
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาแนวคิดสีเขียวกับผูสูงอายุดอกคําใต

“ความรูทางการเงินของผูสูงอายุในเขตอําเภอดอกคําใต : กรณีศึกษาตําบลหนองหลม”

ป 2561 ประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยมีจํานวน 10,666,803 คน เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 4 จากป 

2560 ท่ีมีจํานวนประชากรผูสูงอายุจํานวน 10,225,322 คน (ระบบสถิติทางทะเบียน, 2562) และในภาพรวมของ

ประชากรผูสูงอายุท้ังหมดในประเทศไทยจะคิดเปนรอยละ 16.06 ของจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีมีจํานวน 66,413,979 

คน ซ่ึงถือวาประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุเปนวัยท่ีสวนใหญไมมีรายไดประจําจากการทํางาน แตมี

คาใชจายประจําทุกเดือนท่ีจะตองจายไดแกคาอุปโภคบริโภค คารักษาพยาบาล และคาใชจายอื่นๆ นอกจากน้ันตนทุนของ

สินคาอุปโภคบริโภค และคารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนทุกป สงผลใหผูสูงอายุจําเปนตองมีความรูในการบริหารการเงินท่ีมีอยู

อยางจํากัดจากเงินออม เงินบําเหน็จบํานาญ เงินเบ้ียเล้ียงชีพ เงินจากบุตรหลาน และรายไดอื่นๆ เพื่อท่ีจะทําใหเกิดความ

สมดุลระหวางรายไดและรายจายจนทําใหการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและมั่นคง แตจากขอมูลของกองกิจการผูสูงอายุ 

(2560) ท่ีรายงานวาผูสูงอายุในจํานวน 100 คนมีรายไดจากเงินออม สินทรัพยท่ีทําการออมในชวงวัยทํางานท่ีมีแค

จํานวนรอยละ 3 ท่ีถือวามีจํานวนนอยมากมาก ซ่ึงถือเปนเร่ืองความจําเปนเรงดวนท่ีทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของควร

ทําการศึกษาหารูปแบบการบริหารการเงินของผูสูงอายุท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะชวยใหสูงอายุสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยางมี

คุณภาพและมีความมั่นคงในชีวิต

บริบทชุมชน



รายไดของผูสูงอายุของประเทศไทยมาจากเงินออมในชวงวัยทํางาน โดยขาราชการเกษียณมีรายไดจากกองทุน

บําเหน็จบํานาญ ซ่ึงถือวามีความพอเพียงสําหรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ในขณะท่ีผูสูงอายุท่ีเคยทํางานในหนวยงาน

ภาคเอกชน หรือองคกรของภาครัฐท่ีไมใชขาราชการ มีรายไดจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงถือวา

เปนรายไดจํานวนนอย จนมีผลตอการดําเนินชีวิตผูสูงอายุ นอกจากนี้ผูสูงอายุท่ีเปนเกษตรกร และผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย

จะมีรายไดจากบุตรหลาน เบ้ียเล้ียงยังชีพ และบัตรสวัสดิการของรัฐท่ีถือวาเปนรายไดท่ีมีจํานวนนอยมาก นอกจากนั้นยังมี

รายไดจากเงินออมท่ีผูสูงอายุเก็บออมเองตอนท่ีมีรายไดจากการทํางาน และรายงานจากงานเสวนาของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว) เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 น้ันกลาววาผูสูงอายุมีรายไดจากเงินออมเพียงรอยละ 2.6 จาก

รายไดท้ังหมดเทาน้ัน ซ่ึงแสดงวาผูสูงอายุมีออมเงินนอยมากจนไมเพียงพอตอการนํามาใชในตอนเกษียณ พรอมกันยัง

สรุปวารายไดของภาครัฐน้ันมีรายไดท่ีนอยลงจนไมเพียงพอจะดูแลผูสูงอายุ เน่ืองจากมีคาใชจายท่ีมากข้ึน ถาผูสูงอายุไมมี

การบริหารการเงินท่ีดีภาระการดูแลผูสูงอายุก็จะตองตกเปนภาระของรัฐเพิ่มข้ึนในอนาคต และรัฐก็จะไมมีเงินดูแลผูสูงอายุ

ไดอยางท่ัวถึง

ในขณะท่ีรายจายประจําเดือนของผูสูงอายุท่ีจะใชจายน้ันมีรายจายสําหรับอุปโภคบริโภค รายจายเพื่อการ

รักษาพยาบาล รายจายสําหรับการทองเท่ียง และรายจายเกี่ยวกับสังคม ซ่ึงถาผูสูงอายุไมไดมีการบริหารการเงินท่ีดีจะ

สงผลใหเปนภาระท่ีเพิ่มข้ึนของภาครัฐในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจะสงผลตอการบริหารจัดการงบประมาณดานอื่นๆ 

ของภาครัฐดวย จนกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเปนการหารูปแบบการบริหารการเงินของ

ผูสูงอายุท่ีจะทําใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดและรายจายของผูสูงอายุ การศึกษาความรูทางการเงินในดานการบริหาร

การเงินของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งท่ีทายทายท่ีจะตองอาศัยการตระหนักรับรู การบริหารการเงินท่ีเปนรูปธรรม และสามารถ

นําไปประยุกตใชไดกับผูสูงอายุ เพื่อใหชีวิตความเปนอยูท่ีดี และมั่นคง

ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปนพื้นท่ีท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยตําบหนองลม มีจํานวนประชากรท้ังหมดจํานวน 

6,039 คน และจํานวนผูสูงอายุ จํานวน 1,100 คน คิดเปนรอยล 18.21  (ระบบสถิติทางทะเบียน, 2562) ซ่ึงถือวา

ตําบลหนองลมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว โดยผูสูงอายุของตําบลหนองหลมกอนหนาน้ันจะมีรายไดหลักจากการทํา

นา รองลงมาคือการทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว  คาขายและรับราชการ สภาพความเปนอยูจะปลูกบานแบบถาวรอาศัยกันอยู

เปนกลุม สวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต ตําบลหนองหลมมีเสนทางคมนาคมท่ีเช่ือมระหวางหมูบานภายใน 

(ฐานขอมูลเทศบาลตําบลหนองลม, 2562) ซ่ึงเม่ือมีอายุมากจนไมสามารถทํางานไดผูสูงอายุก็จะมีรายไดจากบุตรหลาน 

เบ้ียเล้ียงชีพ เงินบํานาญ เงินออม และรายไดอื่นๆ ซ่ึงถือวาเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับรายจายของผูสูงอายุ ท่ีไมวาจะเปน

คารักษาพยาบาล เพื่อเท่ีจะชวยเหลือใหผูสูงอายุในเขตอําเภอดอกคําใต โดยพาะเขตตาํบลหนองลม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทีม

ผูวิจัยจึงจะทําการศึกษาความรูทางการเงินของผูสูงอายุเพื่อหารูปแบบการบริหารการเงินของผูสูงอายุ จนสามารถนําไป

สรางตนแบบในการบริหารการเงินสําหรับผูสูงอายุท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับผูสูงอายุท้ังประเทศ เพื่อเปนการชวยเหลือ

ผูสูงอายุใหมีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมั่นคงในชีวิตตอไป



1. เพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ Green Heart ดานการเงินใหแกกลุมผูสูงอายุ

2. เพื่อศึกษารูปแบบรายไดของผูสูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน

3. เพื่อศึกษารูปแบบคาใชจายของผูสูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน

4. เพื่อศึกษาปจจัยและปญหาในการบริหารการเงินของผูสูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน

1. ทราบวารายไดของกลุมผูสูงอายุสวนใหญไดมาจากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ การใหความรูในเร่ืองของการแยกขยะ 

นอกจากจะชวยลดปริมาณขยะแลว ยังสามารถสรางรายไดใหกับผูสูงอายุอีกทางหน่ึงดวย ในขณะท่ีคาใชจายสวนใหญ

ผูสูงอายุมีคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร

2. ผูสูงอายุในตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาไดนําความรูทางการเงินทีไดจากการอบรม ไปใชในการ

พิจารณาการใชจายไดอยางเหมาะสม

3. ผูสูงอายุมีความรูในการแยกขยะ ท่ีทําใหเกิดเปนมูลคาเงินแลว ท้ังยังทําใหผูสูงอายุมีทัศนคติความรูสึกนึกคิด การรับรู

และการตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทุกคนตองปฏิบัติรวมกัน รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของทุกสวน ไมใชเพียง

แคคนใดคนหนึ่ง รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของในทุกภาคสวน ดวยความรูและความเขาใจและวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม

4. ทราบถึงปญหาและปจจัยสําคัญของการบริหารการเงินของผูสูงอายุท่ียังมีการบริหารการเงินท่ีไมดีพอ

วัตถุประสงค

เปาหมายความสําเร็จของโครงการ

องคความรูท่ีใชในการดําเนินโครงการ หรือแนวคดิ

เปนการอบรมความรู และฝกปฎิบัติความรูทางการเงินใหกับผูสูงอายุ ท่ีประกอบดวย

1. เปนการถายทอดความรูทางดานการเงิน ท่ีประกอบดวย การบริหารายจาย การเก็บออม การลงทุน 

การปองกันการหลอกลวงทางการเงิน และการบริหารหน้ี  และการประยุกตเกมสเกี่ยวกับความรูทางการเงิน 

ท่ีวงลอทางการเงินใหกับผูสูงอายุเลนเพื่อเปนการเนนยําความเขาใจดานการเงินกับผูสูงอายุ และสรางความตระหนักทาง

การเงินใหกับผูสูงอายุ

2. การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ท่ีประกอบดวยความรูเกี่ยวกับแหลงรายได และรายจายของผูสูงอายุ และการลงมือ

ฝกปฎิบัติการบันทึกรายรับ และรายจายของผูสูงอายุ ท่ืลง

3. การใหถายทอดความรู การแปลงขยะใหเปนสิ่งมีมูลคา โดยเปนการใหความรู และการประยุกตเกมสการแยกขยะ

ใหกับผูสูงเลนวาขยะมีกี่ประเภท และขยะตัวไหนท่ีมีราคาสูง ท่ีจะชวยใหผูสูงาอายุมีรายไดเสริมจาการแยกขยะ



การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

ดานเศรษฐกิจ ชวยใหผูสูงอายุมีเห็นความสําคัญของการจัดทําบันทึกรายรับ รายจาย 

เพื่อนําไปสูการบริหารเงินใหมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทําใหผูสูงอายุรูจักวิธีการขายขยะ

อยางไรใหไดราคาแพงข้ึนและนําเงินจากสิ่งท่ีไรมูลคาจากขยะเหลาน้ันเก็บมาเปนรายได

เสริมได เมื่อผูสูงอายุมีรายไดเสริม จากการขายขยะท่ีสามารถสรางมูลคาได สงผลทํา

ใหผูสูงอายุสูงมีรายไดเพิ่มมากข้ึน นําไปสูการใชจาย จับจายใชสอยภายในชุมชน 

กระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชนใหเขมแข็งข้ึน

ดานสังคม กลุมผูสูงอายุมีโรงเรียนผูสูงอายุเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมของ

กลุม การเขาไปบริการวิชาการ เกี่ยวกับความรูทางการเงินของผูสูงอายุในเขตอําเภอ

ดอกคําใต เปนการดําเนินโครงการท่ีชวยสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

มหาวิทยาลัยและชุมชน นําไปสูการเขาใจ การรับรูถึงปญหาของผูสูงอายุในการบริหาร

ทางดานการเงิน และการจัดการขยะของชุมชน ท่ีมีการการถายทอดความรู ฝกปฎิบัติ 

และสรางความตระหนักทางดานการบริหารการเงิน และการแปลงขยะใหเปนสิ่งท่ีมี

มูลคา ซ่ึงจะชวยผูสูงอายุมีความเปนอยู และสภาพแวดลอมท่ีดี จนทําให การเปนอยู

ในสังคมท่ีดีข้ึน



ดานสิ่งแวดลอม การถายทอดความรูเกี่ยกับการแปลงขยะใหเปนสิ่งมีมูลคา น้ันทําให

ผูสูงอายุมีการคัดแยกขยะจนทําใหชุมชนสะอาด เน่ืองจากมีการคัดแยกขยะและขยะท่ี

คัดแยกแลวสามารถสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนได สิ่งแวดลอมนาอยู ปญหา

ขยะเร่ิมหายไป จากการนําขยะไปแปลงเปนมูลคาดวยการเก็บไปขาย นําไปสูชุมชนสี

เขียว

ผลลัพธ

จาการดําเนินงาน พบวา รายไดของกลุมผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดมาจากเบ้ียยังชีพ มีการคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร

ประจําวัน และการใหเงินแกผูเยาววัยในครอบครัว สวนใหญผูสูงอายุไมมีเงินออม เนื่องจากขาดการวางแผนทางการเงินในตอน

ท่ีเปนวัยแรงงาน มีชองทางการลงทุนดวยการฝากเงินกับธนาคาร เน่ืองจากไมมีความรูทางการเงิน และมีการบริหารหน้ีท่ีกูยืม

จากธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยจะมีการชําระหน้ีตรงเวลาตอนฤดูเก็บเกี่ยวของบุตรหลาน และพบวาผ

สูงอายุยังไมไดทําการบันทึกรายรับ รายจายประจําวัน ซ่ึงเปนการบริหารการเงินทีไมดี เพราะจะทําใหเราไมทราบวามีรายได และ

รายจายเทาไรในแตละวัน และเดือน และจากการใหความรูในเร่ืองของการแยกขยะใหกับผูสูงอายุ พบวาการท่ีผูสูงอายุมีความรู

ในการแยกขยะน้ันจะเปนการชวยใหผูสูงอายุสามารถสรางมูลคาเพิ่มจากขยะ ซ่ึงจะทําใหเกิดรายไดเสริม ยังทําใหผูสูงอายุมี

ทัศนคติความรูสึกนึกคิด การรับรูและการตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทุกคนตองปฏิบัติรวมกัน รวมถึงผูท่ี

เกี่ยวของทุกสวน ไมใชเพียงแคคนใดคนหน่ึง รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของในทุกภาคสวน ดวยความรูและความเขาใจและวิธีการท่ี

ถูกตองและเหมาะสม และนอกจากน้ันเรายังทราบถึงปญหาและปจจัยสําคัญของการบริหารการเงินของผูสูงอายุวายังไมมีการ

บริหารการเงินท่ีไมดีพอ จึงเปนสิ่งเรงดวนท่ีควรมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการบริหารเงินใหกับผูสูงอายุตอไป เพื่อท่ีจะทําให

ผูสูงอายุ และคนในชุมชนอยูอยางมีความสุขตอไป

1 คณะ 1 Signature

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาAcademic services

ผูรับผิดชอบโครงการ

ดร.สมคิด ยาเคน, ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒนวงศ 

และ ดร.กานตพิชชา กองคนขวา


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

