เจ็บอกเจ็บใจ จากคนใต้บังคับบัญชาหรือผู้ต่ากว่าได้ ในการทางาน
นั้น เราต้องมีการติดต่อกับบุคคลหลายประเภท เพราะแต่ละคนมีการฝึกฝนตนเองต่างกัน ถ้าหากไม่มีขันติ
แล้ว ก็ไม่อาจจะทางานให้ออกมาดีได้อย่างเป็นสุข ทั้งบางครั้งยังอาจทาให้มีเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวเองอีกด้วย
4.อดทนต่ออานาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์ อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เรา
อยากทา แต่ไม่สมควรทาในที่นี้มุ่งหมายถึง การไม่เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมปล่อยตัวตามกระแสโลก ความ
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เพลิดเพลิน เช่น ความสนุกสนาน การเที่ยวเตร่ ความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ หรือการได้ผลประโยชน์ในทางที่ไม่ควร
เป็นต้น
การทางานใดใดที่ทาให้สาเร็จลุล่วงได้ดี บุคคลนั้นต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน และมีอิทธิบาท 4
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ดังนี้
อิทธิบาท 4 เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสาเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึง
ความสาเร็จ คุณเครื่องสาเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสาเร็จ คุ ณธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมาย มี 4 ประการ คือ
ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทา ใฝ่ใจรักจะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทาให้
ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป
วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่
ท้อถอย
จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทา และทาสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือทดลอง) คือ การหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทานั้น มีการวางแผน วัดผล และคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น
วิสิษฐ์ เดชกุชร (2543) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หลักการทางานของในหลวง อิทธิบาทที่ท่านว่านี้ ตัว
แรกที่ทรงใช้คือ ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงทา จึงได้ทาสิ่งที่ทาอยู่ในขณะนี้ ตัวที่สองคือ วิริยะ คือ
ความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ อันนี้เห็นได้ชัดที่สุดในรัชกาลนี้ ตัวที่สามคือ จิตตะ คือความเอา
พระทั ย จดจ่ อ ในสิ่ ง ที่ ท รงท า เพราะฉนั้ น ท่ า นจึ ง ท าได้ ในข้ อ สุ ด ท้ า ยคื อ วิ มั ง สา ท างานแล้ ว ไม่ ทิ้ ง คอย
ตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา ถ้าผิดพลาดก็เตรียมตัวแก้คราวต่อไป นี่เป็นธรรมะที่ทรงยึดถือมา
อย่างเคร่งครัดตลอดรัชกาล
รายการอ้างอิง
วิสิษฐ์ เดชกุชร. (2543). อิทธิบาท 4 (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.oknation.net/blog/Nittaya/2009/02/13/entry-9 [24 ธันวาคม 2558]
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อิทธิบาท 4 (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ [24
ธันวาคม 2558]
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ขันติ (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki [24 ธันวาคม
2558]
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ใบงานที่ 1 ด้านความอุตสาหะ
การนาเสนอปัญหาด้านความอุตสาหะในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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กรณีศึกษา เรื่อง “เมื่อผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา”
น้องสาว : "อาแบ (พี่ชาย) ไม่ยอมกินยาเลยค่ะหมอ หนูไม่รู้จะทายังไงแล้ว หมอช่วยดูหน่อยแล..."
ผู้ป่วย : "ก็ทอี่ าแบ (พี่ชาย) ไม่หาย เพราะยาที่ยอ (หมอ) ให้กินหรือเปล่า.."
หมอแต่ละคนคงเคยมีประสบการณ์กับคนไข้ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล (Noncompliance patient) ไม่ว่าจะเป็น... ไม่ยอมกินยาที่แพทย์สั่งให้ ไม่มาตามนัด ไม่ควบคุมอาหารตามคา
แนะนา ไม่ยอมทาแผลอย่างที่สั่งไป ฯลฯ
หมอหลายคนอาจไม่เห็นว่าคนไข้เหล่านี้เป็นปัญหา เพราะคิดว่าในเมื่อคนไข้ไม่รักตัวเองก็ตามใจ!
ออกแนว "ตัดหางปล่อยวัด" ไปเลย เพราะยังคิดว่ามี "คนไข้ดีๆ" อีกมากมายที่อยากหาย ให้ความร่วมมือ
และทาตามคาสั่งหมอได้ จะเอาเวลาไปช่วยคนที่อยากให้ช่วยดีกว่า
แท้จริงแล้ว คนไข้ที่ดูเหมือน "ไม่ให้ความร่วมมือ" เหล่านี้ ยังต้องการความช่วยเหลือจากหมออยู่
และมีเหตุที่นามาสู่พฤติกรรมที่ดู "ไม่ดี" ในสายตาแพทย์พยาบาล แม้จะมีได้หลายสาเหตุ แต่หนึ่งในนั้นอาจ
เกิดจากการกระทาของแพทย์พยาบาลเอง
กรณีศึกษา ชายไทยมุสลิม อายุ 39 ปี อาชีพค้าขายของตามตลาดนัด จังหวัดปัตตานี
อาการสาคัญ มีแผลที่เท้าขวามาประมาณ 2 สัปดาห์
ประวัติปัจจุบัน
ประมาณ 1 เดือนก่อน สังเกตว่าตาตุ่มขวาด้านนอกแข็งเป็นไต (เนือ้ หนา) ไม่ปวด ไม่บวม ต่อมาอีก
2 สัปดาห์ ข้อเท้าขวาเหนือบริเวณดังกล่าวบวม แดงและปวดเวลาเดินขายของ มีไข้ต่าๆ เพลีย วันนี้มาเยี่ยม
พี่ชายทีก่ าลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เนื่องจากป่วยเป็นแผลที่เท้าเหมือนกัน น้องสาวผู้ป่วยจึงบังคับ
ให้ตรวจแผลที่เท้าไปด้วยเลย
ผู้ป่วยรู้ตัวว่าป่วยเป็นเบาหวานมานานเกือบ 10 ปี แต่เดิมเป็นคนแข็งแรง อ้วนท้วน ต่อมามีอาการ
ปัสสาวะบ่อย 5-6 ครั้ง/คืน หิวน้าบ่อย น้าหนักลดจาก 56 เหลือ 50 กิโลกรัม ไปรักษาโรงพยาบาลชุมชนใกล้
บ้าน หมอบอกว่าเป็นเบาหวาน
"หมอก็ให้ยามากินทุกเดือน ไม่ได้พูดอะไรมาก แค่บอกให้กินยาและไปรับยา"
หลังกินยาได้ระยะหนึ่ง อาการก็ไม่ดีขึ้น ผอมลง "ผมไม่ค่อยได้ไปรับยา พอจะไปโรงพยาบาลก็กลัว
ว่าหมอจะดุ จึงไม่ไปจะไปรับยาจากโรงพยาบาลอื่นแทน" สังเกตว่า ยิ่งกินยา ร่างกายยิ่งแย่ลง อ่อนเพลีย
คลื่นไส้ เมื่อดูปัสสาวะตนเองพบว่ามีคราบขาวๆ ออกมาตลอด คิดว่าร่างกายขับยาที่หมอให้กินออกมาจึงเลิก
กินยาจากโรงพยาบาล แล้วรักษาตัวเองที่บ้าน เพื่อนแนะนาสมุนไพรดีๆ ก็จะหามากินน้าหนักตัวลดลงจน
เหลือ 38 กิโลกรัม
"หมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเอาเลือดผมไปตรวจหาเอดส์ แต่ไม่เจอผมเลยไม่อยากไปรักษาที่นั่นอีก"
ประวัติส่วนตัว
ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก 2 คน ลูกๆ กาลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 และ ป.6 ผู้ป่วยมีอาชีพขายกาแฟ
โดยเรียนรู้จากการถามคนกินว่าต้องการรสชาติแบบไหน (เล่าอย่างภาคภูมิใจ) ไม่ดื่มเหล้า แต่สูบบุหรี่วันละ
2 ซอง เคยหยุดบุหรี่ในช่วงที่ป่วยและช่วงถือศีลอด คิดว่าจะหยุดบุหรี่เมื่อไหร่ก็สามารถทาได้
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ประวัติครอบครัว
มารดาและพี่ชายป่วยเป็นโรคเบาหวาน มารู้ เมื่อแม่มีอาการแย่แล้ว ความดันเริ่มตก หมอบอกว่าแม่
เป็นเบาหวาน โอกาสรอดแค่ 10 % ครอบครัวจึงพาแม่กลับมาเสียชีวิตที่บ้าน ผู้ป่วยคิดว่าถ้ามียาที่สามารถ
รักษาเบาหวานให้หายขาดได้ เท่าไหร่ก็จะซื้อ เพราะไม่อยากเป็นภาระแก่ครอบครัว เนื่องจากมีทั้งแม่และ
พี่ ช ายเป็ น กลัว ว่ า ในอนาคตลูก ของตนจะเป็ น ด้ ว ย ตั้ ง แต่ ป่ ว ยรู้ สึก ว่ า สูญ เสีย บทบาทความเป็ น หั ว หน้า
ครอบครัว ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ และต้องถูกน้องสาวสั่งให้ทาในสิ่งต่างๆ
ผลการตรวจร่างกาย
ชาย รูปร่างผอม สีหน้าค่อนข้างกังวล ความดันโลหิตปกติ มีไข้ต่าๆ ไม่ซีด ไม่มีต้อกระจก มองเห็น
ปกติ ไม่มีฝ้าขาวในปาก แผลที่ตาตุ่มขวาขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร สีคล้า บวม แดง ชีพจรที่หลังเท้าและ
ใต้เข่ายังคลาได้แรงดีทั้งสองข้าง เท้าไม่ซีด ผิวทั่วไปแห้งเป็นขุยๆ
รายการอ้างอิง
พิชิต สุขสบาย และ สายพิณ หัตถีรัตน์. (2550). หมอชาวบ้าน (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.doctor.or.th/clinic/detail/9262 [24 ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 2 ด้านความอุตสาหะ
กรณีศึกษา เรื่อง “เมื่อผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา”
ท่านคิดว่าพฤติกรรมความอุตสาหะของตัวละครเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้
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ใบงานที่ 3 ด้านความอุตสาหะ
เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง อิจฉาตาร้อน
ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างไร
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้

442
ตารางที่ 23 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 7 ความเมตตา
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
โดยการทาให้คลื่นสมองต่าด้วยการ
ฝึกโยคะอาสนะ และทาสมาธิ
2.การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนบรรยายเรื่องการพัฒนาตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสโดยการ
สาธิตแสดงวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ และบอกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ตามคาแนะนา ดังนี้
1.1 ผู้สอนสาธิตวิธีการทาโยคะและทาสมาธิ โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ อาสนะแขนและขา อาสนะท่างู อาสนะท่านอน อาสนะท่า
ผีเสื้อ และการออกกาลังกายท่าเกาชิกิ
1.2 ผู้สอนเปิดเพลงบรรเลงพร้อมคาพูดที่เป็นบวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
บรรยากาศของความผ่อนคลาย และภาวะคลื่นสมองต่าด้วยการทา
สมาธิท่านอน
https://youtu.be/4A3W9zwrFqQ?list=PLRSTxcflx_r74bIVoDdKHtlle-_RxyYc
1.3 ผู้สอนนาผู้เรียนเข้าสู่ความผ่อนคลายด้วยการพูด ดังนี้ “อีกสักครู่
เราจะนับหนึ่งถึงสิบ เมื่อนับถึงสิบ เราจะรู้สึกตัวอีกครั้ง เราจะรู้สึกสด
ชื่น กระปรี้กระเป่า แข็งแรง มีความรักให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างที่ฉัน
ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิต เรานับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า พลังต่างๆ
กลับคืนมาสู่ที่ตัวเรา เรารู้สึกแข็งแรงที่สุด สดชื่นที่สุด มีความสุขมาก
ที่สุด เรากลายเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส คิดและพูดแต่สิ่งที่
เป็นบวกให้กับตัวเองและผู้อื่น เราจะบอกกับตัวเองทุกวันว่า ยิ่งเรามี
อายุมากขึ้น เรายิ่งแข็งแรง เรามีความเมตตาสูงขึ้น มีเสน่ห์และน่ารัก
มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต หายใจเข้า เอาพลัง
แห่งความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา หายใจ
ออก แผ่ความรัก และความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเรา และทุกสรรพ
สิ่ง หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ขยับมือ ขยับเท้า พลิกตัวไปทางซ้าย และ
พลิกตัวกลับมาทางขวา และลุกขึ้น และหันไปยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้าย 1
ที และหันไปยิ้มให้คนทางขวา 1 ที” ซึ่งเป็นปฏิบัติในการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยในข้อที่ 1.1 ถึง 1.3 ทาควบคู่กัน
ไปและปฏิบัติซ้าๆ สม่าเสมอเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 23 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 7 ความเมตตา (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม
1.การนาเสนอปัญหาจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการดาเนินกิจกรรม
1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 7-8 คน จานวน 4 กลุ่ม และ
ซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความเมตตา และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้า
ชั้น โดยกลุ่มผู้เรียนจดบันทึกปัญหาและสะท้อนความคิดออกมาในใบ
งาน กระดาษ A 4 ที่ผู้สอนแจกให้เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
-ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา
อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน จากสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องแก้ไข มาตรการแก้ไขปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้

2.การกาหนดกรอบของปัญหาใหม่
ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

2.ผู้สอนกาหนดกรอบประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
2.1 ผู้สอนให้แนวคิดหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส คือ การพัฒนา
จิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) และการ
ปฏิบัติต่อทุกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
(พรหมจรรย์) แก่ผู้เรียนโดยแทรกใบความรู้หลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส และเนื้อหาบทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา”

3.การพิจารณาสาเหตุของปัญหา
โดยการระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม

3.ผู้สอนสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหา โดยใช้การตั้งคาถาม และ
ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของผู้เรียน
แต่ละคน เพื่อค้นหาสาเหตุ และค้นหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุจากการระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มร่วมกันในการ
หาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน จานวน 5
กลุ่ม จากเนื้อหาบทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา” ที่ผู้สอน
กาหนด
4.การพัฒนาทางเลือกในการ
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ปัญหา และ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามแนวคิดนี คัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และวางแผนนาแนวทางแก้ไข
โอฮิวแมนนิสและกิจกรรมที่
ปัญหาไปปฏิบัติ โดยการอภิปรายกลุ่มจากเนื้อหาเรื่องพลังแห่งความ
สังเคราะห์
เมตตาในข้อที่ 3
4.1 ผู้สอนจะแทรกความรู้ เรื่องจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความ
ความเมตตาแก่ผู้เรียน พร้อมฉายคลิปวิดีโอเรื่องวันนี้ที่คุณรักมีค่า
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ตารางที่ 23 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ด้านที่ 7 ความเมตตา (ต่อ)
องค์ประกอบรูปแบบกิจกรรม

วิธีการดาเนินกิจกรรม
https://youtu.be/oI9rvu9PI5I โดยให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองและ
สะท้อนความคิดจากวิดีทัศน์ในประเด็น ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากวิดีทัศน์และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร
4.2 ผู้สอนแจกใบงานบทความ เรือ่ ง “พลังแห่งความเมตตา” โดย
ผู้สอนกาหนดประเด็นการอภิปรายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในประเด็น
ปัญหา ดังนี้
-ท่านได้ข้อคิดใดจากบทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา” และ
นาไปปรับใช้ในเรื่องความเมตตาในการทางานดูแลผู้สูงอายุ และการ
ดารงชีวิตประจาวันอย่างไร
4.3 ผู้เรียนทบทวนใบงานประกอบกับความรู้ใหม่จากใบความรู้
วิดโี อทัศน์ และบทความทีไ่ ด้ เพือ่ นามาวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้
ใหม่ หรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยสรุปและจด
บันทึกแนวทางแก้ปัญหาจากวิดีโอทัศน์ ใบความรู้ และบทความลงใน
ใบงาน และเลือกทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเด็นข้อคิด
และแนวทางในการแก้ปัญหาจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา

