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การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประชากรได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.) ในเขตภาคกลางจานวน 18 จังหวัด กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหมด 753 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องสภาพ ปัญหา และความต้องการ การพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการพั ฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติง านของอาสาสมั ครดูแลผู้สูง อายุที่ บ้าน เหตุ ผลที่ส่ วนใหญ่เป็ น
อาสาสมัครคือต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเหตุผลส่วนใหญ่ในการพัฒนาตนเองคือ นาความรู้และวิธีการใหม่ๆ
มาดูแลและแนะนาผู้สูงอายุและครอบครัวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเอง และวิธีการพัฒนาตนเอง
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้ารับฝึกอบรม และเนื้อหาที่เรียนรู้ได้แก่ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น และส่วนใหญ่เรียนรู้
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ปัญหาและความต้องการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ
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ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านวิธีการพัฒนาตนเอง และด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
ปัญหาทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับน้อย ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านแรงจูงใจ ได้แก่เรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 และความต้องการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งความ
ต้องการที่พบมากที่สุดคือ ความต้องการด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ต้องการวิธีการพูดคุยให้คาแนะนา
หรือให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
คาสาคัญ : การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น
Abstract

This study was a survey research. The objective of this study was to investigate
status, problems, and needs for self-development for better practices of elderly home-care
volunteers. The population of this study was elderly home-care volunteers in 18 provinces of
central region. The samples were selected based on purposive sampling from Phra Nakhon Si
Ayutthaya, Saraburi, Suphan Buri, and Phetburi provinces. The sample size was 753. Research
instrument was a questionnaire on status, problems, and needs for self-development for
better practices of elderly home-care volunteers. Data were analyzed through percentage,
mean and standard deviation.
The results of this study indicated as follows. In terms of self-development status for
better practice of elderly home-care volunteers, the most commonly reason to become a
volunteer was the need for helping elderly. The most commonly reason for self-development
was applying knowledge and new practices and giving recommendations to elderly and their
family. They spent free time for self-development and took the training programs as a method
for self-development. They learned the content of basic elderly care. Sub-district health
promoting hospital was their learning source. Their problems and needs for self-development
could be divided into four areas including motivation, learning promoting environment, selfdevelopment methods, and learning activities content. Four areas of the problems were
evaluated at low levels. The most commonly found problem was motivation including
unbalanced compensation and work level with a mean score of 2.8. Four areas of needs were
evaluated at high levels. The most needed area was learning activities content including the
needs for discussion, conservation, recommendations, and support for the elderly with a mean
score of 3.67.
Keywords: Self-development for practice, Elderly home-care volunteers
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บทนา

โครงสร้างประชากรของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 โครงสร้างเป็นรู ปทรง ปิรามิดนั้นคือ เด็กมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นและผู้ใหญ่มีจานวนลดน้อยลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป โครงสร้างประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง
เด็กเกิดน้อยลง คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นลาดับ จากรูปปิรามิดเดิมจะมี
ลักษณะป้านขึ้นเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นรูปทรงโอ่ง ในปี พ.ศ.2563 เพราะฐานข้างล่างซึ่งเป็นเด็กจะแคบลง และ
ข้างบนซึ่งเป็นผู้สูงอายุจะกว้างขึ้น ( ลัดดา ดาริการเลิศ, 2555) จะเห็นได้ว่าประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดน้อยลง
ขณะที่จานวนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแสดงว่าโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้า ไปสู่สังคม
สูงอายุ (Aging society) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 66,188,503 คน เขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือภาคกลางมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 12,275,029 คน (กรมการปกครอง , 2560) จากผลสารวจ
จานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น พบว่า ภาคกลางมีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาสูงที่สุด จานวน 2.94 แสนคน หรือ
ร้อยละ 1.5 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560, ออนไลน์) ดังนั้นเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจานวน
ผู้สูงอายุในภาคกลางจึงเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในภาคกลางจึงต้องเป็นกลไกในการช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547)
จากการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกาลังเผชิญหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
เตรียมความพร้อมประชากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้เป็นอย่างดี รวมถึงการส่งเสริมให้ประชากรมีการเตรียม
