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การพัฒนาระบบ
การท�างานด้าน

ผู้สูงอายุ
การจัดการและใช้

ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
การขับเคลื่อนการ

พัฒนา

การสื่อสารเพื่อสร้าง
พลังการเปลี่ยนแปลง 
(ภายในกลุ่มเครือข่าย
ผู้สูงอายุ - ครอบครัว 

- ชุมชน – สังคม)

เรื่องเล่าเพื่อการเรียนรู้
ในงานผู้สูงอายุเครือข่าย

ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of 

Practices)



Module 1 Module 2 Module 3

การพัฒนาระบบการท�างานด้าน
ผู้สูงอายุ

การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนา

การสื่อสารเพื่อสร้างพลัง
การเปลี่ยนแปลง (ภายในกลุ่ม 

เครือข่ายผู้สูงอายุ - ครอบครัว - 
ชุมชน – สังคม)

1.1 ขอบเขตเนื้อหาส�าคัญ :

- เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
- สู่การเป็นผู้สูงอายุ
- คิดอย่างไรกับผู้สูงอายุ
- สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่
- ใครท�าอะไรในพื้นที่
- ศักยภาพและข้อจ�ากัด
- รูปแบบวิธีการหนุนเสริมบทบาทกัน
และกัน
- การออกแบบระบบดูแลผู้สูงอายุ
บูรณาการ

- แหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย/ ประโยชน์เฉพาะ
ประเด็นของชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการบริการ
ด้านสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการสังคม/ ชุด
ข้อมูลคลังปัญญา 
- การบริหารจัดการข ้อมูลที่ เหมาะสม: 
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวม
ทั้งท�าให้เป็นปัจจุบัน เป็นสารสนเทศที่เข้าถึง
ได้โดยองค์กรภาคี
- การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารูปแบบหรือวิธี
การเสริมพลังผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณค่า
ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสังคมสูงอายุ

- ทฤษฎกีารสือ่สาร หลกัการสือ่สาร
- วัตถุประสงค์การสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสือ่สาร 
- ประเภทของการสือ่สาร แนวคิดการ
สือ่สารเพือ่สร้างสขุภาวะ การสือ่สาร
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
- ช่องทางการสื่อสาร
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การพัฒนาระบบการท�างานด้าน
ผู้สูงอายุ

การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนา

การสื่อสารเพื่อสร้างพลัง
การเปลี่ยนแปลง (ภายในกลุ่ม 

เครือข่ายผู้สูงอายุ - ครอบครัว - 
ชุมชน – สังคม)

1.1 ขอบเขตเนื้อหาส�าคัญ :

- เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง
- สู่การเป็นผู้สูงอายุ
- คิดอย่างไรกับผู้สูงอายุ
- สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่
- ใครท�าอะไรในพื้นที่
- ศักยภาพและข้อจ�ากัด
- รูปแบบวิธีการหนุนเสริมบทบาทกัน
และกัน
- การออกแบบระบบดูแลผู้สูงอายุ
บูรณาการ

- แหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย/ ประโยชน์เฉพาะ
ประเด็นของชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการบริการ
ด้านสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการสังคม/ ชุด
ข้อมูลคลังปัญญา 
- การบริหารจัดการข ้อมูลที่ เหมาะสม: 
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวม
ทั้งท�าให้เป็นปัจจุบัน เป็นสารสนเทศที่เข้าถึง
ได้โดยองค์กรภาคี
- การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนารูปแบบหรือวิธี
การเสริมพลังผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณค่า
ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสังคมสูงอายุ

- ทฤษฎกีารสือ่สาร หลกัการสือ่สาร
- วัตถุประสงค์การสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสือ่สาร 
- ประเภทของการสือ่สาร แนวคดิการ
ส่ือสารเพือ่สร้างสุขภาวะ การสือ่สาร
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
- ช่องทางการสื่อสาร