5.การประเมินผลและการเลือกแนว 5.ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติเพื่อใช้ ปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบัติจากใบความรู้ และวิดีทัศน์ และบทความเพื่อ
ในการดูแลผู้สูงอายุ
เลือกการแก้ไขที่ดีที่สุดในการนามาสู่การปฏิบัติที่มาจากการคิดและหา
คาตอบด้วยตัวผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยการเปิดใจยอมรับแนวทางใหม่ใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน
6.การดาเนินการแนวทางแก้ไข
ปัญหานาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

6.ผู้สอนให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมน
นิส และจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความ
เมตตา จากการสรุปผลโดยผู้เรียนลงในใบงาน และนาเสนอโดยให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนกล่าวสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมของผู้เรียน
8.ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนการจัดกิจกรรม มีดังนี้
-ความสนใจและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
-การประเมินผลงานและการนาเสนอ
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ใบความรู้ เรื่องความเมตตา
บทนา
ความหมายของคาว่า “เมตตากรุณา”
เมตตา คือ ความคิดปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข เมื่อตนได้รับความสุขแล้วก็อยากให้ผู้อื่นได้บ้าง
กรุณา คือ ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ เมื่อผู้ใดรับทุกข์ก็พลอยหวั่นไหวไปด้วย
ผลของการเมตตากรุ ณา

ผลอันเกิดจากความเมตตา คือ ความรักอันประกอบด้วยไมตรีจิต คือ อยากให้เขาได้ดีมีความสุขเป็น
ความหวังดีต่อผู้อื่น ส่วนผู้ที่ได้รับอนุเคราะห์ด้วยกาลังเมตตาจิตนั้น ก็มีความยินดีต่อผลซึ่งพึงมีต่อผู้
ได้รับความช่วยเหลือ ผลนั้นย่อมทาให้เป็นที่ปลื้มใจแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ ตัวอย่างเช่น เราตั้ง
ขวดโหลน้ายาอุทัยไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสาธารณทานแก่ผู้สัญจรไปมา จะได้ดื่มน้านั้นเป็นเครื่องแก้
กระหายและแก้ร้อน ผู้ดื่มน้ายานั้นย่อมยินดีปรีดาแสดงอนุโมทนาในความดีมีน้าใจของเรา ฝ่ายเรา
เมื่อได้พบเห็นผู้มาดื่มน้ายาอุทัยตามความตั้งใจ ก็เกิดปรีดาปราโมทย์ นี่เป็นผลแห่งการแสดงความ
เมตตา
ผลอันเกิดจากความกรุณา คือ เป็นความรู้สึกสงสาร เมื่อผู้อื่นได้รับทุกข์ ใจก็พลอยหวั่นไหว
ไปด้วยเสมือนความทุกข์อันนั้นตนได้รับเอง แล้วพยายามช่วยเหลือเขา ถึงแม้ต้องเสียความสุขตนเองก็
ยอมสละได้ เพราะฝังจิตใจอยากให้เขาพ้นทุกข์ มีความปรารถนาอยากให้เขาพ้นทุกข์ภัยทั้งปวง ผู้ที่
ได้รับความกรุณาช่ วยเหลื อ อนุ เ คราะห์ย่ อมรู้สึก ชื่น ชมยิ นดี ผลอันได้ซึ่ งเกิดจากกรุณ าช่ว ยเหลื อ
อนุเคราะห์ ผลอันนั้นย่อมเป็นที่ชุ่มชื่นเบิกบานใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย นี่เป็นผลแห่งการแสดงความ
กรุณา
การแสดงความเมตตากรุ ณาต่ อกัน

มีอยู่ ๓ ทาง คือ แสดงด้วยกาย แสดงด้วยวาจา แสดงด้วยใจ
แสดงด้ วยกาย ได้แก่ ช่วยทาประโยชน์สุข ปลดเปลื้องทุกข์ภัยให้แก่ผู้อื่นด้วยกาย เช่น ช่วยทากิจธุระ
ของผู้อื่น การช่วยเหลือนี้บางทีอาจช่วยใหญ่หรือช่วยชีวิตก็ได้ เช่น คนไข้ไม่มีผู้พยาบาลเราช่วยหยอด
ตา ป้อนอาหาร ช่วยตามหมอ หรือเกิดไฟไหม้บ้านผู้อื่น เราช่วยดับไฟ เป็นต้น การแสดงออกด้ วยกาย
เพียงแต่เราไปเยี่ยมคนไข้เท่านั้น ก็เป็นการทาให้เขาเห็นว่า เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อแก่เขาเป็น
อันมาก
แสดงด้ วยวาจา ได้แก่ช่วยทาประโยชน์สุข ปลดเปลื้องทุกข์ภัยให้แก่ผู้อื่นด้วยวาจา เช่นแนะนา
ตัก เตือนให้เขาละเว้นความชั่ว ทาความดี แม้เพียงแต่ กล่าววาจาปราศรัยถามทุกข์สุขก็อาจทาให้ผู้ที่
ได้รับปราศรัย รู้สึกว่าเรามีเมตตากรุณาเขามิใช่น้อย
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แสดงด้ วยใจ ได้แก่การตั้งจิตหวังสุขสวัสดิ์ ปรารถนาความไม่มีภัยไม่มีเวรแก่ผู้อื่นทั่วไป ไม่คิดเบียด

เบียนเขา ตั้งใจจะช่วยทุกข์บารุงสุขแก่เขาเป็นต้น เมื่อบุคคลได้รับเมตตาจิต ก็ย่อมแสดงไมตรีจิตตอบ
แทน ต่างฝ่ายก็จะมีความรักใคร่หวังดี ช่วยทุกข์บารุงสุขแก่กันและกัน
ประโยชน์ ของการแสดงความเมตตากรุ ณา