ความพร้อมใน มิติด้านสุขภาพ เช่น การเตรียมความพร้อมสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่ ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว การดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560, ออนไลน์) (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2559 ) สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตในครอบครัว ในชุมชน ในท้องถิ่น
ซึ่งบางครั้งยัง ไม่ สามารถเข้า ถึง บริการสาหรับผู้สู งอายุ ของภาครัฐและเอกชนได้ อย่า งเพีย งพอและทั่ วถึงอัน
เนื่องมาจากบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวได้ส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นกลไกลในระดับรากของชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ทาหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนเฝ้าระวัง
และเตือนภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริการสวัสดิการสังคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุทุกคนใน
เขตพื้นที่ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญญา เศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การนันทนาการ
สวัสดิภาพ กระบวนการยุติธรรม(สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ , 2557)จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อเป็นกลไกในระดับฐานรากของ
ชุ ม ชน โดยมี อ าสาสมั ค ร ซึ่ ง เป็ น คนภายในชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม ฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ให้ มี
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ (สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, ม.ป.ป : ออนไลน์)
วิไลลักษณ์ รุ่งเรืองทอง ( 2553 ) ได้กล่าวถึงปัญหาของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน ว่ามีปัญหาในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้สูงอายุ อีกทั้งจานวนผู้สูงอายุที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
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ที่บ้าน ดูแลมีจานวนมากเกินไป อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และมีปัญหากับการ
สื่อสารกับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบางคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่หลากหลาย
นอกจากเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุแล้วยัง มีภาระงานประจา เมื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมที่เพิ่ม
ความรู้ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จึงทาให้ในบางเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครมี
ความรู้ไม่เพียงพอ เวลาถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุหรือการดูแลผู้สูงอายุอาจทาให้ขาดความมั่นใจ อีกทั้งอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุขาดความมั่นใจในการแนะนาให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนในบางเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมมาน้อย
การได้รับความรู้ส่วนใหญ่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนั้นจะเป็นการได้รับความรู้จากการถ่ายทอดของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาจทาให้ความรู้ที่มีไม่กว้างขวาง ขาดความทันสมัย และอาจไม่ทันต่อสถานการณ์การการระบาดอย่างรวดเร็ว
ของโรคหรือกระแสการดูแลสุขภาพแนวใหม่ในปัจจุบัน อีกทั้งเนื้อหาความรู้ก็เป็นเรื่องที่ถูกกาหนดโดยผู้จัดกา ร
อบรม ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตัวอาสาสมัครหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
( มณลดา ศุขอร่าม , 2556 )
จากข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เรื่องมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้น
ควรต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและสังคม และจิตวิทยาการ
ดูแลผู้สูงอายุ (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560 ) ซึ่งเป็นเรื่องที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุควรได้รับการเรียนรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การเข้ารับการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอาจยังไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมี
ภาระหน้าที่ที่หลากหลาย หรือมี แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีการพัฒนาตนเอง และเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ อาจไม่ส่งเสริมให้อ าสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ได้เท่าที่ต้องการ ดังนั้นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านควรต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุ
ดังที่ได้กล่าวมาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วบางคนอาจยังขาดความมั่นใจ
ในการให้คาแนะนาหรือให้คามรู้แก่ผู้สูงอายุ หรือบางครั้งติดธุระอื่นจึงไม่สามารถไปเข้ารับการอบรมได้จึงทาให้มี
ความรู้ในเรื่องนั้นน้อยไป และในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุที่บ้านจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงเรื่องสภาพ ปัญหา และความต้องการ การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยศึกษาสภาพการจัดการตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการ
พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน และความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุที่
บ้าน ครอบคลุมเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งเสริมให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการพัฒนาตนเองได้ วิธีการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการพัฒนาตนเอง และเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถนามาเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการ
พัฒนาตนเอง มีความมั่นใจและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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วิธีการศึกษา(หรือ)วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
การพัฒนาตนเอง ปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน และความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งคลอบคลุมในเรื่อง แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ วิธีการพัฒนาตนเอง และเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เขตภาคกลางซึ่งมี
จังหวัดทั้งหมด 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวั ดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัง หวัดลพบุรี จั งหวัดสมุทรปราการสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจานวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านทั้งหมด 11,926 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ในเขตภาคกลาง โดย
เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีเกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็นจังหวัดที่มีจานวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
มากกว่า 1,000 คน จากนั้นคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นจังหวัด โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่น ที่ 95% ในการคานวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตั วอย่า ง
(Yamane,1973 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ,2555) ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณแยกแต่ละจังหวัด
4 จังหวัดได้จานวนดังนี้คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคานวณได้ 214 คน จังหวัดสระบุรีคานวณได้ 200 คน
จังหวัดสุพรรณบุรีคานวณได้ 180 คน และจังหวัดเพชรบุรีคานวณได้ 159 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มี
จานวน 753 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามเรื่องสภาพ ปัญหา และความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้ าน มีรูปแบบของคาถามแบบประมาณค่า (rating scale) โดยใช้
เกณฑ์การวิเคราห์ดังนี้ คะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน
ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดั บน้อย และ คะแนนระหว่า ง 1.00 – 1.50 หมายถึง มี ระดั บความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อยที่สุด การหา
คุณภาพเครื่องมือ ได้ทาการตรวจสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจจานวน 5 ท่าน โดยนาคาถามที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 มาปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนาแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามที่
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ซึ่งหมายความว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ในการนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และความต้ อ งการการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มีขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัยติดต่อประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งจัดเตรียมแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อม
ทั้งหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปส่งที่ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยตนเองทั้ง 4
จังหวัด จานวน 753 ชุด พร้อมทั้งกาหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามกลับคืน เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบตามจานวน และตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามสภาพ ปัญหา และความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของสภาพการพัฒนา
ตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านวิเคราะห์โดยการคานวณค่าร้อยละ (Percentage) และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและ
ความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นแบบวัดประเมินค่า
(Rating scale) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา (หรือ) ผลการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ตอบแบบสอบมากที่สุดดังนี้ จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 753 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาตนเองคือการเรียนรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) จานวน 663
คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 และเนื้ อหาที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เรียนรู้เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุเบื้องต้น จานวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 8 และวิธีการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้ารับฝึกอบรม จานวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 เหตุผลที่พัฒนาตนเองเพื่อการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุเพราะ นาความรู้และวิธีการใหม่ๆมาดูแลและแนะนาผู้สูงอายุและครอบครัวมากที่สุด
จานวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเหตุผลที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพราะอยากช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ จานวน 393 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.2 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมากที่สุด จานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ดังแผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้

2370

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

แผนภูมิที่ 1 สภาพการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ปั ญ หาการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี พบว่าปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่วนใหญ่มีปัญหาระดับปานกลาง ได้แ ก่ ความไม่พร้อมของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ( x = 2.83, S.D = 1.15 ) ปัญหาด้านแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน ( x = 2.72 , S.D = 1.20 ) และปัญหาด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีปัญหาระดับปาน
กลางได้แก่ ไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ ( x = 2.51 , S.D = 1.15 ) และพบว่าปัญหาด้านวิธีการ
พัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่วนใหญ่มีปัญหาระดับน้อย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในพื้นที่ไม่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( x = 2.46 , S.D = 1.18 ) ดังแผนภูมิที่ 2 ต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 2 ปัญหาการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
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ความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ( x = 3.78,S.D = 0.92 )
และความต้องการด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าต้องการวิธีการพูดคุยให้คาแนะนาหรือให้กาลังใจแก่
ผู้สูงอายุ ( x = 3.76 , S.D = 0.90 ) และความต้องการด้านวิธีการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน พบว่าต้องการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( x = 3.74 ,
S.D = 1.04 ) และความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
พบว่าต้องการหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานที่ ช่วยให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ( x = 3.71 ,
S.D = 0.94 ) ดังแผนภูมิที่ 3 ต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 3 ความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุทบี่ ้าน
พบว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมสาหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น อีกทั้งยัง
ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น และต้องการให้เจ้าหน้าที่นั้นช่ว ย
แนะนาผู้สูงอายุปรับตัวเข้าหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้าง
อภิปรายผล (หรือ)สรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราบเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สภาพการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จากผลการวิจัยพบว่า
เหตุ ผ ลการมาเป็ น อาสาสมั ค รดู แลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น ส่ ว นใหญ่ อ ยากช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด ในการเป็ น
อาสาสมัครนั้นเป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มีจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมไปถึงการ
เสียสละสิ่งที่ตนเองมีเพื่อเป็นการเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
อรุญ กันพร้อม ( 2561) กล่าวว่าการมีจิตอาสา ประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคม การมุ่งมั่น
2372

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

พัฒนาสังคม และจิตสานึกสาธารณะ โดยผลการวิจัยคือการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7 อยู่ในระดับมาก โดยการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบ ตารวจที่มีมากที่สุด คือ ด้ านการ
ช่วยเหลือผู้อื่นรองลงมาด้านจิตสานึกสาธารณะด้านเสียสละต่อสังคมและด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม นอกจากนั้ น
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วทาให้อาสาสมัครต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจากผลการวิจัย
พบว่าเหตุผลของการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนั้น เพื่อต้องการนาความรู้และวิธีการใหม่ๆ
มาดูแลและแนะนาผู้สูงอายุและครอบครัวของผู้สูงอายุ ซึ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมีการอบรมขั้นพื้นฐาน
แล้ ว บางครั้ ง อาจยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การน ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จากผลจากวิ จั ย พบว่ า เมื่ อ มี เวลาว่ า ง
อาสาสมัครจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Self – Development การพัฒนาตนเอง มนต์ชัย คมสาคร (2548) กล่าวว่าการพัฒนาตนเองเป็นการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้กลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ อันจะ
นามาซึ่งความสุข ความเจริญมาสู่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ซึ่งในการพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่ งที่จาเป็นของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนื่องจากปัจจุบัน มีความรู้และข้อมูลต่าง ๆที่มีความทันสมัย และสามารถนามา
บูรณาการกับความรู้เดิมี่มีเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาสภาพการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าวิธีการพั ฒนาตนเอง
ของอาสาสมั ครดู แลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น ใช้ วิ ธี การเข้า รับ การฝึ กอบรม ในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อเพิ่ ม เติ ม ความรู้
ความสามารถ ฝึกทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการฝึกอบรมนั้นมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้า น ซึ่งการฝึกอบรมยังมีอีกหลายวิธีการ เครือวัลย์ ลิ่ม
อภิชาต (2531) ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. วิธีการที่มีวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เช่น การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ 2. วิธีการที่มีผู้รับการอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น การระดม
สมอง กรณีศึกษา การสาธิต เป็นต้น 3. วิธีการที่เน้นพัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เช่น การสอนงาน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียน 4. วิธีการที่ใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เช่น การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ การสอนโดยใช้สไลด์/เทป
นอกจากนั้ นเนื้อหาที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุใช้ในการเรียนรู้ พบว่าเนื้อหาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
เบื้องต้นเป็นเรื่องที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นนั้นเป็นความรู้
พื้นฐานที่นามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านใช้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่สามารถให้
ความรู้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ได้แก่ หมอ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักกายภาพ เป็น
ต้น ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทาให้อาสาสมัครได้ฝึกฝน เรียนรู้ได้ด้วยการนา
ตนเองทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้ป่วยที่มารับการรักษา และนอกจากนั้นการสังเกตตนเองยังทาให้อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านทราบว่าตนเองต้องการอะไร มีปัญหาเรื่องไหนบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี ชุ่มบัวทอง และ
คณะ (2559) ว่าการสังเกตตนเองเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุด ซึ่งกระบวนการสังเกตตนเองนี้บุคคลจะไม่มี
อิทธิพลใดๆต่อการกระทาของตนเองถ้าผู้นั้นไม่สนใจว่าตนเอง กาลังทาอะไรอยู่ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการ
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กากับตนเองคือบุคคลต้องรู้ว่ากาลังทาอะไรอยู่ หรือสังเกตตนเองเพราะความสาเร็จของการกากับตนเองนั้นส่วน
หนึ่งมาจากความชัดเจน ความสม่าเสมอและความแม่นยาของการสังเกตกั บการบันทึกตนเองในกระบวนการ
สังเกต ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self – directed Learning) ของ Knowles (1975)
กล่ า วว่ าการเรีย นรู้ด้ วยการนาตนเองเป็ น กระบวนการที่ บุคคลเริ่ม วิ นิ จ ฉัย ความต้ องการการเรีย นรู้ การตั้ ง
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การพู ดคุยกับบุ คคลหรือศึกษาจากแหล่งทรัพยากรสาหรับการเรีย นรู้ การเลื อกและ
กาหนด แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียน โดยที่จะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้
ปัญหาการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จากผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาด้านแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่ได้แก่ เรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งผู้สูงอายุบางคนที่อยู่ในความดูแลอาจอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลดังนั้นจึงต้องมีการเดินทาง
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ หรือบางครั้งสถานที่ในการฝึกอบรมอยู่ไ กลจากที่พักอาศัยของอาสาสมัครต้องใช้ทุนทรัพย์
ของตนเองในการเดินทาง หรือไม่มียานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสกรณ์ ธูปแก้ว
(2554)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
กรณีศึกษา : อผส.ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท จังหวัดชัยนาท ซึ่งศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผลการวิจัยพบว่า ในเรื่องของปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมั ครดูแ ล
ผู้สูงอายุพบว่า ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ ความรู้ความชานาญ และการประสานงานเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในระดับมาก ซึ่งในเรื่องการสร้างแรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะสนับสนุนการ
ทางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ดียิ่งขึ้น
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าความไม่
พร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทาให้เป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งอรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2533) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกทางลบ เช่น สถานที่ที่ถูกสุขลักษณะมีแสงสว่าง
พอเพี ย ง สะอาด สงบ อากาศเย็ น สบาย มี โ ต๊ ะ เก้า อี้และสิ่ ง อานวยความสะดวก มี สื่ อการเรีย นที่ มี คุณ ภาพ
บรรยากาศในการเรี ย นเต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ่ น สนุ ก สนาน มี ค วามสมั ค รสมานสามั คคี กั น ผู้ เรี ย นมี ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และร่วมมือกันเป็นอย่างดี สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลดีต่อผู้เรียนทาให้ผู้เรียนสนใจ และมีสมาธิในการ
เรียนทางลบก็จะเป็นสิ่งตรงกันข้าม ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ คือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัวของ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่รวมทั้ง บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกิดการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงาน
ปัญหาด้านวิธีการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ไม่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่นั้นจะทาให้อาสาสมัคร
เกิดการเรียนรู้ที่ได้จากสถานการณ์จริง หรือบุคคลต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองได้ วิวรรณ
ธาราหิรัญโชติ (2560) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานว่า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์
และได้รับทราบประเด็นย่อยเพิ่มเติมในการปฏิบัติ รวมไปถึงปัญหาต่างๆของผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วว่าควรต้องระวัง
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หรือคานึงถึงสิ่งใดบ้าง การศึกษาดูงานนั้นจะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนามาริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือแม้
กระทั้งนามาต่อยอดจากของเดิมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
ปัญหาด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านยังขาดความรู้ด้านจิตวิทยาใน
การดูแลผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์หรือจิตใจ
ซึ่งอาจนามาให้เกิดความเครียดในผู้สูงอายุ ความเครียดนั้นจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจซึ่งผู้สูงอายุต้อง
พยายามในการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของตนเอง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่
ใกล้ชิดผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ดังนั้นควรเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้สูงอายุ มีหลักจิตวิทยาใน
การดูแลผู้สูงอายุ เข้าใจความต้องการทางด้านจิตใจ เพื่อสามารถให้คาแนะนากับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ
ได้ ซึ่งมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล (2542) ได้กล่าวว่า ความต้องการทางด้านจิตใจมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าความ
ต้องการด้านร่างกาย ปัญหาของผู้สูงอายุมักเกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองทางด้านจิตและอารมณ์ อย่าง
เพี ยงพอ ซึ่ งมั กเกิดจากความวิ ตกกังวล ความเครียด และความกลัว ต่ อการเสื่อมสภาพตามวั ยของร่า งกาย
การสูญเสียหรือการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดการถูกลดบทบาทหรือการได้รับการยอมรับจากสังคมน้อยลง บุตร
หลานหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุควรทราบความต้องการด้านจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อปรนนิบัติดูแลผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้อง
ความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จากผลการวิจัย
พบว่าต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจในตนเองที่ทาให้อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้า นเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ Sharan B. Merriam and Laura L.