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1) มทัีศนคตท่ีิดีต่อผูส้งูอาย:ุ ผูส้งูอายเุป็น
พลงัไม่ใช่ภาระ มศีกัดิศ์ร ีมคีณุค่า ส่งเสรมิ 
ให้ผู ้สูงอายุท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�า
วันตามความต้องการและศักยภาพของ 
ผู้สูงอายุ
2) มีทัศนคติท่ีดีต่อการท�างานผู้สูงอายุ :  
ผู้สงูอายเุป็นศนูย์กลางการพฒันา หนนุเสรมิ 
ด้วยศักยภาพและบทบาทองค์กรภาคี 
ความสัมพันธ์แนวราบและพัฒนาโดยใช้
บริบทพื้นที่เป็นฐาน
3) เข้าใจถงึสถานการณ์และความต้องการ
ของผู้สูงอายุในพื้นที่: การออกแบบวิธี
ท�างานพิจารณาตามปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะรายบุคคล รายกลุ่ม แต่ละ
ครอบครัว แต่ละชุมชน รวมทั้งเงื่อนไข
ความรุนแรง และล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหา

1) อธิบายถึงการจัดการและใช้ประโยชน์
ข้อมูลรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้
ข้อมูลเพื่อน�ามาวางแผนพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเสริมพลังผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
2) อธิบายและสามารถจัดการใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพื่อวางแผนกิจกรรม/วางแผนการ
ปฏบัิติงานและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถประยุกต์ชุดข้อมูลเพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์

- รู้สถานการณ์
- เพื่อสื่อสาร วางแผน
- เพื่อล�าดับความส�าคัญ
- เพื่อใช้ส�าหรับการรายงาน

4) มีการประยุกต์ใช้คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

1) อธบิายทฤษฎีการสือ่สาร หลกัการ 
สื่อสาร วัตถุประสงค์การสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสือ่สาร ประเภท
ของการส่ือสาร แนวคิดการส่ือสาร
เพื่อสร้างสุขภาวะ การสื่อสารเพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลง ช่องทาง 
การสื่อสาร
2) จ�าแนกประเภทของการสื่อสาร
และน�าการสื่อสารลักษณะต่างๆ มา
ใช้เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิผล
3) ประยุกต์ความรู้ด้านการสื่อสาร
มาใช้เพือ่สร้างพลงัการเปลีย่นแปลง 
(ภายในกลุ ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ - 
ครอบครวั - ชุมชน - สังคม) ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง



1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

4) สามารถประเมินและบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุ่ม
องค์กรผู้สูงอายุ ผู้น�าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม รวมทั้งสามารถประเมิน
แหล่งงบประมาณ แหล่งทรัพยากรอื่น ๆ 
ทีม่ใีนชมุชน เพือ่การใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ
อย่างเหมาะสม
5) สามารถออกแบบการท�างานเพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายุทกุมติ ิโดยองิ
กรอบ Active Aging Index ของ องค์การ
อนามัยโลก (Social Participation, 
Security, Healthy) รวมทั้งงานส่งเสริม 
ศักยภาพ บทบาทองค์กรผู ้สูงอายุได  ้
เหมาะสม
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1.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อเรียนจบโมดูลนี้ แล้ว สามารถ
1) ออกแบบระบบบริการที่ตรงกับ
ความต ้องการและศักยภาพของ 
ผู้สูงอายุได้ ตามศักยภาพ ทรัพยากร 
และข้อจ�ากัดของท้องถิ่น ชุมชน
2) ออกแบบวิธีการท�างานของ 
หน่วยงานในพืน้ทีท่ีห่นุนเสรมิบทบาท
กันและกัน

เมื่อเรียนจบ Module นี้แล้ว สามารถ
1) มีการจัดการและสามารถใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมได้
2) สามารถจัดบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3) สามารถให้ข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสมกับผู ้สูงอายุในพื้นที่ โดยร่วม
มือระหว่างองค์กรท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ 
วิธีการเสริมพลังผู ้สูงอายุที่ เหมาะสมกับ 
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น
5) สามารถหาวิธีการสนับสนุนการใช้คลัง
ปัญญาผูสู้งอายเุพือ่ขบัเคล่ือนงานผูสู้งอายใุน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถวางแแผนเตรยีมความพร้อมสังคม
สงูอายเุพือ่อนาคตได้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่