การแสดงความเมตตากรุณานี้ ย่อมทาให้สาเร็จประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ผู้ประกอบด้วย
ความเมตตากรุณาย่อมอยู่ เป็นสุขสบาย ไม่ต้องร้อนใจเพราะความอาฆาตพยาบาทมีจิตใจเยือกเย็น
แช่มชื่นและปลอดโปร่งหาที่ติดขัดมิได้ ย่อมห่างไกลจากอันตรายเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย ฝ่าย
ผู้อื่นที่ได้รับการอนุเคราะห์ด้วยกาลังแห่งความเมตตากรุณานั้นย่อมที่จะได้รับความสุขสาราญด้วย
ผลแห่งการแสดงความเมตตากรุณานั้นอาจไม่ได้รับประโยชน์อะไร ถ้าการแสดงความเมตตากรุณานั้น
ทาไม่ถูกต้อง หรือทาด้วยความเขลารู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ว ก็ไม่สู้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ อาจเป็นโทษ
แก่ผู้ทาก็เป็นได้ เช่น เห็นเขาจับผู้ร้ายมัดมา มีความเมตตากรุณา คิดให้ผู้ร้ายรอดพ้นอาญาแผ่นดิน
แล้วทาการแย่งชิงให้รอดพ้นไปได้ดังนี้ ถึงช่วยให้ผู้ร้ายรอดพ้นไปคราวหนึ่งก็จริง แต่เชื่อได้ว่าช่วยผู้ร้าย
ให้ ห ลุ ด พ้ น ไปเที่ ย วเบี ย ด เบี ย นคนทั้ ง หลายอี ก และกิ ริ ย าที่ เ ข้ า แย่ ง เจ้ า หน้ า ที่ นั บ เป็ น การดู ห มิ่ น
เจ้าหน้าที่ มีโทษตามกฎหมาย
รายการอ้างอิง
กองการฝึกโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ. (2558) คู่มือคุณธรรม และจริยธรรม
ทหาร. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.atts.ac.th/traindiv/index.php/2013 [4
ธันวาคม 2558]
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ใบงานที่ 1 ด้านความเมตตา
การนาเสนอปัญหาด้านความเมตตาในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตาอย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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พลังแห่งความเมตตา (The Power of Kindness)
ความเมตตาส่วนหนึ่งเกิดขึ้น เพราะเราสามารถรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นได้ เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์ เรา
จึงพลอยทุกข์ไปด้วย และอยากช่วยเหลือให้เขาได้รับความสุข ความเมตตาจึงไม่เพียงเป็นคุณต่อผู้อื่ นเท่านั้น
หากยังเป็นผลดีต่อเราด้วย เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเขา เราก็มีความสุขแล้ว เป็นความสุขใจที่ส่งผลถึง
ความสุขกายด้วย มีการศึกษามากมายยืนยันว่าผู้มีเมตตาจิต ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นนิจ มักมีสุขภาพกายดี
เสี่ยงต่อโรคร้ายน้อยกว่ากลุ่มอื่น
เมตตาจิตนั้น แม้ทาให้เราอยู่เฉยไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ แต่ก็ทาให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น
ส่วนหนึ่งเพราะช่วยลดความเห็นแก่ตัวในใจเรา ใช่หรือไม่ว่า ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความสุข
ยากมากเท่านั้น เพราะเสียนิดหน่อยก็ทนไม่ได้ มีอะไรมากกระทบแม้เล็กน้อยก็กลุ้ มใจ ครั้นได้อะไรมาก็ไม่มี
ความสุขเพราะรู้สึกว่าได้น้อยไป อยากได้มากกว่านั้น เพียงแค่เห็นคนอื่นมีความสุขหรือได้ดีก็อิจฉา แต่อาการ
เหล่านี้จะบรรเทาเบาบางลงเมื่อเรามีเมตตาจิต เราจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง ความทุกข์ของเราจะเป็น
เรื่องเล็กเพราะเรารู้สึกว่าคนอื่นทุกข์หนักกว่าเรา
หลายคนพบว่าเมื่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้ว ชีวิตจิตใจของตนเองเปลี่ยนไป เช่น ใจเย็นมากขึ้น
อดกลั้นหนักแน่นกว่าเดิม เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ทาตามอารมณ์น้อยลง นั่นเป็นเพราะเมื่อเราตั้งใจช่วยเหลือผูอ้ นื่
ให้พ้นจากความทุกข์ เราจะเอาตนเองเป็นศู นย์กลางน้อยลง และให้ความสาคัญแก่ผู้อื่นมากขึ้น นี้เป็นวิธีการ
ลดละตัวตนอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ต่างจากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
การไว้ใจกับความเมตตาต่อทุกสิ่ง
ความไม่ไว้ใจอาจส่งผลร้ายที่ยึดแน่นและยืนยาวต่อบุคลิกภาพของเรา ความไว้ใจให้ผลกลับกัน มัน
ส่งเสริมและหล่อหลอมตัวเราให้เติบโตขยายตัวตนของเราออกไปได้กว้างขวาง ความไว้ใจประกอบกับความ
อบอุ่น อาจเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยาวนานของเรา มันเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ การอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับความไว้ใจ ลองนึกถึงภาพทารกในอ้อมอกแม่ ซึ่งเป็นภาพ
สะท้อนของการยอมจานนอย่างสมบูรณ์ ทารกขดตัวนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของแม่ ในช่วงปีแรกๆ ของชีวิต เรา
อาจจะได้รับความไว้ใจเป็นพื้นฐาน หรืออาจพบกับการไม่ไว้วางใจในทุกย่างก้าวของเรา ซึ่งนั่นจะส่งผลให้เกิด
อาการหวาดหวั่นและความโกรธแค้นไปตลอดชีวิตของเรา เราเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงดูอยู่นานกว่าสัตว์อื่นใด เรา
ผูกชีวิตเราไว้กับการปกป้องดูแลอันยาวนานของพ่อแม่ เพราะการขึ้นอยู่กับผู้อื่นเป็นระยะเวลานานนี้เองที่ทา
ให้เราไม่กังวลกับความอยู่รอด เรามีอิสระที่จะเล่นและเรียนรู้นานกว่าสัตว์อื่นใดในโลก ความไว้ใจจึงเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตเรา
บางทีอาจเป็นเรื่องทางชีววิทยาที่ทาให้ความไว้ใจมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ มีผลงานวิจัยที่รายงาน
ว่า คนที่มีความไว้ใจมากกว่าจะมีสุขภาพดีกว่า หากคุณตื่นเช้ามาโดยรู้สึกว่าคุณจะต้องป้องกันตนเอง กลัวว่า
อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหรือครอบครัว คุณจะรู้สึกแย่กว่าการตื่นขึ้นมาในโลกที่คอยต้อนรับคุณ ในกลุ่มตัวอย่าง
ชาย-หญิง 100 คน อายุระหว่าง 55-80 ปี พบว่า ยิ่งมีความไว้ใจมากขึ้น ยิ่งมีสุขภาพและความพอใจในชีวิต
มากขึ้นด้วย หลังจากติดตามคนกลุ่มนี้ไปอีก 14 ปี พบว่า คนที่มีความไว้ใจจะมีช่วงอายุยืนยาวกว่า ผลสรุป
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จากงาน วิจัยคือ ความไว้ใจเป็นปัจจัยด้านการป้องกันไม่ให้สุขภาวะเสียไป ในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพบว่า ความไว้ใจมากมีความสัมพันธ์กับระดับอารมณ์
ความไว้ใจเป็นวิถีทางของการทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกข์ที่คาใจ และรักษาอดีตที่เจ็บปวดได้ นี่
เป็นเหตุผลหนึ่งที่แสดงผลลัพธ์ที่ดีของความไว้ใจ ความกลัว ความสงสัย และความหวาดระแวงที่มีอยู่ในตัว
เราจะปิดกั้นการกระทาของเราบางอย่างด้วยมันกัดกร่อนพลังงานของเรา หากสภาวะทางจิตของเราถูกใช้ไป
ในเรื่องของการหวั่นวิตกและปกป้องตนเอง เราจะมีเวลาอะไรไปคิดทาเรื่องดีๆ ที่สร้างสรรค์ หรือชื่นชมชีวิต
แม้ว่าความระมัดระวังจาเป็นสาหรับการอยู่รอดของเรา แต่ก็อาจจะเป็นตัวหยุดหรือชะลอเราให้ไม่อาจโลด
แล่นต่อไปได้ดี
มีงานวิจัยใหม่ๆ ชี้ว่า คนที่มีระดับไว้ใจสูงไม่ใช่คนไร้เดียงสา หากกลับเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ช่วยให้
พวกเขาแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่ไว้ใจได้ กับสิ่งที่ไม่ควรไว้ใจ คนที่มีความไว้ใจต่าจะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนอื่น
เพราะว่าพวกเขาไม่มีศักยภาพในเรื่องนี้ จึงใช้วิธีหาทางปลอดภัยไว้ก่อน โดยปฏิเสธทุกคน วิถีชีวิตขของคน
พวกนี้แย่กว่า ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าการมีความระแวงระวังในระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและฉลาด แต่หากมีจน
ถึงกับเป็นระดับของบุคลิกภาพประจาตัว มันจะกลายเป็นมุมมองต่อโลกของเขาก่อให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อ
และกีดกั้นตัวเองออกไป
ความไว้ใจกับความเมตตามาคู่กัน ความเมตตา คือความไว้ใจ และพร้อมที่จะเสี่ยงทาให้เราเข้า
ใกล้กับคนอื่น ความไว้ใจ คือ มีเมตตาต่อคนอื่น เรารู้สึกอย่างไรกับคนที่ดูเหมือนมีเมตตาเมื่อแรกพบ แต่เมื่อ
เขามีปัญหาเผชิญหน้ากลับไม่เชื่อใจเรา? ความเมตตาของเขาไม่มีแก่นแท้ หากเป็นเพียงมารยาทที่ไร้จิต
วิญญาณ ในทางกลับกัน เราจะรู้สึกอย่างไรกับคนที่เชื่อใจเรามากกว่าที่เราเชื่อมั่นตัวเองเสียอีก? เรารู้สึกตัว
ลอยเลยใช่ไหม เพราะความเชื่อใจนั้นช่วยให้เราค้นพบตัวตนและความสามารถภายในของเราเองที่บางทีเรา
ไม่ รู้ ด้ ว ยซ้ าว่ า เรามี อ ยู่ ความไว้ ใ จเป็ น จิ ต วิ ญ ญาณในตั ว มั น เองในเรื่ อ งสั ม พั น ธภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผล
ความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการเชื่อใจ ไว้วางใจ จะทาให้สัมพันธภาพในชีวิตของเรารู้สึกชุ่มชื่น และให้กาลังใจ
เรามากที่สุด
มีงานวิจัยที่สารวจผลของการไว้ใจใน 32 คน ที่รอดพ้นภัยพายุเฮอริเคนอีนิกิ (Hurricane Iniki) ซึ่ง
พัดผ่านเกาะคาอูอิ ในหมู่เกาะฮาวาย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 1992 (2535) เมื่อถามว่า “ความไว้ใจในตนเอง
ไว้ในคนอื่น หรือวางใจในพระเจ้า ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณในขณะที่เผชิญกับพายุ และช่วงเวลาหลัง
จากนั้นอย่างไร” ผู้ตอบซึ่งเป็นกลุ่มคนจาก 8 เผ่าพันธุ์ ให้คาตอบว่า ความไว้ใจมีอิทธิพลทางบวกต่อพวกเขา
หลายด้าน เช่น การตอบแทนคุณ ความรับผิดชอบ และการเกื้อกูลกันและกัน นักวิจัยเชื่อว่า ความไว้วางใจ
เพิ่มการเคารพตนเองของผู้รอดชีวิต ทาให้พวกเขามีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นกับครอบครัวและเพื่อน ผลทางบวกที่
ดีที่สุดของความไว้ใจ คือ ลดความกลัวและเพิ่มความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และมัน ได้ช่วยให้พวกเขาปลอดภัย
จากเกตุการณ์นั้น
มีงานวิจัยอื่นๆ ที่สารวจผู้ประสบอุบัติเหตุ และบาดเจ็บรุนแรง เรื่องร้ายแรงเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปร
พวกเขาไปอย่างไร? ผลงานวิจัยระบุว่า ความเชื่อใจในคนอื่นกลับเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะพวกเขาช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ และรู้สึกไร้อานาจควบคุมด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาคนอื่น เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
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และชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง มันยากที่จะเข้าใจคนที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงสุดๆ แต่สิ่งหนึ่งที่
แน่นอน คือ สภาพของพวกเขาแปรเปลี่ยนไป เขาไม่มีอานาจควบคุมอะไรๆ ได้เต็มที่อีกต่อไป พวกเขาจะ
ยอมละวาง
ที่จุดกลางของไว้ใจ เราจะพบการละวาง ความสามารถที่จะปล่อยวาง มีผลเปลี่ยนแปลงเราอย่าง
กลับหน้ากลับหลังเลย เราตระหนักว่า เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีก ซึ่งเราจะต้องละทิ้งความมั่นคง หรือ
ภาพลวงของความมั่นคงที่เราคิดว่ามีอยู่ และเราต้องปลดปล่อยตนเอง ยอมรับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การปลดปล่อยตนเอง ยอมรับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่ตามมา
อื่นๆ คือ การปลดปล่อยความเครียด การยอมปล่อยวางเป็นเรื่องใหญ่ทางจิตวิญญาณ เราพบมันได้ในการ
เชื่อใจ และยังอาจพบได้ในเจตคติอื่นๆ เช่น การให้อภัย และความรัก เราอาจจะพบมันได้ในยามที่เรามี
ปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไข ผลของการยอมปล่อยวางอาจดูคล้ายว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งใน
ตัวเอง เพราะการยอมรับปัญหาที่เผชิญอยู่กลับกลายเป็นทางออกของปัญหานั้น รูปแบบหนึ่งของการยอมรับ
และเข้าใจ ก็คือ การยอมละตัวตน มันเป็นกระบวนการที่เราพบเห็นได้ในการรังสรรค์งานศิลปะ ในงาน
วิทยาศาสตร์ ในบทสวด และในสมาธิ
นิทานของชาวทิเบต เล่าเรื่องของคนที่พยายามจะตรัสรู้ ผู้คงแก่เรียนเดินทางผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง มีชายคนหนึ่ง ขอให้ท่านช่วยสอนศิลปะของการทาสมาธิ ผู้คงแก่ เรียนอธิบายว่า จงถอนตัวเองออก
จากโลก ทาสมาธิทุกวันด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้ และเจ้าจะตรัสรู้ ชายคนนั้นจึงเดินทางเข้าไปในถ้า และ
ทาตามคาสอนด้วยวิธีการที่ได้รับการบอกเล่า เวลาผ่านไป แต่เขายังไม่ตรัสรู้ 2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี ก็แล้ว จน
วันหนึ่งผู้คงแก่เรียนเดินทางผ่านกลับมายังหมู่บ้านนั้นอีกครั้ง ผู้คงแก่เรียนได้พบชายคนนนั้น และตระหนัก
ว่า ชายคนนั้นยังไม่ตรัสรู้แม้ว่าเขาจะได้เพียรพยายามมานานหนักหนา ผู้คงแก่เรียนถามว่า “ข้าได้สอนวิธีทา
สมาธิแบบใดให้เจ้า” ชายคนนั้นให้คาตอบ ผู้คงแก่เรียนร้องว่า “โอ! ข้าได้ทาผิดไปใหญ่หลวง นั่นไม่ใช่การทา
สมาธิที่เหมาะสมกับเจ้า เจ้าต้องทาใหม่อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากดิมโดยสิ้นเชิง และมันก็สายไปเสียแล้ว”
ชายคนนั้ น กลั บ เข้ า ถ้ า และรู้ สึ ก สั บ สน เขาสู ญ เสี ย ความหวั ง ละทิ้ ง ทุ ก ความปรารถนา หมด
ความสามารถควบคุมตนเอง เขาไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่อไป เขาจึง ย้อนกลับไปทาสิ่งที่เขาทาได้ดีที่สุด คือ ทา
สมาธิ ในไม่ช้าเขากลับประหลาดใจที่พบว่า ความสับสนนั้นมลายไป และโลกภายในที่มหัศจรรย์ปรากฎขึ้นใน
ตัวเขา เขารู้สึกสว่างไสว โปร่งเบา และเหมือนเกิดใหม่ ในวินาทีแห่งภวังค์ทางจิตวิญญาณนั้น เขาตรัสรู้ เมื่อ
เขารู้สึกตื่นจากความสุขารมณ์นั้น เขาเดินกลับมาในหมู่บ้าน เขามองเห็นโลกรอบๆ ตัวแปรเปลี่ยนไป ยอด
เขาขาวด้วยหิมะ อากาศบริสุทธิ์ ท้องฟ้าสีสดใส ดวงอาทิตย์สาดแสงอบอุ่น เขารู้สึกเป็นสุข เขารู้ว่าเขาได้
บรรลุเป้าหมายแล้ว ในทัศนียภาพอันพาฝันนั้นเอง เขาคิดว่าเขาได้เห็นรอยยิ้มอย่างเมตตาของผู้คงแก่เรียน
ทาไมชายคนนั้นจึงประสบผลสาเร็จเพียงแค่เขาหยุดที่จะพยายาม? เพราะว่าเขาสามารถปลดปล่อย
ตนเอง รามากฤษณะ (Ramakrishna) นักบวชชาวอินเดียเคยกล่าวไว้ว่า เราต้องเป็นเหมือนกับใบไม้ที่ร่วง
จากต้นปลิวไหววนอยู่ในอากาศ ไร้จุดหมายอ้างอิง ข้างในไว้วางใจและเราปล่อยวาง เรารู้ว่าเราไม่สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด บางทีเราอาจจะตระหนกอยู่ชั่วขณะ แต่แล้วความเครียดเกร็งก็จะเบาบางลง และเรารู้สึก
เป็นอิสระ
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เมื่อภายในไว้วางใจ เราปล่อยวาง เรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังอาจจะกาลังดาหน้ามาหาเรา
ความเครียดเกร็งจะจางลง จิตใจและหัวใจของเราเปิดกว้างยอมรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะผ่านเข้ามา มันเป็น
ภาวะของจิตใหม่ในชั่วขณะของปัจจุบัน เพราะว่าเราได้ละวางจากสิ่งทั้งปวงที่เราเคยรู้ และติดยึดอยู่ แต่มันก็
เป็นความรู้สึกเก่าแก่ดั้งเดิมของเราด้วย เพราะว่าก่อนที่เราจะรู้สึกถูกทรยศ รู้สึกผิดหวัง เราเคยมีช่วงเวลาที่
เราเคยไว้ใจคนอื่นๆ ซึ่งเคยเป็นสาระและแก่นแท้จริงของชีวิตของเรา
รายการอ้างอิง
ผศ.ดร.จรณิต แก้วกังวาล. พลังแห่งความเมตตา The Power of Kindness โดย Piero Ferrucci
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2556.
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ใบงานที่ 2 ด้านความเมตตา
บทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา (The Power of Kindness) ”
ท่านได้ข้อคิดใดจากบทความ เรื่อง “พลังแห่งความเมตตา” และนาไปปรับใช้ในเรื่องความเมตตาใน
การทางานดูแลผู้สูงอายุและการดารงชีวิตประจาวันอย่างไร
1.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

2.มาตรการแก้ไขปัญหา

3.ผลลัพธ์ที่ได้

453
ใบงานที่ 3 ด้านความเมตตา
เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง วันนี้คนที่คณ
ุ รักมีค่า
ท่านได้ข้อคิดใดจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ และนาไปปรับใช้ในเรื่องจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างไร
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้

แบบบันทึกประจาวันในการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
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ชื่อ.................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน...................................................................................................................
วัน............................................เดือน................................................................พ.ศ....................
วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติตนเองเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
สาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
คาชี้แจง แบบบันทึกฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุนี้สร้างขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุจดบันทึกสิ่ง
ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การฝึกปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ และความ
เมตตา
ส่วนที่ 1 การฝึกปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
1.การฝึกสมาธิ
2.การฝึกโยคะอาสนะ
3.การบริหารร่างกายท่าเกาชิกิ
4.การสร้างภาพพจน์ที่ดีโดยการคิด พูด กระทาสิ่งทีเ่ ป็นประโยชน์ดา้ นบวก
ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 แบบบันทึกฝึกปฏิบตั ิการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างมีจริยธรรม
1.ด้านความรับผิดชอบ
2.ด้านความซือ่ สัตย์
3.ด้านความกตัญญูกตเวที
4.ด้านความมีระเบียบวินัย
5.ด้านความเสียสละ
6.ด้านความอุตสาหะ
7.ด้านความเมตตา
แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ทาคือ..............................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความซือ่ สัตย์ กิจกรรมที่ทาคือ......................................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที กิจกรรมที่ทาคือ...........................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย กิจกรรมที่ทาคือ..........................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ กิจกรรมที่ทาคือ..................................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ กิจกรรมที่ทาคือ.................................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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แบบบันทึกประจาวัน
วัน...............................เดือน................................................ปี.........................................
การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา กิจกรรมที่ทาคือ.................................................
1.สถานการณ์ในอดีต

2.สถานการณ์ปัจจุบัน

3.ปัญหาที่ต้องแก้ไข

4.มาตรการแก้ไขปัญหา

5.ผลลัพธ์ที่ได้
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ภาคผนวก ค
คู่มือการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

463
คู่มือการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

464
คานา
คู่มือการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่ อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ” ภาคการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากเดิมการจัด โปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุมักเป็นการจัดโดยให้
ความรู้เป็นหลักนาไปสู่การสร้างเจตคติที่ดีแก่อาสาสมัครด้านสังคมในการดูแลชุมชนและท้องถิ่น ซึ่ง
การจัดโปรแกรมดังกล่าวมิได้มีการกล่าวถึงจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงเสนอแนวคิดใหม่ใน
การจัดโปรแกรมส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าว โดยเน้นการให้ความรู้ การสร้างเจตคติและทักษะที่ดีใน
การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนาไปสู่การประเมินตนเองอย่างมีจริยธรรม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ทดลองปฏิบัติ ตามกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นทางการให้ความสาคัญ
เรื่องการพัฒนาบุคคล เน้นการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนมากกว่าสถานการณ์ในชุมชน และหลักการเรียนรู้
จากการปฏิบัติตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสในการสะท้อนปัญหา โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาใหม่เพื่อ
นาไปสู่การดาเนินการและการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมในการดูแล
การจัดโปรแกรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นความต่อเนื่องในการปฏิบัติทาซ้าๆ อย่าง
สม่ าเสมอเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะความช านาญและผลดี ต่ อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ กิ จ กรรมของโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้มีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นการเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ คู่มือ ประกอบการเรียนการสอนนี้ มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับ ผู้จัด
วิทยากร หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่จะสามารถนาความรู้จากคู่มือไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ณัฐชานันท์ วีระกุล
ผู้วิจัย
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แนวคิดในการจัดกิจกรรม
หน่วยที่ 1 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
-เนื้อหาหลักคุณธรรมแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่ หลักยามะ และหลักนิยามะ
-เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
หน่วยที่ 2 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
-กิจกรรมจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 3 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมที่ 5 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเสียสละ
กิจกรรมที่ 6 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความอุตสาหะ
กิจกรรมที่ 7 จริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุด้านความเมตตา
บทสรุป
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ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ทาให้
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นลาดับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมว่า
ประเทศไทยจะมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของการเสื่อม
ถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ การบดเคี้ยวอาหาร การไม่ได้ยิน การมองไม่เห็น
การเสื่อมของกระดูก การเจ็บปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า เป็นต้น และมักมีโรคประจาตัว
นอกจากนี้ การดูแลพยาบาลผู้สูงอายุในปัจจุบันก็เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย เช่น แม่บ้าน ดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยมาทางานไม่ครบตามกาหนด ขโมยของในบ้าน พูดจาโกหก ขาดความเกรงใจ
เจ้าของบ้าน แต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานใด เข้ามาควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานอย่างจริงจัง จึงทาให้
สถานประกอบการดังกล่าวมีประสิทธิภาพของพนักงานต่างกัน บางที่ไม่มีการอบรมให้พนักงาน ก่อน
ส่งไปบริการลูกค้า จึงทาให้เกิดปัญหาตามมา เช่น มาสามารถปฏิบัติงานได้เพราะใช้อุปกรณ์ไม่เป็น
หรือแม้แต่เรื่อ งการดูแล ที่จะต้องใช้ความอดทน เพราะผู้สูงอายุ หรือเด็กที่เข้าไปดูแลนั้นมีสภาพ
ร่างกาย ความคิดที่แตกต่างกัน บางคนป่วยเป็นโรคด้วย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน
การพยาบาลและผู้แลในเบื้องต้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การพัฒนาคนต้องเป็น
การจัดการศึกษาเพื่อ ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้มีการกาหนดจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกันในเรื่องของการมุ่งพัฒนาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนาความรอบรู้อย่างเท่าทัน
ดังนั้น ผู้เขียน (ผู้วิจัย) จึงเสนอรูปแบบการจั ดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว โดยเน้นการให้ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม อันเป็นแนวคิดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ในการทางานและการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ผู้เขียน (ผู้วิจัย) วิเคราะห์ว่า การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และหลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส มีความเหมาะสมในการจัด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อนาไปสู่ความมีจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
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จากแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมที่ผู้วิจัยเสนอ มีความมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างจริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยการนาเสนอการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ เสริมสร้างจริยธรรม
การดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวตามแนวคิดที่ผู้วิจัยนาเสนอ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การเสริมสร้างจริยธรรม
ดูแลผู้สูงอายุ นั้น ควรจัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชุมชนที่มีเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับคนใน
ชุมชนเป็นสาคัญ ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงและสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของประชาชน เช่น กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการดูแลทุกข์ สุข การเยี่ยมเยียน
บ้าน การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริการดูแลคนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เช่น โรงพยาบาล หน่วยสาธารณภัย สถานีตารวจ เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1)
การกาหนดกลุ่ ม ผู้ รับบริการ 2) การระบุเนื้อหาวิชา 3) การกาหนดการเรียนการสอน 4) การน า
แผนการสอนไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลโปรแกรม และหลักการแนวคิดและคุณธรรมของนีโอฮิว
แมนนิส คือหลักยามะ (หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น) และหลักนิยามะ (หลักในการพัฒนาร่างกาย
และจิตใจของตนเอง) และทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การ
นาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น 2) การกาหนดกรอบปัญหาที่ต้องแก้ไข 3) การพิจารณาสาเหตุของปัญหา 4)
การพัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา 5) การประเมินผลและเลือกทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ 6) การ
ดาเนินการแก้ ไขปัญ หา โดยเน้นการวางแผนแก้ ปัญ หาจากการเรีย นรู้ท างการปฏิบั ติ ว่ามีค วาม
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ โดยสรุปได้ดังภาพ ดังนี้
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โปรแกรมเชิงสถาบัน
1.การกาหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ

1.หลักยามะ ได้แก่ อหิงสา สัตยา
อัสเตยะ พรหมจรรย์ และปริคคหะ
2.หลักนิยามะ ได้แก่ เศาจะ สันโดษ
ตบะ สวาธยายะ และอิศวร
ประนิธาน

2.การระบุเนื้อหาวิชา

3.การทาให้คลื่นสมองต่า

3.การกาหนดการเรียน
การสอน

4..การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

1) การนาเสนอปัญหาที่เกิดชึ้น
2) การกาหนดกรอบปัญหาที่
ต้องแก้ไข
3) การพิจารณาสาเหตุของ
ปัญหา
4) การพัฒนาทางเลือกการ
แก้ปัญหา

4.การนาแผนการสอนไป
ปฏิบัติ
5.การประเมินผล
โปรแกรม

การวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ

จริยธรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ

5) การประเมินผลและเลือก
ทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ
6) การดาเนินการแก้ไขปัญหา

ภาพการแสดงการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมจริยธรรมดูแลผู้สูงอายุ
การให้ความรู้ และเจตคติที่ดีมีส่วนเสริมสาคัญทาให้เกิดทักษะในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
อันนาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะหลักการแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ในการทาสมาธิ การทา
โยคะอาสนะเป็นประจาอย่างสม่าเสมอจนกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวัน
และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ได้ตระหนักถึงความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
ฐานการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีแบบองค์รวมเพื่อการดารงชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณภาพ โปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย หลักยามะ และหลักนิยามะ การทาให้คลื่นสมองต่า การสร้าง
ภาพพจน์ ที่ ดี ต่ อ ตนเอง และการวางแผนแก้ ปั ญ หาโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ มี
รายละเอียด ดังนี้
มีการสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวคิดที่
เหมาะสมกับเหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบัติ
สมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบ
และการเรียนรู้จากกันและกัน และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผน
เพื่อนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
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หน่วยที่ 1 หลักการของแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
ขอบเขตเนื้อหา มีดังนี้
1. เนื้อหาหลักคุณธรรมแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ได้แก่ หลักยามะ และหลักนิยามะ
2. เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
1.เนื้อหาหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หมายถึง หลักการในการปฏิบัติจิต และกายของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งจะเป็นหนทางนาพาทุกชีวิตให้สามารถดารง
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ประกอบด้วย ยา
มะและนิยามะ คือ
ยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่
มีเจตนาร้ายต่อผู้ อื่น (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รั บ
ประโยชน์และมีความสุข (สัตยา) 3) การไม่คิดหรือนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4) การ
ปฏิบัติต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การรู้จักการแบ่งปันส่วนเกิน
ของชีวิตให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
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นิ ย ามะ หมายถึ ง หลั ก ในการพั ฒ นาร่ า งกายและจิ ต ใจของตนเองของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย 1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การ
พยายามรักษาใจให้สบาย สงบ และไร้กังวล (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อ
ช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) การพัฒนาจิตใจ
ของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยายะ) และ 5) การมีเป้าหมายของชีวิต โดยการ
พัฒนาจิตใจของตนเองที่เป็นความสุขที่ เกิดภายในร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
(อิศวรประนิธาน)
2.เนื้อหากิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยการทาให้คลื่นสมองต่า
เนื้อหาสาระของกิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกโยคะอาสนะ และการทาสมาธิตามแนวคิด
คุณธรรมนีโอฮิวแมนนิส การฝึกโยคะอาสนะ เพื่อหลีกเลี่ยงท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายและอาจได้รับ
บาดเจ็บ โดยเป็นท่าที่ง่ายแก่การปฏิบัติ 4 ท่า ดังนี้
1.อาสนะ (Asana)
1.1 อาสนะท่าแขนและขา (Padahasta’ sana) เริ่มด้วยการยืนตัวตรง แยกขาออกจากกัน
เล็กน้อย แขนซ้ายแนบลาตัว เอียงตัวส่วนบนไปทางซ้าย พร้อมกับยกแขนขวาชูขึ้นโค้งเอียงไปตาม
ลาตัวด้านซ้าย กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนขวาแนบลาตัว และสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นโค้ง
เอียงไปตามลาตัวด้านขวา กลับมาในท่าเริ่มต้น พร้อมกับลดแขนซ้ายแนบลาตัว และยกแขนทั้งสองชู
ขึ้น ค่อยๆ ก้มศีรษะ และโน้มตัวและแขนไปแตะพื้นด้านหน้า ยกศีรษะและแขนขึ้นมาช้าๆ แล้วโน้มไป
ข้างหลังช้าๆ เท่าที่จะทาได้ และค่อยๆ โน้มตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นช้าๆ อย่างระมัดระวัง
1.2 อาสนะท่างู หรือท่าบูจางกสนะ (Bhujaunga’sana) เริ่มต้นโดยการนอนคว่าราบไปกับ
พื้น และขาเหยียดตรง โดยใช้มือพยุงน้าหนักตัวไว้ และแหงนหน้าไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ พร้อมกับการหายใจเข้า คงอยู่ในท่านี้ 8 วินาที ตามองเพดาน จากนั้นค่อยๆ ถอนกลับสู่ท่าพัก
พร้อมกับหายใจออกช้า ฝึกท่านี้ 8 ครั้ง
1.3 อาสนะท่านอน หรือท่าศวาสนะ (Corpse posture) เป็นท่าที่ทาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกท่า
อาสนะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย และหายเหนื่อยจากการฝึกโยคะ เริ่มด้วย การนอนหงายราบกับพื้น
เหยียดขาตรงแยกออกจากกันเล็กน้อย เหยียดแขนข้างลาตัว วางห่างจากสะโพกเล็กน้อย หงายมือ
หลับตา ขณะเดียวกันให้ฝึกหายใจเข้า ออก ยาว ลึก โดยปรับลมหายใจให้เรียบ ไม่กระตุก ผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจทีละส่วน ซึ่งเป็นการนอนสมาธิ ใช้เวลา 5-10 นาที
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1.4 อาสนะท่าผีเสื้อ เป็นท่าที่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อขา และทาให้ผู้ฝึกนั่งสมาธิได้สะดวกมากขึ้น
โดยการนั่งหลังตรง ดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลาตัว ให้ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสแนบชิดกันมากที่สุด ใช้มือ
ซ้ายจับเข่าซ้าย และใช้มือขวาจับเข่าขวา ขยับขาทั้งสองข้างขึ้นลงคล้ายกับผีเสื้อขยับปีก แล้วพยายาม
ก้มศีรษะลงมาให้ชิดใกล้หัวแม่เท้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ฝึก 3-5 ครั้ง เป็นประจาทุกวันจะช่วยให้
การนั่งสมาธิได้สะดวกและง่ายขึ้น

2. เกาชิกิ (Kaoshiki)
เกาชิกิ มาจากภาษาสันสกฤต เป็นการออกกาลังกาย โดยการผสมผสานท่าอาสนะหลายท่า
รวมกัน ช่วยทาให้ระบบหายใจ การเต้นของหัวใจ และระบบการไหลเวียนของโลหิตทางานได้ดีขึ้น
ช่วยทาให้ร่างกายส่วนต่างๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อช่วยพัฒนาจิตระดับต่างๆ ของมนุษย์
โดยพัฒนาทาให้ระบบประสาทสามารถใช้จังหวะได้ดี ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อนคลาย และ
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ลดไขมันส่วนเกินได้ การเต้นเกาชิกิ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 18 จังหวะ ดังนี้ ไปทางขวา 5 จังหวะ
ทางซ้าย 5 จังหวะ ด้านหน้า 3 จังหวะ และด้านหลัง 5 จังหวะ เริ่มต้นโดยการชูมือประกบกันขึ้นสูง
เหนือศีรษะ เหยียดแขนตรงแนบกับใบหูตลอดเวลา โดยย่าเท้าเป็นจังหวะไปมาสลับขวาซ้าย และกาย
เอียงไปทางขวาเล็กน้อย เป็นจังหวะที่ 1 และเอียงกายทางขวาลงมามากขึ้น เป็นจังหวะที่ 2 และเอียง
กายทางขวาลงมามากที่สุดขึ้น เป็นจังหวะที่ 3 จากนั้นให้ผ่อนกลับขึ้นเล็กน้อยเป็นจังหวะที่ 4 และ
กลับคืนสู่ท่าแรกท่าประกบมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 5 และทาเช่นกันเดียวกันเอียงกายไปทางซ้าย
5 จังหวะ จากนั้นให้ลดมือลงโดยมือประกบกันที่ด้านหน้าให้ขนานไปกับพื้นเป็นจังหวะที่ 1 จากนั้นให้
ก้าวเท้าขวาออกไปด้านหลัง เพื่อทาให้การโน้มและก้มตัวได้สะดวกขึ้น พร้อมกับก้มลงนามือที่ประกบ
กันนั้นแตะพื้นเป็นจังหวะทื่ 2 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็นจั งหวะที่ 3 และ
เอนกายไปด้านหลังเล็กน้อย โดยชูแขนและมือที่ประกบกันเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 4 และเอนกายให้
มากที่สุดเป็นจังหวะที่ 5 และกลับคืนสู่ท่าประกบแขนและมือเหนือศีรษะเป็นจังหวะที่ 6 จากนั้นให้
พักเท้าที่สลับกันไปมาลงแล้วย่าเท้าเป็นจังหวะ 2 ครั้งก่อนที่จะเริ่มฝึกรอบใหม่ โดยขณะที่เต้นเกาชิกิ
จะต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้า พร้อมๆ กับคาภาวนา ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม
เควาลัม แปลว่า ความรักมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หรือการมีความรักให้กับตนเอง ผู้อื่น และทุกสรรพสิ่ง
ขณะที่เต้นเกาชิกิผู้ฝึกจะมีความรู้สึกส่ งความรักให้ตนเอง ผู้อื่นและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล คาภาวนา
ภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เควาลัม มีดังนี้
ขวา บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
ซ้าย บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
หน้า บาบา นัม บาบา
1
2
3
หลัง บาบา นัม บาบา เค
วาลัม
1
2
3
4
5
การเต้นเกาชิกิ เป็นการฝึกสติที่ทาได้ทุกเพศ ทุกวัย ขณะเต้นรานี้ผู้ฝึกต้องมีสติอย่างสูงในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันของมือและเท้า พร้อมกับการภาวนา นอกจากนี้ยังทาให้จิตใต้
สานึกของผู้ฝึกเกิดพลังความรักและเมตตาขึ้นด้วย แสดงได้ดังภาพ
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3. การฝึกสมาธิ (Meditation)
การฝึกสมาธิ (Meditation) คือ การฝึกความตั้งมั่นแห่งใจ ความสารวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปิฏก,
2538) การฝึกสมาธิตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2542) มีวิธีการโดยที่ผู้ฝึก
สมาธิควรนั่งท่าที่เหมาะสมที่สุด คือ ท่าดอกบัว (Lotus Posture) อันเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่
สะอาด บริสุทธิ์สวยงาม ซึ่งโยคีได้ทดลองใช้ท่านี้มาหลายพันปีแล้ว โดยการนั่งตรง และเหยียดขาทั้ง
สองออกไปข้ า งหน้ า แล้ ว งอขาขวาเข้ า หาตั ว ยกเท้ า ขวาทั บ ต้ น ขาซ้ า ยแล้ ว งอขาซ้ า ยเข้ า หาตั ว
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เช่นเดียวกัน ยกเท้าซ้ายขึ้นทับต้นขาขวา หลับตา หุบปาก ขบขากรรไกรเข้าด้วยกัน ลิ้นม้วนขึ้นไปแตะ
เพดานปากบน มือประสานกันและหงายฝ่ามือขึ้น เป็นท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดและมี พลังส่งไปเลี้ยง
สมองสูงสุด การฝึกสมาธิจะทาให้คลื่นสมองต่าอยู่เสมอซึ่งเป็นการรักษาความสะอาด บริสุทธิ์ของ
จิตใจ โดยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตนเอง และภาวนามันตราภาษาสันสกฤตว่า บาบานัม เค
วาลัม เป็นการช่วยให้จิตใจจดจ่อเป็นสมาธิ และมีความสงบใจได้รวดเร็วขึ้น
4. การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
การสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองโดยตรง ซึ่งอาจเป็นด้านบวก เช่น
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนฉลาด สวย หล่อ
และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น หรืออาจเป็นด้านลบ เช่น เป็นคนที่ล้มเหลว ไม่เก่ง ไม่มี
ความสามารถ โง่ ขี้เหร่ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2540) ข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คนเราไม่สามารถมีการกระทา หรือการปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับภาพพจจน์ของ
ตนได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือแม้แต่สติปัญญา จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจากการ
เปลี่ยนภาพพจน์ต่อตนเองก่อน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2533) ถ้าเรามีความคิดเชิงบวกต่อตนเอง
จะทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกดี ความอิ่มเอมใจ ความปลาบปลื้มใจ มีความสุขและรู้สึกกระปี้กระเป่า มี
พลัง ซึ่งทาให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี ถ้ามีความคิดเชิงลบ จะทาให้รู้สึก
ตึงเครียด สับสน วุ่นวาย ไม่มีความสุข ความสบายใจ ซึ่งความคิดไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มีพลัง
ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม อันนาไปสู่การกระทา นิสัย และทาให้เกิดชะตาชี วิตที่ดี
หรือไม่ดีได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545)
สรุปได้ว่า แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพของบุคคลที่แฝงเร้นอยู่
ภายในให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เน้นการปฏิบัติ 95% โดยฝึกกระทา
ซ้าๆ บ่อยๆ และทฤษฎี 5% ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ทาให้บุคคลมี
ระเบียบวินัยในตนเอง การทางานของสมองซีกซ้ายและขวาทางานอย่างสมดุลอันเนื่องมาจากการ
บริ ห ารร่ า งกายและการท าสมาธิ อ ย่ า งสม่ าเสมอ เป็ น บุ ค คลที่ มี ภ าพพจน์ ตั ว เองด้ า นบวกและมี
ความรู้สึกดีกับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น
หน่วยที่ 2 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้
เนื้อหาของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
องค์ประกอบของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 7 ด้าน (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก, ม.ป.ป.;
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542) ประกอบด้วย
1. ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ด้ ว ยความผู ก พั น
พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้ าที่อะไร
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มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และได้กระทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งพยายามปรับปรุงงานที่ทาให้ดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้ งทางกาย วาจา และใจ
ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวง การไม่คดโกง ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งทาให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายแก่
ผู้สูงอายุ สาหรับผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ได้รับการว่าจ้างมา จะต้องไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์
ส่วนตน โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง มีความตรงต่อเวลาในการทางาน รวมทั้งไม่หยิบฉวยสิ่งของของ
ผู้ว่าจ้างมาเป็นของตน หรือเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
3. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ เคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือ ความเป็นมนุษย์ แสดงความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้มีอายุ หรือผู้อาวุโส ไม่คิดร้าย
และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยจริงใจ
4. ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การ
สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย สะอาด จัดเก็บของและเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ มีระเบียบวินัยในการทางาน
และทางานตรงตามเวลา
5. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตาม
ความสามารถ เมื่อผู้สูงอายุที่ดูแลเกิดความทุกข์ หรืออยูใ่ นช่วงเวลาที่อาจเกิดอันตราย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสียสละเวลาในการเฝ้าดูแลจนกว่าจะมีผู้รับผิดชอบมาดูแลต่อ
6. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเต็มกาลัง เพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี มีความขยัน
อดทนไม่ท้อแท้
7. ความเมตตา กรุณา หมายถึง การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน มีการกระทาที่มุ่งหวังให้ผู้สงู อายุมีความสุข
และช่วยเหลือเจือจุนผู้สูงอายุด้วยความต็มใจ
สรุป ได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งต้องการการดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย และต้องการเพื่อน ที่ปรึกษา ต้องการความอบอุ่นใจ ต้องการความช่วยเหลือและความเข้าใจ
ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้ งทางร่างกาย
และจิตใจ ด้วยความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ห่วงใยใจใส่ดุจดั่งญาติ และปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุในฐานะ
บุคคลที่มีคุณค่า มีความรู้และประสบการณ์ด้วยความเคารพนับถือ ซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงจาเป็นต้องเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถปรับตัวให้เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างตนเองให้มีจริยธรรมในการทางานในฐานะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุดา้ นความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 3 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมที่ 5 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละ
กิจกรรมที่ 6 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความอุตสาหะ
กิจกรรมที่ 7 จริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตา
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รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 1 ความรับผิดชอบ
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติตนในการคิด การพูดและกระทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมี
ความสุข และรู้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
2.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความรับผิดชอบและกรณีศึกษา
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศกึ ษาเรือ่ ง การอยู่รอดกับความรับผิดชอบหน้าที่
5.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษา
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้
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รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 2 ความซื่อสัตย์
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาและใจ
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์และกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความซื่อสัตย์ในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศกึ ษาเรือ่ ง แม่บา้ นแสบฉกทรัพย์
5.ใบงานที่ 3 เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่องอากง
6.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษาและวิดีโอทัศน์
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้
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รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 3 ความกตัญญูกตเวที
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงความเคารพนับถือการเคารพต่อผู้สูงอายุและมีความหวังดีต่อผู้อื่น
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีและกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความกตัญญูกตเวทีในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “ผู้ดูแล”...ผู้ป่วยที่ถูกลืมในเวชปฏิบัติ
5.ใบงานที่ 3 เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่องลุงข้างบ้าน
6.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษาและวิดีโอทัศน์
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้