Bierema (2014) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาของผู้ใหญ่ว่า แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมีความ
หลากหลาย การเรียนรู้อาจเกิดจากแรงผลักดันจากทั้งภายนอกและภายในและจากความต้องการทางสังคมและ
จากแรงจูงใจ ผู้เรียนจะเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ ความชานาญ ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยความเข้าใจความ
ต้องการรู้ ก็จะมีแรงกระตุ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อีกทั้งการวางแผนที่ดีก็มีส่วนทาให้ไปถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ความต้องการด้านของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องการ
หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถช่วยให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่แล้ว
อาสาสมั ครดู แลผู้สู ง อายุที่ บ้า นอยู่ ในช่ วงวัย ผู้ใหญ่ต อนต้น จนถึง วัย ผู้ ใหญ่ต อนปลายดั ง นั้น หนั งสื อคู่มื อการ
ปฏิบัติงานควรเป็นคู่มือที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกินไป และสามารถนาไปใช้ได้จริง Sullivan,
Wircenski, Arnold and Sarkees (1990) กล่าวว่า การจดจาของผู้ใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นได้ดีหากได้พัฒนาการ
ความจาโดยนาสิ่งที่เรียนและฝึกเหล่านั้ นมาใช้ปฏิบัติในทันที และตามด้วยกิจกรรมที่ได้มีการทบทวนหรือการ
เขียนสรุปความรู้ และยังพบว่าระดับความสามารถในการจดจาของคนเราต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจะให้ผลที่
แตกต่างกันด้วย ดังนี้ การอ่าน 10% การฟัง 20% การเห็น 30% การเห็นร่วมกับการฟัง 50% การที่ผู้เรียนพูด
ออกมา 70% การลงมือทา 90%
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ความต้องการด้านวิธีการพัฒนาตนเองอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ต้องการให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในพื้นที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพราะในแต่ละสถานที่ย่อมมีทักษะและประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาสาสมัครจะเรียนรู้ตามวิธี การเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมของ
ตนเองภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ซึ่งมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2552) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้
ไว้ 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันได้แก่ 1) บุคคลที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner)
เป็นคนที่ เรียนรู้ไ ด้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็น เรื่องราว เวลาจะนึกถึง
เหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึงภาพเหมือนกับเวลาที่ดูภาพยนตร์ 2) บุคคลที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory
Learner) เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และไม่ผูกเรื่องราวในสมอง
เป็นภาพเหมือคนที่เรียนรู้ทางสายตา แต่ชอบฟังเรื่องราวซ้าๆและชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง และ3) บุคคลที่เรียนรู้
ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) เป็นคนที่เรียนโดยผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหว
และร่างกาย จึงสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหากได้มีการสัมผัส ในการพัฒนาตนเองของอาสาสมัครแต่ละบุคคล
อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความถนัดของตนเองในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความต้องการด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องการวิธีการ
พูดคุยให้คาแนะนาหรือให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุก็ตามมาด้วย ซึ่งสานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข (มปป.,ออนไลน์)
ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1. ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย 2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 3.ปัญหา
ทางด้านความรู้ 4. ปัญหาทางด้านสังคม 5. ปัญหาทางด้าน 6. ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว 7. ปัญหาค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทาให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดและอาจส่ งผลกระทบในหลายๆด้าน ดังนั้น
อาสาสมัครดู แลผู้สู งอายุที่ บ้า นจ าเป็น ที่ต้ องมี วิธี การพู ดคุยหรือการให้คาแนะน าและให้กาลั งใจแก่ผู้ สูง อายุ
ซึ่งสานักงานเลขาวุฒิสภา (2560) ได้มีการกาหนดเนื้อหาหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ผู้ดแู ลผู้สงู อายุควรจะต้องได้รับการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและสังคม และจิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเหมาะสมใน
การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ติดสังคม และกลุ่มติดบ้าน ซึ่งได้กาหนดให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตร
มาตรฐานให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การส่งเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง มีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ การเห็นความสาเร็จในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่สุขภาพที่ดีขึ้น และปัจจัยภายนอกได้แก่ ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน การให้รางวัล
2. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมีการสนับสนุน
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนาไปปฏิบัติหน้าที่ และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่เข้าใจ
ง่ายไม่ซับซ้อน
3. ส่งเสริมวิธีการพัฒนาตนเอง มีวิธีการที่หลากหลายแต่เน้นการลงมือปฏิบัติ และการเห็นของจริง
ได้แก่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆทั้งจากตนเอง
และผู้อื่นเผื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล / ศูนย์บริการสาธารณสุข /
หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครมีการพัฒนาตนเองในเรื่องของ จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ และวิธีการ
พูดคุยให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกาลังใจที่ดีและเข้าใจตนเองในความเปลี่ยนแปลงของตนเองอีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป
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