เมื่อเรียนจบ Module น้ีแล้วสามารถ
น�าเอาทฤษฎีการสื่อสาร และเนื้อหา
ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็น 
รูปธรรม เช่น แผนการสื่อสาร กิจกรรม  
การสื่อสารแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
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1.4 กระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้
-เรียนรู้เนื้อหาผ่านระบบออนไลน์

โดยใช้ Google Classroom และ
อื่น ๆ

- Adult learning: เรียนรู้ด้วย
ตนเอง, กระบวนการแลกเปลี่ยน

- อภิปราย แชร์ประสบการณ์ 
ผ่านระบบออนไลน์   

เครื่องมือการเรียนรู้
- Short Video, case study, 

ตัวอย่างระบบการดูแลผู ้สูงอายุใน
พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเรียนรู้
- เรียนรู้เนื้อหาผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ 

Google Classroom และอื่น ๆ
- Adult learning: เรียนรู้ด้วยตนเอง, 

ผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยน
- อภิปราย แชร์ประสบการณ์ ผ่านระบบ

ออนไลน์   

เครื่องมือการเรียนรู้
- Short Video, case study, ตัวอย่าง

แหล่งข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

กระบวนการเรียนรู้
- เรียนรู้เน้ือหาผ่านระบบออนไลน์โดย

ใช้ Google Classroom และอื่น ๆ
- Adult learning: เรียนรู้ด้วยตนเอง, 

ผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยน
- อภิปรายแชร ์ประสบการณ์ด ้าน

ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น ก า ร ส ร ้ า ง พ ลั ง 
การเปล่ียนแปลง ผ่านระบบออนไลน์   

เครื่องมือการเรียนรู้
-  Short Video, case study, 

ตัวอย่างการสื่อสารเพื่อสร้างพลัง 
การเปลี่ยนแปลง



Module 1 Module 2 Module 3
1.5 ตัววัดจากขอบเขตเนื้อหาส�าคัญ

1) A – Feedbacks หรือใช ้
แบบสอบถาม /แบบวัดทัศนคติ                            
2) K - Pre-Post test, แบบวัด 
ความรู้
3) P – Attendance, self-eval-
uation / เช็คอินเข้าเรียน, การ
ท�าแบบทดสอบ Pre-post, การมี  
ส่วนร่วมและปรึกษา

1) A – Feedbacks หรือใช้แบบสอบถาม /
แบบวัดการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล                            
2) K - Pre-Post test, แบบวัดความรู้
3) P – Attendance, self-evaluation / 
เช็คอินเข้าเรียน, การท�าแบบทดสอบ 
Pre-post  การมีส่วนร่วมและปรึกษา

1) A – Feedbacks หรอืใช้แบบสอบถาม
ความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
2) K - Pre-Post test, แบบวัดความรู้ 
/ข้อสอบ 
Pre-Post test
3) P – Attendance, self-evaluation 
/ เช็คอินเข้าเรียน, การท�าแบบทดสอบ 
Pre-post  การมีส่วนร่วมและปรึกษา



1.6 ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย

1) มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และ
การท�างานด้านผู้สูงอายุ
2) สามารถออกแบบระบบการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู ้สูงอายุทุกมิติ โดยอิงกรอบ 
Active Aging Index รวมทัง้งานส่ง
เสริมศักยภาพ บทบาทองค์กร
ผู้สูงอายุได้เหมาะสม

1) อธบิายบรกิารด้านสุขภาพ สวสัดิการสังคม 
และ รูปแบบวิธีการเสริมพลังผู้สูงอายุ การ
สนับสนุนการใช้คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อ
ขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
สังคมสูงอายุเพื่ออนาคต
2) สามารถออกแบบบริการด้านสุขภาพ 
สวัสดกิารสงัคม และ รปูแบบวธิกีารเสรมิพลัง
ผู้สูงอายุ การสนับสนุนการใช้คลังปัญญา
ผู้สูงอายุเพ่ือขับเคลื่อนงาน และการเตรียม
ความพร้อมสังคมสูงอายุเพื่ออนาคตส�าหรับผู้
สูงอายุในพื้นท่ีได้สอดคล้องกับลักษณะของผู้
สูงอายุ และสอดคล้องกับศักยภาพและ
ข้อจ�ากัดของพื้นที่