482
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 4 ความมีระเบียบวินัย
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ต นในการควบคุ ม ความประพฤติ และการกระท าให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความมีระเบียบวินัยและกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความมีระเบียบวินัยในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศกึ ษาเรือ่ ง ปัญหาการดูแลผูส้ งู อายุอย่างไม่เหมาะสม
5.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษา
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้

483
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 5 ความเสียสละ
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้จักแบ่งปันส่วนเกินให้กับผู้อื่น และเสียสละความสบายส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความเสียสละและกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความเสียสละในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศึกษาเรื่อง อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอ้างว้าง
5.ใบงานที่ 3 วิดีทัศน์เรื่องสายโลหิต
6.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษาและวิดีโอทัศน์
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้

484
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 6 ความอุตสาหะ
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความอดทน ไม่ท้อแท้และมีความพยายามในการทางานอย่างเต็มกาลัง
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความอุตสาหะและกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความอุตสาหะในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 กรณีศกึ ษาเรือ่ ง เมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
5.ใบงานที่ 3 เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่องอิจฉาตาร้อน
6.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศกึ ษาและวิดีโอทัศน์
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้

485
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมด้านที่ 7 ความเมตตา
เวลา 10 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
สิ่งประกอบกิจกรรม
1.ใบความรู้เรื่องจริยธรรมความเมตตาและกรณีศึกษา
2.ใบความรู้เรื่องหลักคุณธรรมนีโอฮิวแมนนิสหลักยามะและนิยามะ และจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.ใบงานที่ 1 การนาเสนอปัญหาด้านความเมตตาในการดูแลผู้สูงอายุ
4.ใบงานที่ 2 บทความเรื่อง พลังแห่งความเมตตา
5.ใบงานที่ 3 เนื้อหาวิดีทัศน์เรื่อง วันนี้คนที่คุณรักมีค่า
6.กระดาษ A4 ปากกา
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1.บรรยายหลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส หลักยามะโดยวิทยากร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2.ยกตัวอย่างโดยใช้บทความ กรณีศึกษาและวิดีโอทัศน์
3.แบ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 7-8 คน ใช้การระดมสมอง
4.ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกคนร่วมเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้
การประเมินผลจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมการดู แลผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรม 7 ประการ ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอุตสาหะ
และความเมตตา
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บทสรุป
คู่มื อการจัด โปรแกรมนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวความคิดใหม่ในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีแนวคิดเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทั้งความรู้ เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมการแสดงต่อความมีจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยประยยุ กต์ใช้หลักการแนวคิดและคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องเข้าใจ
ค่านิยมด้านจริยธรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน เห็นคุณค่าและนามายึดถือเป็นข้อปฏิบัติสาหรับ
ตนเองและกลุ่มส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนเอง ดารงชีวิตในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์
โดยใช้หลักยามะทั้ง 5 หลักในการพัฒนาตนเองกับผู้อื่น ประกอบด้วย 1) การไม่มีเจตนาร้ายต่อ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ (อหิงสา) 2) การคิด การใช้คาพูด และการกระทาที่เจตนาทาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และ
มีความสุข (สัตยา) 3) การไม่นาหรือแม้แต่คิดที่จะนาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของเรา (อัสเตยะ) 4) การ
ปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเสมือนกับทุกสรรพสิ่งเป็นความงามที่ปรากฏออกมาในรูป
ของวัตถุที่แตกต่างกัน (พรหมจรรย์) และ 5) การดาเนินชีวิตรูปแบบที่เรียบง่าย และรู้จักการแบ่งปัน
ส่วนเกินของชีวิตต่างๆ ให้กับผู้อื่น (ปริคคหะ)
การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะต้องเข้าใจ
ค่านิยมด้านจริยธรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน และเห็นคุณค่า โดยการนามายึดถือเป็นข้อปฏิบัติ
สาหรับตนเองและกลุ่มส่งผลให้บุคคลพัฒนาตนเอง ดารงชีวิตในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยใช้หลักนิยามะ หมายถึง หลักในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเอง ประกอบ ด้วย
1) การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างกาย และจิตใจ และสิ่งแวดล้อม (เศาจะ) 2) การพยายาม
รักษาสภาวะความไร้กังวล ความสบาย ความสงบในจิตใจ (สันโดษ) 3) การเสียสละความสะดวกสบาย
ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและลดความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งอื่นในเป็นการตอบแทน (ตบะ) 4) ความ
เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความรักความเมตตาสูงขึ้น (สวาธยา
ยะ) 5) การมี เป้าหมายที่ ถูกต้องของชีวิต โดยการพัฒนาจิตใจหรือการทาสมาธิของตนเองที่เป็น
ความสุขที่เกิดภายในร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างแท้จริง (อิศวรประนิธาน) และการนาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติม าใช้ จะต้องมีการนาเสนอปัญหาก่อน และกาหนดกรอบของปัญ หา และ
พิจารณาสาเหตุของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การประเมินผลและการเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ และดาเนินการแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการ

487

ภาคผนวก ง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย

488
แบบสอบถามเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงทักษะ ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ชุดที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ชุดที่ 3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ชุดที่ 4 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ชุดที่ 1 แบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านจาก 5 ตัวเลือก ดังนี้
5 หมายถึง ท่านมีทักษะในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ท่านมีทักษะในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ท่านมีทักษะในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ท่านมีทักษะในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ท่านมีทักษะในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
ข้อ

ประเด็น
มาก
ที่สุด
(5)

1.

ท่านดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

2.

ท่านดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่
ผู้สูงอายุ
ท่านดูแลและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ให้แก่
ผู้สูงอายุ
ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุด้วยความเคารพ
ท่านดูแลเอาใจใส่ทรัพย์สินของผู้สูงอายุมิให้
สูญหาย
ท่านสามารถให้คาแนะนาท่านั่งที่ผู้สูงอายุ
ควรหลีกเลี่ยงได้ด้วยความหวังดี

3.
4.
5.
6.

ระดับทักษะ
เฉพาะ
มาก ปาน น้อย น้อย ผูว้ ิจัย
(4) กลาง (2) ทีส่ ุด
(3)
(1)
A1

A2

A3

A4

A5

A6
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ข้อ

ประเด็น
มาก
ที่สุด
(5)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ท่านแนะนาให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อ
พบว่านอนในท่าเดิมนานๆ อาจเกิดแผลกด
ทับได้
ท่านให้คาแนะนาในการจัดบริการและ
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุด้วยความอ่อนน้อม
ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความทุกข์เดือดร้อน
ท่านเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเพื่อดูแลทุกข์สุข
สม่าเสมอ
ท่านดูแลเรื่องเบิกยาให้แก่ผู้สูงอายุและ
ชุมชน
ท่านแนะนาความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาที่
ถูกต้องให้แก่ผู้สูงอายุ
ท่านพาผู้สูงอายุออกไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
รักษาตามใบนัด
ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมงานในชุมชน

15. ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
16. ท่านพากลุ่มผู้สูงอายุไปรวมกลุ่มทากิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน
17. ท่านให้คาปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา
18 ท่านยินดีให้ข้อมูลบริการต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

ระดับทักษะ
เฉพาะ
มาก ปาน น้อย น้อย ผูว้ ิจัย
(4) กลาง (2) ทีส่ ุด
(3)
(1)
A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18
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ข้อ

ประเด็น
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับทักษะ
มาก ปาน น้อย
(4) กลาง (2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)

เฉพาะ
ผู้วิจัย

19. ท่านบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุ
20. ท่านไปติดต่อทากิจธุระแทนผู้สูงอายุโดยมิ
หวังสิ่งตอบแทน
21. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุเรื่องอาหารการกินให้ตรงเวลา
22. ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
23. ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามเจ็บไข้โดย
มิได้รังเกียจ
24. ท่านมิได้ถือสิทธิ์นาสิ่งของของผู้สงู อายุ
ออกมาโดยมิได้รับอนุญาต
25. ท่านพาผู้สูงอายุไปพักผ่อนนอกบ้านโดย
ดูแลทรัพย์สินของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
26. ท่านช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
27. ท่านพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านสบายใจ

A19

28 .ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึง
สิทธิต่างๆ แก่ผู้สูงอายุโดยมิบิดเบือน
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
29. ท่านประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
และดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความ
ทุกข์เดือดร้อน
30. ท่านจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขใจ

A28

A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27

A29

A30

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ชุดที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
คาชี้แจง กรุณา  เลือกคาตอบจากคาถามดังต่อไปนี้
เฉพาะผู้วิจัย
1.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

B1

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อใด
ก.จัดยาให้ผู้สูงอายุโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ข.จัดยาให้ผู้สูงอายุเฉพาะเวลาที่ต้องการ
ค.จัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
ง.ให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายโดยใช้แรงมากๆ เป็นประจา

B2

3.ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการให้ยา
ก.น้อมทานยาหลังอาหารทันทีหลังทานข้าว
ข.ฟ้าทานยาหลังอาหารอย่างน้อย 15 นาที
ค.ขาวทานยาก่อนอาหาร แล้วทานอาหารทันที
ง.อ้วนทานยาก่อนอาหาร ก่อนทานอาหาร 5 นาที

B3

4.ข้อใดคือการปฏิบัติหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
ก.พาผู้สูงอายุไปทาบุญฟังเทศน์อยู่เสมอ
ข.ติดตามไปเป็นเพื่อนผู้สูงอายุเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ค.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุฟังทุกครั้ง
ง.ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุทาเองไม่ได้

B4

5.ข้อใดคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
6.การปฏิบัติงานตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ คือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

B5

7.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความซื่อสัตย์ตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

B6

B7
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8.การไม่หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน คือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

B8

9.การไม่ให้ข้อมูลเท็จคือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

B9

10.การไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยความจริงใจคือข้อใด
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

B10

11.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความกตัญญูกตเวทีตรงกับข้อใด
ก.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ข.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

B11

12.ข้อใดเป็นการแสดงการตอบแทนคุณแก่ผู้สูงอายุ
ก.นายเดชให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้าแบบนั่งยอง
ข.นางหนูวางของไว้ทั่วบ้านเพื่อสะดวกหาได้ง่าย
ค.นายเก่งเปิดไฟให้สว่างเพียงพอบริเวณทางขึ้นลงบันได
ง.นางแดงมอบของสิ่งของที่จาเป็นแก่ผู้สูงอายุมิให้ขาดตกบกพร่อง

B12

13.ข้อใดคือการเคารพสิทธิ หรือความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

B13

14.ข้อใดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยก่อนการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
ก.พูดคุยกับผู้สูงอายุ ข.ล้างมือให้สะอาด
ค.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ง.ประเมินภาวะของผู้สูงอายุ
15.ข้อใดคือการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ผู้ดูแลผู้สูงอายุชาระล้างร่างกายก่อนและหลังปฏิบัติงานเสมอ
ข.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
ค.ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุมีเครื่องแต่งกายสวยงาม
ง.ผู้ดูแลผู้สูงอายุซื้อน้ายาล้างมือ

B14

B15
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16.ข้อใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย
ก.เคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ ข.การกระทาที่ตรงไปตรงมา
ค.จัดเก็บของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ง.การตั้งใจทางานให้สาเร็จ
17.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความมีระเบียบวินัย
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข. แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค. ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ง.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
18.วุ้นเส้นมาทางานตรงตามเวลาเสมอจัดอยู่ในจริยธรรมข้อใด
ก.ความรับผิดชอบ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความอุตสาหะ
19.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเสียสละตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม
20.ข้อใดคือการรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตามความสามารถ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความเสียสละ
ค.ความกตัญญูกตเวที ง.ความรับผิดชอบ
21.ข้อใดคือการกระทาของความเสียสละ
ก.น้อยเห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ
ข.แดงจัดเก็บของใช้ของผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบ
ค.วาวาทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
ง.ใหญ่เฝ้าดูแลเป็นเพื่อนผู้สูงอายุจนกว่าจะมีคนมาดูแลต่อ
22.ข้อใดหมายถึงความเสียสละ
ก.ดูแลผู้สูงอายุเมื่อมีทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดอันตราย
ข.ไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ
ค.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร
ง.มุ่งกระทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข
23.ความอุตสาหะหมายถึงข้อใด
ก.ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

494

เฉพาะผู้วิจัย
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม
24.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจริยธรรมข้อใดในการพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
ก.ความมีระเบียบวินัย ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความอุตสาหะ ง.ความกตัญญูกตเวที
25.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความอุตสาหะ
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข.แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค.อุม้ พยายามปรับปรุงงานให้สาเร็จ
ง.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส

B24

B25

26.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ความอุตสาหะ คือ ความขยัน อดทน
ข.ความอุตสาหะ คือ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งปวง
ค.ความอุตสาหะ คือ ความพยายามอย่างเต็มกาลัง
ง.ความอุตสาหะ คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเองในการทางาน

B26

27.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตาตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสารต่อผู้สูงอายุ

B27

28.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจริยธรรมข้อใดในการช่วยเหลือจุนเจือผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญูกตเวที
29.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมความเมตตาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ข.แก้วยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
ง.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
30.การแสดงถึงความเมตตาในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อใด
ก.แนะนาผู้สูงอายุให้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่ห่างไกลบ้าน
ข.ชมเชยผู้สูงอายุเมื่อมีพฤติกรรมดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
ค.แนะนาผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียบง่าย
ง.กระตุ้นให้ทางานในบ้านตลอดเวลา

B28

B29

B30
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ชุดที่ 3 แบบวัดเจตคติเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สงู อายุ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นที่เป็นจริง
5 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
ข้อ

ประเด็น
มาก
ที่สุด

(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ครบถ้วน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรดารงตนเป็นคนดี ไม่คิดร้ายต่อ
ผู้สูงอายุ
การมีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทงามเป็นสิ่งที่สาคัญ
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรรู้ว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบมาก
น้อยเท่าใด
ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่
ความเห็นแก่ตัว
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของตนเอง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจัดหาสิง่ ของที่จาเป็นเตรียมให้ผู้สูงอายุ
โดยมิต้องร้องขอตามกาลัง

ระดับความเห็น
มาก
ปาน น้อย
(4) กลาง (2)

(3)

เฉพาะผู้วิจัย
น้อย
ที่สุด

(1)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

8.

การยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดี
เป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ

C8

9.

ความมุง่ มั่นตั้งใจทางานด้วยความละเอียดรอบคอบทา
ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุขได้

C9

10.

ผู้สูงอายุควรแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส

C10

11.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัตงิ านดูแลผู้สูงอายุด้วยความ
ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง

C11

12.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่คดโกง ไม่โกหกซึ่งทาให้เกิดผล
เสียหรืออันตรายแก่ผสู้ ูงอายุ

C12

การบริหารร่างกายจาเป็นต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ

C14

13.
14.

C13
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ข้อ

ประเด็น
มาก
ที่สุด

(5)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ระดับความเห็น
มาก
ปาน น้อย
กลาง
(4)
(2)

(3)

เฉพาะผู้วิจัย
น้อย
ที่สุด

(1)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องรู้คุณ และเคารพในสิทธิของ
ผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องทางานอย่างเต็มกาลังในการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่ท้อแท้ อดทนในการทางาน

C15

ผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้สูงอายุและ
ผู้อื่น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความหวังดีต่อผู้สูงอายุ

C19

ผู้ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้สงู อายุอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องควบคุมความประพฤติในทางานได้
อย่างเหมาะสม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความสุข

C16
C17
C18
C20
C21
C22
C23

24.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องทางานตรงเวลา

C24

25.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องจริงใจ รักและสงสารผู้สูงอายุ

C25

26.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยความมุ่งมั่น

C26

ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถสละเวลาของตนในการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุอทุ ิศเวลาในการทางานเมื่อมีเหตุจาเป็น
นอกเหนือเวลาทางานปกติในการดูแลผู้สูงอายุ

C28

ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีน้าใจและเห็นใจต่อผู้สูงอายุ

C30

27.
28.
29.
30.

C27

C29

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ชุดที่ 4 แบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นที่เป็นจริง
5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในประเด็นนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในประเด็นนั้นมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในประเด็นนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในประเด็นนั้นน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในประเด็นนั้นน้อยที่สุด
ข้อ

ประเด็น
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

(5)

ระดับทักษะ
เห็นด้วย เห็น
เห็น
อย่าง
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
(4) กลาง (2)

(3)

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด

เฉพาะ
ผู้วิจัย

(1)

ด้านความรับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ท่านควรไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา
ท่านรู้สึกไม่สบายใจหากงานที่ได้รับมอบหมายดาเนิน
ไปอย่างล่าช้า
ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จตามกาหนดเวลาเสมอ
เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน ท่านจะพยายาม
แก้ปัญหานั้นให้ได้
ถ้าท่านเริ่มต้นทาสิ่งใดแล้วต้องทาให้เสร็จโดยเร็ว
ท่านรักษาเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ
ท่านไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงานในหน้าที่
ท่านตั้งใจทางานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน
ท่านมีการปรับปรุงงานให้ดีอยู่เสมอ
ท่านปฏิบัติงานด้วยความสามารถของตนอย่างเต็มที่

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

ด้านความซื่อสัตย์

11.
12.
13.
14.

ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างโปร่งใสและเปิดเผย
ท่านปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ท่านมีหลักดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นความจริง และ
ความถูกต้อง

D11
D12
D13
D14
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ข้อ

ประเด็น
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

(5)
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ท่านไม่กระทาการใดๆ หรือคดโกงเพื่อมุ่งอามิสสินจ้าง
ท่านไม่บิดเบือนหรือแอบอ้างทาการใดๆ ทุกกรณี
ท่านมีสัจจะและรักษาคาพูดกับทุกคน ทุกเวลาและทุก
สถาน
ท่านไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์ส่วนตน
ท่านปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ
ท่านไม่โกหกหลอกลวง และไม่ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้อื่น

ระดับทักษะ
เห็นด้วย เห็น
เห็น
อย่าง
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
(4) กลาง (2)

(3)

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด

เฉพาะ
ผู้วิจัย

(1)
D15
D16
D17
D18
D19
D20

ด้านความกตัญญูกตเวที
ท่านรู้ว่าท่านบารุงและดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุขณะ
เจ็บป่วยด้วยความเคารพ
22. ท่านคิดว่าท่านสร้างความสุขและความสบายใจแก่
ผู้สูงอายุตามสมควรด้วยความเคารพ
23. ท่านกระทาการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้สูงอายุด้วย
ความหวังดี
24. ท่านสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุโดยการให้ของขวัญใน
เทศกาลต่างๆ
25. ท่านช่วยทาความสะอาดบ้านของผู้สูงอายุเมื่อยาม
เจ็บป่วย
26. ท่านเสนอตัวช่วยทากิจที่ผู้สูงอายุไหว้วานด้วยความ
เต็มใจ
27. ท่านตอบแทนผู้สูงอายุด้วยการดูแลยามต้องการความ
ช่วยเหลือ
28. ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการนาเครื่องนอนไปทา
ความสะอาดให้
29. ท่านทางานดูแลผู้สูงอายุด้วยการรู้คุณ และตอบแทน
คุณต่อผู้สูงอายุ
30. ท่านไม่ให้ร้ายหรือนาความเสื่อมเสียมาให้แก่ผู้สูงอายุ
ขณะปฏิบัติงาน
ด้านความมีระเบียบวินัย

21.

31.
32.
33.

ท่านรู้ว่าท่านทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ท่านคิดว่าท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกกาละเทศะ
และถูกระเบียบ
ท่านจัดสถานที่ทางานให้มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ

D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33

499
ข้อ

ประเด็น
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

(5)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ท่านประพฤติตนอย่างมีวินัยสม่าเสมอ
ท่านดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีระเบียบวินัย
ท่านพูดจาสุภาพเรียบร้อยเสมอ
ท่านมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ชุมชนและสังคม

ท่านสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้อย่าง
เหมาะสม
ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เสมอ

ระดับทักษะ
เห็นด้วย เห็น
เห็น
อย่าง
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
(4) กลาง (2)

(3)

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด

เฉพาะ
ผู้วิจัย

(1)
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40

ด้านความเสียสละ

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ท่านอุทิศและทุ่มเทตนเองเพื่อหน้าที่และผลประโยชน์
ส่วนรวม
ท่านสละความสุขส่วนตนเพื่อบรรเทาทุกข์และความ
เดือดร้อนของผู้อื่น
ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้อื่นอย่างดี
ท่านเต็มใจช่วยเหลือดูแลผู้อื่นและผู้สูงอายุเสมอ
ท่านเข้าร่วมทางานดูแลผู้สูงอายุโดยความสมัครใจ
ท่านแบ่งปันสิ่งของเท่าที่จะทาได้ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ
ท่านสละเวลาเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
ท่านรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
ท่านอุทิศเวลาให้งานโดยไม่เกี่ยงงาน

ท่านสามารถช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านความอุตสาหะ

51.
52.
53.
54.

ท่านมีความพยายามในการกระทาสิ่งใดจนสาเร็จ
ท่านมีความมานะ อดทนต่อความทุกข์ยากทั้งทางกาย
และใจ
ท่านปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ในการทางาน
ท่านกระตือรือร้นในการทางาน

D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
D51
D52
D53
D54

500
ข้อ

ประเด็น
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

(5)
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ท่านไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียรต่อการ
ทางาน
ท่านไม่ท้อแท้ และฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ
ท่านตั้งใจทางานเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
ท่านอุทิศเวลาในการทางานโดยไม่มีใครต้องบังคับ
ท่านมีความพร้อมในการทางานตลอดเวลา

ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องทุก
งานสาเร็จด้วยดี
ด้านความเมตตา

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ท่านมีความรัก สงสารและเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
ท่านมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ
ท่านกระทาการมุ่งหวังให้ผู้อื่นมีความสุข
ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
ท่านช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
ท่านมีความเป็นมิตรที่ดีแก่ทุกคน
ท่านส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จและ
เจริญก้าวหน้า
ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ
ท่านมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพ อ่อนน้อมและถ่อมตน
เสมอ
ท่านมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น

ระดับทักษะ
เห็นด้วย เห็น
เห็น
อย่าง
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
(4) กลาง (2)

(3)

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด

เฉพาะ
ผู้วิจัย

(1)
D55
D56
D57
D58
D59
D60
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69
D70

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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เครื่องมือวิจัยชุดที่ 6
แบบประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างความเหมาะสมของรายการประเมินตามความคิดเห็น
ของท่าน
ความเหมาะสมของโปรแกรม
ประเด็น
1.ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
2.ความเหมาะสมของหัวข้อที่ใช้ในการจัดโปรแกรม
3.ความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม
4.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่อผู้เข้าอบรม
5.ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดโปรแกรม
6.ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
7.ความช่วยเหลือและการอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
8.ความเหมาะสมของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
9.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโปรแกรม
10.ความเหมาะสมของสื่อสอดคล้องกับเนื้อหา
11.ความเหมาะสมของความยาก-ง่ายของเนื้อหาของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

12.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย
13.ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรมของโปรแกรม
14.ความเหมาะสมของกิจกรรมของโปรแกรมที่จัดสามารถพัฒนาผู้เรียน
15.ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
16.ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้จัดโปรแกรม
17.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโปรแกรม
18.ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
19.ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลของการจัดโปรแกรม
20.ความเหมาะสมของโปรแกรมในการช่วยส่งเสริมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

ระดับความคิดเห็น
1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

502

ภาคผนวก จ
คะแนนการประเมินคุณภาพเครื่องมือ

503
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็นการวิเคราะห์
1. วิธีการจัดโปรแกรมการดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
1.1 ระยะก่อนการจัดโปรแกรม
-กาหนดวัตถุประสงค์
-การพิจารณาผู้เข้าร่วมโปรแกรมและคัดเลือก
วิทยากร
-การวางแผนการจัดโปรแกรมการสอน
-การกาหนดโปรแกรมการสอน
1.2 ระยะดาเนินการจัดโปรแกรม
-การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรม
การสอน
-การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน
-การจัดกิจกรรมการสอน
1.3 ระยะหลังการจัดโปรแกรม
-การประเมินผลของโปรแกรม
-การติดตามผลของโปรแกรม
2. เนื้อหาของโปรแกรมการดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
2.1 เนื้อหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
2.2 เนื้อหาด้านจริยธรรม
2.3 อื่นๆ..........................................

ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00

ควรมีเนื้อหาการใช้วัสดุ
อุ ป กรณ์ ใ นการดู แ ล
ผู้สูงอายุ

1.00
1.00
1.00

504
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็นการวิเคราะห์
3. กิจกรรมของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุแบ่ง
ขั้นตอนดังนี้
3.1 หลักการและเหตุผล
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 หัวข้อการสอน เนื้อหาและกิจกรรม
3.4 คุณสมบัติและจานวนผู้เข้ารับการสอน
3.5 กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอน
3.6 รายชื่อวิทยากร
3.7 การประเมินผลและการติดตามผล
3.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.10 ตาราง กาหนดการสอน
3.11 รายชื่อผู้เข้ารับการสอน
4. จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
4.1 องค์ประกอบของจริยธรรมการดูแลผูส้ ูงอายุ
4.2 พฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรม

ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

0.80

-

0.80

-

0.80

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานะความเกี่ยวข้องกับโปรแกรม
 ผู้จัดโปรแกรมการสอน
 ผู้บริหารโปรแกรม
2. ประสบการณ์ในการทางาน
 1 เดือน – 6 เดือน
 1 – 5 ปี
 5 – 10 ปี
 อื่นๆ.............................

ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
1.00
1.00
1.00
ปรั บ แก้ ตั ว เลื อ กน้ อ ย
1.00
กว่า 1 ปี เป็น 1 เดือน
1.00
– 6 เดือน
1.00
1.00

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น
ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1. สภาพปัจจุบันของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเป็น 0.60
อย่างไร
2. แนวโน้มในอนาคตของจริยธรรมในการดูแล
0.60
ผู้สูงอายุ
3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรมีลักษณะอย่างไร
0.80
4. องค์ประกอบจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุควรมี
0.60
อะไรบ้าง
5. วิธีการจัดโปรแกรมการดูแลผูส้ ูงอายุทาอย่างไร
0.60
6. เนื้อหาโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
1.00
7. เนื้อหาโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
0.80 ข้อคาถามคล้ายกับข้อ 6
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
8. กิจกรรมของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุมอี ะไรบ้าง
0.80
-

506
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
9. สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ของโปรแกรมการ
0.80
ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุมี
อะไรบ้าง
10. ปัจจัยเงื่อนไข (เชิงบวกและเชิงลบ) ทีส่ ่งผลต่อ
0.80
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
11. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด โปรแกรมการดู แ ล 0.80
ผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
12. ปัญหาและอุปสรรคของจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 1.00
มีอะไรบ้าง
13. แผนการสอนการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม 1.00
ในการดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
14. หลักการ/สาระสาคัญการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย
0.60
อะไรบ้าง
15. ระยะเวลาที่เหมาะสมของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ
0.60
ควรใช้เวลาเท่าใด
16. กิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อ
0.60
เสริมสร้างจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย
อะไรบ้าง
17. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โปรแกรมการดูแล
0.80
ผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมมีอะไรบ้าง
18. การประเมินผลกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเพือ่
1.00
เสริมสร้างจริยธรรมมีอะไรบ้าง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

507
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น
1. ท่านดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
2.ท่านดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้สูงอายุ
3.ท่านดูแลและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
4.ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุด้วยความ
เคารพ
5.ท่านดูแลเอาใจใส่ทรัพย์สินของผู้สูงอายุมิให้สูญหาย
6.ท่านสามารถให้คาแนะนาท่านั่งที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้ด้วย
ความหวังดี
7.ท่านแนะนาให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อพบว่านอนในท่าเดิม
นานๆ อาจเกิดแผลกดทับได้
8.ท่านให้คาแนะนาในการจัดบริการและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุด้วย
ความอ่อนน้อม
9.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อน
10.ท่านหมั่นเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขแก่ผู้สูงอายุสม่าเสมอ
11.ท่านดูแลเรื่องเบิกยาให้แก่ผู้สูงอายุและชุมชน
12.ท่านแนะนาความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่ผู้สูงอายุ
13.ท่านพาผู้สูงอายุออกไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามใบนัด
14.ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมงานในชุมชน
15.ท่านพาผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา
16.ท่านพากลุ่มผู้สูงอายุไปรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
17.ท่านให้คาปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดปัญหา
18.ท่านยินดีให้ข้อมูลบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
19.ท่านบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการดูแล
ผู้สูงอายุ
20.ท่านไปติดต่อทากิจธุระแทนผู้สูงอายุโดยมิหวังสิ่งตอบแทน
21. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเรื่องอาหารการ
กินให้ตรงเวลา
22.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ออกกาลังกายสม่าเสมอ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00

-

1.00

-

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

ควรปรับเป็นให้รับ
ประทานยาตามเวลา
ปรับคาว่าหมั่นออกไป
-

1.00
1.00

-

1.00

-

508
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดทักษะเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
23.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามเจ็บไข้โดยมิได้รังเกียจ
24.ท่านมิได้ถือสิทธิ์นาสิ่งของของผู้สูงอายุออกมาโดยมิได้รับ
อนุญาต
25.ท่านพาผู้สูงอายุไปพักผ่อนนอกบ้านโดยดูแลทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
26.ท่านช่วยปรับสภาพที่อยู่ในบ้านให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
27.ท่านพูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านผ่อนคลาย สบายใจ
28.ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ แก่
ผู้สูงอายุโดยมิบิดเบือนประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
29.ท่านประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ
ที่ประสบปัญหาความทุกข์เดือดร้อน
30.ท่านจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ
สุขใจ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
0.80
1.00

-

1.00
1.00
1.00

-

1.00

-

1.00

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อคาถามหากจัดเรียงเป็นด้านๆ น่าจะขัดเจนกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นสาคัญ

509
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น
1.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบตรงกับ
ข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

2.บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อใด
ก.จัดยาให้ผู้สูงอายุโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ข.จัดยาให้ผู้สูงอายุเฉพาะเวลาที่ต้องการ
ค.จัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
ง.ให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายโดยใช้แรงมากๆ เป็นประจา

1.00

-

3.ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการให้ยา
ก.น้อมทานยาหลังอาหารทันทีหลังทานข้าว
ข.ฟ้าทานยาหลังอาหารอย่างน้อย 15 นาที
ค.ขาวทานยาก่อนอาหาร แล้วทานอาหารทันที
ง.อ้วนทานยาก่อนอาหาร ก่อนทานอาหาร 5 นาที

1.00

-

4.ข้อใดคือการปฏิบัติหน้าทีก่ ารดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
ก.พาผู้สูงอายุไปทาบุญฟังเทศน์อยู่เสมอ
ข.ติดตามไปเป็นเพื่อนผู้สูงอายุเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ค.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุฟังทุกครั้ง
ง.ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุทาเอง
ไม่ได้

1.00

-

5.ข้อใดคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

1.00

-

510
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
6.การปฏิบัติงานตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ คือคุณลักษณะใดของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

7.ความหมายจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุด้านความซื่อสัตย์ตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คณ
ุ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุง่ มั่นตั้งใจปฏิบัตติ ามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถกู ต้องเหมาะสม

1.00

-

8.การไม่ ห ยิ บ ฉวยสิ่ ง ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตน คื อ คุ ณ ลั ก ษณะใดของผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

1.00

-

9.การไม่ให้ข้อมูลเท็จคือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

1.00

-

10.การไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยความจริงใจคือข้อใด
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

1.00

-

11.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุดา้ นความกตัญญูกตเวทีตรงกับ
ข้อใด
ก.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผูส้ ูงอายุ
ข.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ค.ความมุง่ มั่นตั้งใจปฏิบัตติ ามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

1.00

-

12.ข้อใดเป็นการแสดงการตอบแทนคุณแก่ผู้สูงอายุ
ก.นายเดชให้ผสู้ ูงอายุใช้ห้องน้าแบบนั่งยอง
ข.นางหนูวางของไว้ทั่วบ้านเพื่อสะดวกหาได้ง่าย
ค.นายเก่งเปิดไฟให้สว่างเพียงพอบริเวณทางขึ้นลงบันได
ง.นางแดงมอบของสิ่งของที่จาเป็นแก่ผสู้ ูงอายุมิให้ขาดตกบกพร่อง

1.00

-

511
ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
13.ข้อใดคือการเคารพสิทธิ หรือความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

14.ข้อใดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยก่อนการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
ก.พูดคุยกับผู้สูงอายุ ข.ล้างมือให้สะอาด
ค.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ง.ประเมินภาวะของผู้สูงอายุ

1.00

-

15.ข้อใดคือการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ผู้ดูแลผู้สูงอายุชาระล้างร่างกายก่อนและหลังปฏิบัติงานเสมอ
ข.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
ค.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีเครื่องแต่งกายสวยงาม
ง.ผู้ดูแลผู้สูงอายุซื้อน้ายาล้างมือ

1.00

-

16.ข้อใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย
ก.เคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ ข.การกระทาที่ตรงไปตรงมา
ค.จัดเก็บของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ง.การตั้งใจทางานให้สาเร็จ

1.00

-

17.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความมีระเบียบวินัย
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข. แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค. ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ง.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

1.00

-

18.วุ้นเส้นมาทางานตรงตามเวลาเสมอจัดอยู่ในจริยธรรมข้อใด
ก.ความรับผิดชอบ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความอุตสาหะ

1.00

-

19.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สงู อายุดา้ นความเสียสละตรงกับข้อ
ใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คณ
ุ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุง่ มั่นตั้งใจปฏิบัตติ ามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

1.00

-
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ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
20.ข้อใดคือการรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะทาได้ตามความสามารถ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความเสียสละ
ค.ความกตัญญูกตเวที ง.ความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

21.ข้อใดคือการกระทาของความเสียสละ
ก.น้อยเห็นอกเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้สูงอายุ
ข.แดงจัดเก็บของใช้ของผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบ
ค.วาวาทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
ง.ใหญ่เฝ้าดูแลเป็นเพื่อนผู้สูงอายุจนกว่าจะมีคนมาดูแลต่อ

1.00

-

22.ข้อใดหมายถึงความเสียสละ
ก.ดูแลผู้สูงอายุเมื่อมีทุกข์ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดอันตราย
ข.ไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ
ค.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร
ง.มุ่งกระทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข

0.80

คาตอบยังไม่ขัดเจน

23.ความอุตสาหะหมายถึงข้อใด
ก.ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้ถูกต้องเหมาะสม

1.00

-

24.ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ มี จ ริ ย ธรรมข้ อ ใดในการพยายามอย่ า งเต็ ม กาลัง
ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
ก.ความมีระเบียบวินัย ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความอุตสาหะ ง.ความกตัญญูกตเวที

1.00

-

25.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของความอุตสาหะ
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข.แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้สาเร็จ
ง.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส

1.00

-
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ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
26.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ความอุตสาหะ คือ ความขยัน อดทน
ข.ความอุตสาหะ คือ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งปวง
ค.ความอุตสาหะ คือ ความพยายามอย่างเต็มกาลัง
ง.ความอุตสาหะ คือ การรู้จักหน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร
27.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านความเมตตาตรงกับ
ข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความผูกพัน
ง.การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสารต่อผู้สูงอายุ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

1.00

-

28.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจริยธรรมข้อใดในการช่วยเหลือจุนเจือผู้สูงอายุด้วย
ความเต็มใจ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญูกตเวที

1.00

-

29.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมความเมตตาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ข.แก้วยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
ง.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
30.การแสดงถึงความเมตตาในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อ
ใด
ก.แนะนาผู้สูงอายุให้ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่ห่างไกลบ้าน
ข.ชมเชยผู้สูงอายุเมื่อมีพฤติกรรมดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
ค.แนะนาผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียบง่าย
ง.กระตุ้นให้ทางานในบ้านตลอดเวลา

1.00

-

1.00

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเรียงข้อคาถามตามลาดับเรื่องที่จะทดสอบ จะเป็นการชี้นาคาตอบได้ และข้อคาถามที่เป็นเชิงปฏิเสธ
ให้ขีดเส้นใต้ และเรียงคาตอบให้สวยงามจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
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ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น
1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรดารงตนเป็นคนดี ไม่คิดร้ายต่อผู้สูงอายุ

1.00

-

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทงามเป็นสิ่งที่สาคัญในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรรู้ว่าตนเองมีหน้าทีร่ ับผิดชอบมากน้อย
เท่าใด
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ความเห็นแก่
ตัว
6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของตนเอง

1.00

-

1.00

-

1.00

-

0.80

ตัดคาว่าพากเพียรทิ้ง

7. ผู้ดูแลผู้สูงอายุจัดหาสิ่งของที่จาเป็นเตรียมให้ผู้สูงอายุโดยมิ
ต้องร้องขอตามกาลัง
8. การยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดีเป็นสิ่งที่
ควรประพฤติปฏิบัติ
9.ความมุง่ มั่นตั้งใจทางานด้วยความละเอียดรอบคอบทาให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุขได้
10. ผู้สูงอายุควรแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส

1.00

-

1.00

-

1.00

-

1.00

-

11. ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุด้วยความ
ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
12. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
13. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่คดโกง ไม่โกหกซึ่งทาให้เกิดผลเสียหรือ
อันตรายแก่ผู้สูงอายุ
14. การบริหารร่างกายจาเป็นต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ

1.00

-

1.00

-

1.00

-

1.00

-

15. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องรู้คุณ และเคารพในสิทธิของผู้สูงอายุ

1.00

-

16. ผู้ดูแลผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยในการดูแล
ผู้สูงอายุ

1.00

-
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ตารางแสดงคะแนนประเมินแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)
ประเด็น
17. ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องทางานอย่างเต็มกาลังในการดูแลผู้สูงอายุ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
-

18. ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องไม่ท้อแท้ อดทนในการทางาน

1.00

-

19.ผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้สูงอายุและผู้อื่น

1.00

-

20.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความหวังดีต่อผู้สูงอายุ

1.00

-

21.ผู้ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มกาลังความสามารถ

1.00

-

22.ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องควบคุมความประพฤติในทางานได้อย่าง
เหมาะสม
23.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความสุข

1.00

-

1.00

-

24.ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องทางานตรงเวลา

1.00

-

25.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องจริงใจ รักและสงสารผู้สูงอายุ

1.00

-

26.ผู้ดูแลผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

1.00

-

27.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยความมุ่งมั่น

1.00

-

28.ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถสละเวลาของตนในการดูแลผู้สูงอายุ

1.00

-

29.ผู้ดูแลผู้สูงอายุอุทิศเวลาในการทางานเมื่อมีเหตุจาเป็น
นอกเหนือเวลาทางานปกติในการดูแลผู้สูงอายุ
30.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีน้าใจและเห็นใจต่อผู้สูงอายุ

1.00

-

1.00

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ให้ปรับคาว่าทัศนคติเป็นเจตคติแทน และให้ตัดคาว่าท่านคิดว่าออกจากข้อคาถาม
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ตารางแสดงคะแนนแบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ

ความรับผิดชอบ
1. ท่านควรไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจหากงานที่ได้รับมอบหมายดาเนินไปอย่างล่าช้า

1.00
1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป
-

3.ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จตามกาหนดเวลาเสมอ

1.00

-

4.เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน ท่านจะพยายามแก้ปัญหานั้นให้
ได้
5.ถ้าท่านเริ่มต้นทาสิ่งใดแล้วต้องทาให้เสร็จโดยเร็ว

1.00

-

1.00

เติมคาว่าถ้าลงไป

6.ท่านรักษาเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ

1.00

-

7.ท่านไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงานในหน้าที่

1.00

-

8.ท่านตั้งใจทางานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

1.00

-

9.ท่านมีการปรับปรุงงานให้ดีอยู่เสมอ

1.00

เพิ่มคาว่ามีการลงไป

10.ท่านปฏิบัติงานด้วยความสามารถของตนอย่างเต็มที่

1.00

-

ความซื่อสัตย์
11.ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป

12.ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างโปร่งใสและเปิดเผย

1.00

13.ท่านปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.00

ปรับคาว่าคิดว่า
ออกไป
-

14.ท่านมีหลักดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นความจริง และความถูกต้อง

1.00

-

15.ท่านไม่กระทาการใดๆ หรือคดโกงเพื่อมุ่งอามิสสินจ้าง

1.00

-

16.ท่านไม่บิดเบือนหรือแอบอ้างทาการใดๆ ทุกกรณี

1.00

-

17.ท่านมีสัจจะและรักษาคาพูดกับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถาน

1.00

18.ท่านไม่เอาเวลางานในหน้าที่ไปทาประโยชน์ส่วนตน

1.00

19.ท่านปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ

1.00

20.ท่านไม่โกหกหลอกลวง และไม่ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้อื่น

1.00
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ตารางแสดงคะแนนแบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)
ประเด็น
ด้านความกตัญญูกตเวที
21. ท่านดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุขณะเจ็บป่วยด้วยความเคารพ
22.ท่านสร้างความสุขและความสบายใจแก่ผู้สูงอายุตามสมควรด้วย
ความเคารพ
23.ท่านกระทาการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้สูงอายุด้วยความหวังดี

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00
1.00
1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป
ปรับคาว่าคิดว่า
ออกไป
-

24.ท่านสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุโดยการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ

1.00

-

25.ท่านช่วยทาความสะอาดบ้านของผู้สูงอายุเมื่อยามเจ็บป่วย

1.00

-

26.ท่านเสนอตัวช่วยทากิจที่ผู้สูงอายุไหว้วานด้วยความเต็มใจ

1.00

-

27.ท่านตอบแทนผู้สูงอายุด้วยการดูแลยามต้องการความช่วยเหลือ

1.00

-

28.ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการนาเครื่องนอนไปทาความสะอาดให้

1.00

-

29.ท่านทางานดูแลผู้สูงอายุด้วยการรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ

1.00

-

30.ท่านไม่ให้ร้ายหรือนาความเสื่อมเสียมาให้แก่ผู้สูงอายุขณะปฏิบัติงาน

1.00

-

ด้านความมีระเบียบวินัย
31.ท่านทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป

32.ท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกกาละเทศะและถูกระเบียบ

1.00

33.ท่านจัดสถานที่ทางานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

1.00

ปรับคาว่าคิดว่า
ออกไป
-

34.ท่านประพฤติตนอย่างมีวินัยสม่าเสมอ

1.00

-

35.ท่านดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีระเบียบวินัย

1.00

-

36.ท่านพูดจาสุภาพเรียบร้อยเสมอ

1.00

-

37.ท่านมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
38.ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ชุมชนและสังคม

1.00
1.00

39.ท่านสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้อย่างเหมาะสม

1.00

40.ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เสมอ

1.00
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ตารางแสดงคะแนนแบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)
ประเด็น
ด้านความเสียสละ
41. ท่านอุทิศและทุ่มเทตนเองเพื่อหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนรวม

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ
1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป

42.ท่านสละความสุขส่วนตนเพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของ
ผู้อื่น
43.ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้อื่นอย่างดี

1.00

ปรับคาว่าคิดว่าออกไป

1.00

-

44.ท่านเต็มใจช่วยเหลือดูแลผู้อื่นและผู้สูงอายุเสมอ

1.00

-

45.ท่านเข้าร่วมทางานดูแลผู้สูงอายุโดยความสมัครใจ

1.00

-

46.ท่านแบ่งปันสิ่งของเท่าที่จะทาได้ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ

1.00

-

47.ท่านสละเวลาเฝ้าระวังปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุ

1.00

-

48.ท่านรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

1.00

-

49.ท่านอุทิศเวลาให้งานโดยไม่เกี่ยงงาน

1.00

-

50.ท่านสามารถช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งงาน
โดยตรงและงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านความอุตสาหะ
51.ท่านมีความพยายามในการกระทาสิ่งใดจนสาเร็จ
52.ท่านมีความมานะ อดทนต่อความทุกข์ยากทั้งทางกายและใจ

1.00

-

1.00
1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป
ปรับคาว่าคิดว่าออกไป

53.ท่านปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ในการทางาน

1.00

-

54.ท่านกระตือรือร้นในการทางาน

1.00

-

55.ท่านไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียรต่อการทางาน

1.00

-

56.ท่านไม่ท้อแท้ และฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

1.00

-

57.ท่านตั้งใจทางานเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี

1.00

-

58.ท่านอุทิศเวลาในการทางานโดยไม่มีใครต้องบังคับ

1.00

-

59.ท่านมีความพร้อมในการทางานตลอดเวลา

1.00

-

60.ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องทุกงานสาเร็จด้วยดี 1.00

-
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ตารางแสดงคะแนนแบบประเมินในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ(ต่อ)
ประเด็น

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ

ด้านความเมตตากรุณา
61. ท่านมีความรัก สงสารและเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

1.00

ปรับคาว่ารู้ว่าออกไป

62.ท่านมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ

1.00

63.ท่านกระทาการมุ่งหวังให้ผู้อื่นมีความสุข

1.00

ปรับคาว่าคิดว่า
ออกไป
-

64.ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน

1.00

-

65.ท่านช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

1.00

-

66.ท่านมีความเป็นมิตรที่ดีแก่ทุกคน

1.00

-

67.ท่านส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้า

1.00

-

68.ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ

1.00

-

69.ท่านมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพ อ่อนน้อมและถ่อมตนเสมอ

1.00

-

70.ท่านมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น

1.00

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ตารางแสดงคะแนนประเมินโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อ
เสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสาหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ประเด็น

ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
IOC
ข้อเสนอแนะ

1.ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การจัดโปรแกรม
2.ความเหมาะสมของหัวข้อที่ใช้ในการจัดโปรแกรม

1.00
1.00

-

3.ความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรแกรม

1.00

-

4.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

1.00

-

5.ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดโปรแกรม
6.ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
7.ความช่วยเหลือและการอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
8.ความเหมาะสมของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

1.00
1.00
1.00
1.00

9.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโปรแกรม

1.00

ย้ายคาว่าเหมาะสมไว้ต้น
ประโยค
-

10.ความเหมาะสมของสือ่ สอดคล้องกับเนื้อหา

1.00

-

11.ความเหมาะสมของความยาก-ง่ายของเนื้อหาของจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ
12.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย

1.00

-

1.00

-

13.ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรมของโปรแกรม

1.00

14.ความเหมาะสมของกิจกรรมของโปรแกรมทีจ่ ัดสามารถพัฒนาผู้เรียน

1.00

15.ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามคู่มือเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
16.ความเหมาะสมของอุปกรณ์ทใี่ ช้จัดโปรแกรม
17.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโปรแกรม

1.00

ย้ายคาว่าเหมาะสมไว้ต้น
ประโยค
ย้ายคาว่าเหมาะสมไว้ต้น
ประโยค
-

1.00
1.00

-

18.ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง

1.00

-

19.ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลของการจัดโปรแกรม

1.00

-

20.ความสามารถของโปรแกรมในการช่วยสร้างเสริมความมีจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ

1.00

-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีการประเมินผลเรียนทุกกิจกรรม โดยการตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้
ประเด็น

P

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P) จาแนก (r)
0.56 0.67 ค่อนข้าง จาแนกดี
ง่ายดี

1.ความหมายของจริยธรรมการดูแล
ผู้สูงอายุด้านความรับผิดชอบตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วย
ความผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม
2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแล 0.67 0.00 ง่าย
ผู้สูงอายุคือข้อใด
พอใช้ได้
ก.จัดยาให้ผู้สูงอายุโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ข.จัดยาให้ผู้สูงอายุเฉพาะเวลาที่ต้องการ
ค.จั ด สภาพแวดล้ อ มและที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้
เหมาะสม
ง.ให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายโดยใช้แรงมากๆ
เป็นประจา
3.ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแล 0.72 0.56 ง่าย
ผู้สูงอายุในการให้ยา
พอใช้ได้
ก.น้อมทานยาหลังอาหารทันทีหลังทานข้าว
ข.ฟ้าทานยาหลังอาหารอย่างน้อย 15
นาที
ค.ขาวทานยาก่อนอาหาร แล้วทานอาหาร
ทันที
ง.อ้วนทานยาก่อนอาหาร ก่อนทานอาหาร
5 นาที

สรุป

ใช้ได้

จาแนกไม่
ค่อยได้

ปรับ
ปรุง

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น

P

4.ข้อใดคือการปฏิบัติหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม
ก.พาผู้สูงอายุไปทาบุญฟังเทศน์อยู่เสมอ
ข.ติ ด ตามไปเป็ น เพื่ อ นผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ ปฏิ บั ติ
กิจกรรมต่างๆ
ค.อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้
ผู้สูงอายุฟังทุกครั้ง
ง.ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และ
ช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุทาเองไม่ได้
5.ข้อใดคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
6.การปฏิบัติงานตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา
ใจ คือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
7.ความหมายจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้าน
ความซื่อสัตย์ตรงกับข้อใด
ก.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความ
ผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม
8.การไม่หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน
คือคุณลักษณะใดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

0.67

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
สรุป
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P)
จาแนก (r)
0.67 ง่ายพอใช้ได้ จาแนกดี
ใช้ได้

0.56

0.22 ค่อนข้างง่ายดี จาแนกได้
บ้าง

ใช้ได้

0.44

0.67 ค่อนข้างยาก
ดี

จาแนกดี

ใช้ได้

0.50

0.78 ยากง่าย
พอเหมาะ ดี
มาก

จาแนกดี

ใช้ได้

0.72

0.56 ง่ายพอใช้ได้

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น

P

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
สรุป
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P) จาแนก (r)
ค่อนข้าง
จาแนกดี
ใช้ได้
ง่าย ดี
มาก

9.การไม่ให้ข้อมูลเท็จ คื อคุ ณ ลักษณะใดของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความอุตสาหะ
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
10.การไม่คิดร้ายและให้ความช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุด้วยความจริงใจคือข้อใด
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ
11.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความกตัญญูกตเวทีตรงกับข้อใด
ก.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ข.การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความ
ผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม
12.ข้อใดเป็นการแสดงการตอบแทนคุณแก่
ผู้สูงอายุ
ก.นายเดชให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้าแบบนั่งยอง
ข.นางหนูวางของไว้ทั่วบ้านเพื่อสะดวกหาได้
ง่าย
ค.นายเก่งเปิดไฟให้สว่างเพียงพอบริเวณทาง
ขึ้นลงบันได
ง.นางแดงมอบของสิ่งของที่จาเป็นแก่
ผู้สูงอายุมิให้ขาดตกบกพร่อง
13.ข้ อ ใดคื อ การเคารพสิ ท ธิ หรื อ ความเป็ น
มนุษย์ของผู้สูงอายุ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความกตัญญูกตเวที
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความรับผิดชอบ

0.56

0.89

0.33

-0.22

ยาก
พอใช้ได้

จาแนก
ไม่ได้

ปรับปรุง

0.56

0.89

ค่อนข้าง
ง่าย ดี

จาแนกดี
มาก

ใช้ได้

0.83

0.33

ง่ายมาก
ควรตัดทิ้ง

จาแนกได้
บ้าง

ใช้ได้

0.44

0.22

ค่อนข้าง
ยาก ดี

จาแนกได้
บ้าง

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น
P
r ระดับคุณภาพข้อสอบ สรุป
ความยาก อานาจ
ง่าย (P) จาแนก
(r)
14.ข้อใดที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย 0.50 0.56 ยากง่าย
จาแนกได้ ใช้ได้
ก่อนการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
พอเหมาะ ปานกลาง
ก.พู ด คุ ย กั บ ผู้ สู ง อายุ ข.ล้ า งมื อ ให้
ดีมาก
สะอาด
ค.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ง.
ประเมินภาวะของผู้สูงอายุ
15.ข้ อ ใดคื อ การดู แ ลตนเองของผู้ ดู แ ล 0.50 0.56
ผู้สูงอายุ
ก.ผู้ดูแลผู้สูงอายุชาระล้างร่างกายก่อน
และหลังปฏิบัติงานเสมอ
ข.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
ค.ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีเครื่องแต่งกายสวยงาม
ง.ผู้ดูแลผู้สูงอายุซื้อน้ายาล้างมือ
16.ข้ อ ใดคื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความมี 0.61 0.56
ระเบียบวินัย
ก.เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข.การ
กระทาที่ตรงไปตรงมา
ค.จัดเก็บของเครื่องใช้เป็นระเบียบ ง.
การตัง้ ใจทางานให้สาเร็จ
17.ข้ อ ใดแสดงถึ ง พฤติ ก รรมของความมี 0.78 0.44
ระเบียบวินัย
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข. แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค. ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ง.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

ยากง่าย
พอเหมาะ
ดีมาก

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้

ง่าย
พอใช้ได้

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้

ง่าย
พอใช้ได้

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น

P

18.วุ้นเส้นมาทางานตรงตามเวลาเสมอจัดอยู่
ในจริยธรรมข้อใด
ก.ความรับผิดชอบ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความมีระเบียบวินัย ง.ความอุตสาหะ
19.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความเสียสละตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความ
ผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม
20.ข้อใดคือ การรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเท่าที่จะ
ทาได้ตามความสามารถ
ก.ความซื่อสัตย์ ข.ความเสียสละ
ค.ความกตัญญูกตเวที ง.ความรับผิดชอบ
21.ข้อใดคือการกระทาของความเสียสละ
ก.น้ อ ยเห็ น อกเห็ น ใจและปรารถนาดี ต่ อ
ผู้สูงอายุ
ข.แดงจั ด เก็ บ ของใช้ ข องผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ป็ น
ระเบียบ
ค.วาวาทาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วน
ง.ใหญ่เฝ้าดูแลเป็นเพื่อนผู้สูงอายุจนกว่าจะ
มีคนมาดูแลต่อ
22.ข้อใดหมายถึงความเสียสละ
ก.ดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ มี ทุ ก ข์ หรื อ อยู่ ใ น
ช่วงเวลาที่อาจจะเกิดอันตราย
ข.ไม่ คิ ด ร้ า ยและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล
ผู้สูงอายุด้วยความจริงใจ

0.17

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
สรุป
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P)
จาแนก (r)
0.11 ยากมาก ควร จาแนกไม่ ปรับปรุง
ตัดทิง้
ค่อยได้

0.56

0.44 ค่อนข้างง่าย
ดี

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้

0.72

0.56 ง่ายพอใช้ได้

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้

0.61

0.78 ง่ายพอใช้ได้

จาแนกดี

ใช้ได้

0.72

0.56 ง่ายพอใช้ได้

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น

ค.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร
ง.มุ่งกระทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข
23.ความอุตสาหะหมายถึงข้อใด
ก.ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความ
ผูกพัน
ง.การควบคุมความประพฤติ การกระทาให้
ถูกต้องเหมาะสม
24.ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ มี จ ริ ย ธรรมข้ อ ใดในการ
พยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้
งานสาเร็จด้วยดี
ก.ความมีระเบียบวินัย ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความอุตสาหะ ง.ความกตัญญูกตเวที
25.ข้ อ ใดแสดงถึ ง พฤติ ก รรมของ ค วา ม
อุตสาหะ
ก.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
ข.แก้วสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยสะอาด
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้สาเร็จ
ง.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
26.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.ความอุตสาหะ คือ ความขยัน อดทน
ข.ความอุตสาหะ คือ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้ง
ปวง
ค.ความอุตสาหะ คือ ความพยายามอย่างเต็ม
กาลัง
ง.ความอุ ต สาหะ คื อ การรู้ จั ก หน้ า ที่ ว่ า
ตนเองมีหน้าที่อะไร

P

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P) จาแนก (r)

สรุป

0.72

0.11 ง่าย
พอใช้ได้

จาแนกไม่
ค่อยได้

ปรับปรุง

0.44

0.44 ค่อนข้าง
ยาก ดี

จาแนกได้
ปานกลาง

ใช้ได้

0.67

0.67 ง่าย
พอใช้ได้

จาแนกดี

ใช้ได้

0.67

0.67 ง่าย
พอใช้ได้

จาแนกดี

ใช้ได้
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ตารางแสดงค่าแสดงความยากง่าย (P) และค่าจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ (ต่อ)
ประเด็น

P

27.ความหมายของจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านความเมตตาตรงกับข้อใด
ก.การละความเห็นแก่ตัว
ข.การรู้คุณและตอบแทนคุณต่อผู้สูงอายุ
ค.ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความ
ผูกพัน
ง.การมีความจริงใจ มีความรัก ความสงสาร
ต่อผู้สูงอายุ
28.ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ มี จ ริ ย ธรรมข้ อ ใดในการ
ช่วยเหลือจุนเจือผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ
ก.ความอุตสาหะ ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญูกตเวที
29.ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมความเมตตาของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ก.ปิ่นแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส
ข.แก้วยิ้มแย้มแจ่มใสในการทางาน
ค.อุ้มพยายามปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
ง.เจประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
30.การแสดงถึ ง ความเมตตาในการดู แ ล
ผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือข้อใด
ก.แนะน าผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ร่ ว มกิ จ กรรมชมรม
ผู้สูงอายุที่ห่างไกลบ้าน
ข.ชมเชยผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ มี พ ฤติ ก รรมดู แ ล
ตนเองอย่างเหมาะสม
ค.แนะน าผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า งสงบและ
เรียบง่าย
ง.กระตุ้นให้ทางานในบ้านตลอดเวลา

0.72

r

ระดับคุณภาพข้อสอบ
สรุป
ความยาก
อานาจ
ง่าย (P)
จาแนก (r)
0.56 ง่ายพอใช้ได้ จาแนกได้ ใช้ได้
ปานกลาง

0.83

0.33 ง่ายมาก ควร
ตัดทิง้

จาแนกได้
บ้าง

ใช้ได้

0.56

0.89 ค่อนข้างง่าย
ดี

จาแนกดี
มาก

ใช้ได้

0.61

0.78 ง่ายพอใช้ได้

จาแนกดี

ใช้ได้
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