1) อธิบายถึงทฤษฎีการสื่อสาร
หลักการส่ือสาร วตัถปุระสงค์การสือ่สาร 
องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภท
ของการส่ือสาร แนวคิดการส่ือสารเพ่ือ
สร้างสุขภาวะ การสื่อสารเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ช่องทางการสื่อสาร
2) สามารถจัดท�าส่ือส�าหรับการส่ือสาร
เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง (ภายใน
กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ - ครอบครัว - 
ชุมชน - สังคม) ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง



1.7 การประเมินผล

1) มีแผนการพัฒนาระบบซึ่งเกิด
จากการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
ในพื้นที่
2) มีการใช้แผนเพื่อน�าไปสู ่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

1) อธิบายการเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับระบบงานที่
ต้องการพัฒนา  
2) อธิบายประโยชน์เฉพาะประเด็นของชุด
ข้อมูล: ชุดข้อมูลการบริการด้านสุขภาพ สิทธิ
และสวัสดิการสังคม/ ชุดข้อมูลคลังปัญญา 
3) อธิบายหลักการบริหารจัดการข้อมูล
ท่ีเหมาะสม: รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวมท้ังท�าให้เป็นปัจจุบัน เป็น
สารสนเทศที่เข้าถึงได้โดยองค์กรภาคี
4) สามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากชุด
ข้อมลูเพือ่พฒันารปูแบบหรอืวธิกีารเสรมิพลัง
ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณค่าของคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ

จัดท�าส่ือเพื่อใช ้ในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และสามารถสร้างพลังการ
เปลี่ยนแปลง(ภายในกลุ ่มเครือข่าย 
ผู้สูงอายุ - ครอบครัว - ชุมชน - สังคม) 
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง



Module 4
“เรื่องเล่าเพื่อการเรียนรู้ในงานผู้สูงอายุของเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices)

ขอบเขต / ประเด็น กระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ การประเมินผล

1. พลังของผู้น�าท้องถิ่น/ ชุมชน
2. พลังและศักยภาพเครือข่ายผู้น�า
องค์กรผู้สูงอายุ
3. สูงวัยไอดอลในพื้นที่ (คลังปัญญา
ผู้สูงอายุ)
4. จุดเด่นโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่
5. บทบาทจิตอาสาในชุมชนกับงาน
ผู้สูงอายุ

กระบวนการเรียนรู้
- Adult learning: เรียนรู้ด้วยตนเอง, 

กระบวนการแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จริงตามบทเรียนของแต่ละ
พื้นที่

- Discussion/แชร์ประสบการณ์ ผ่าน
ระบบออนไลน์   

เครื่องมือการเรียนรู้: Short video, case 
study ของพื้นที่

1) มีแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่เกิดจากด�าเนินการจริง
ในพื้นที่ เช่น แชร์วิดีโอ กิจกรรม ความรู้ 
2) มี video ประสบการณ์/กิจกรรม 
จริงที่ด�าเนินการในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สนใจ
เปิดเข้ามาศึกษาตามขอบเขตแต่ละ
ประเด็น



ทีมวิชาการร่วมพัฒนา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทีมน�าบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นางฉัตรลดา	 กาญจนสุทธิแสง	 นักวิชาการอิสระ
นายสว่าง	 แก้วกันทา	 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.	ภัทระ	 แสนไชยสุริยา	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.วาสนา	 โกสีย์วัฒนา	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางทัศนีย์	 ญาณะ	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
อาจารย์พยอม	 ถิ่นอ่วน	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล�าปาง
ดร.บุญทิพย์		 ลิขิตพงษ์วิทย์		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
ดร.	สุรศักดิ์		 อธิคมานนท์		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
ผศ.	ก�าไล		 สมรักษ์		 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.กมลพรรณ	 พันพึ่ง	 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
นาย	ธนากร	 ฉัตรภูติ	 ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	9	เชียงใหม่
น.ส.	ศุกร์สิริ	 อิสรชาญวาณิชย์	 นักวิชาการ/นักสื่อสารอิสระ
นาง	จารุวรรณ	 ค�าเกษม	 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น	ตาก
น.ส.	มธุรพร	 ภาคพรต	 นักวิชาการอิสระ
น.ส.	พฤกษา	 บุกบุญ	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน


