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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคก์ารวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
และ 2) หาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ          
บนพ้ืนฐานทนุทางวฒันธรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนใตภ้าพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง (x ̄= 3.33, S.D. = 0.81) 
โดยเฉพาะด้านผู้น าและนโยบายมีค่าเฉลี่ยมากสุด (x ̄= 3.38, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ           
ด้านการบริหารจัดการ (x ̄= 3.33, S.D. = 0.82) และด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน      
(x ̄= 3.33, S.D. = 1.00) ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้       
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (x ̄= 3.80, S.D. = 0.78) โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่ามากสุด             
คือ ต้องสนับสนุนให้ชมรมผู้สู งอายุและชุมชนเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สู งอายุบนพ้ืนฐาน           
ความต้องการของผู้สูงอายุ (x ̄= 3.92, S.D. = 0.92)  
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ การพัฒนาคุณภาพชีวิต/ ผู้สูงอายุ/ 
             ทุนทางวัฒนธรรม/ จังหวัดชายแดนใต้  
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Abstract 

 
This research had the following objectives: (1) To study the potential capacity of 

local government in the quality of life development of elderly people living in 
Southern border provinces based on the principles of cultural capital, and (2) to 
present recommendations for improving the capacity of local government in the 
quality of life development of elderly people living in Southern border provinces based 
on the principles of cultural capital. The study comprised a sample of 177 persons 
selected by group classification and simple random sampling. Data were collected 
using a structured questionnaire and analyzed using descriptive statistics. This study 
found that the capacity of local administrative organizations to improve the quality 
of life of the elderly based on cultural capital was at a moderate level (x ̄= 3.33; 
S.D. = 0 . 8 1 ) . Capacity in terms of leadership and policy formulation scored the     
highest (x ̄ =  3 . 3 8 ; S.D. = 0 . 8 4 ) , followed by management ability (x ̄ =  3 . 3 3 ;             
S.D. = 0.82), and collaboration in the form of networking and community linkages   
(x ̄= 3.33; S.D. =1.00). Based on the findings from this study, in order to build the 
capacity of local government to improve the quality of life development for senior 
citizens, there was a high level of potential (x ̄=3.80; S.D. = 0.78), and the most 
promising area was support for senior citizens’ clubs; moreover, support for the    
elderly must be community-based, which would reflect the expressed needs of the    
elderly themselves (x ̄= 3.92; S.D. = 0.92). 
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บทน า  
ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ กล่าวว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

มากกว่า10 % ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมสูงอาย ุ        
อยา่งสมบรูณ ์เมือ่มสีดัสว่นประชากรอาย ุ60 ปขีึน้ไป สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 20 โดยในป ีพ.ศ. 2560 ประเทศไทย  
มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ล้านคน 
ทั้งนี้สภาพการณ์ของประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้น หมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพและการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสมจะต้องสูงขึ้น
ตามไปด้วย และต้องเตรียมพร้อมด้วยการระดมทรัพยากร สร้างบุคลากร ปรับบทบาทหน้าที่      
และเพ่ิมการประสานงานขององค์กร แก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบพัฒนารูปแบบและระบบ       
การให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นในอนาคต แต่ปัจจุบัน 
ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มคนและพ้ืนที่ชุมชนมีความแตกต่างไม่เท่ากัน มีกลุ่มเปราะบาง    
ในสังคมไทยที่เป็นผู้สูงอายุมีปริมาณสูงขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักประสบภาวการณ์ที่ผู้สูงอายุ       
มีอายุยืนยาวขึ้น แต่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและพิการ มีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล      
มกีารใชช้วีติอยูต่ามล าพัง ขาดหลักประกันทางเศรษฐกจิ สภาพสงัคมมปีระชากรวยัท างานสดัส่วนนอ้ย      
มีการมองคุณค่าของผู้สูงอายุในด้านลบ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุมีประสบการณ์การใช้ชีวิต มีทักษะ         
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่จะใช้ฐานของการเรียนรู้ที่จะอยู่ ในสังคมผู้สูงวัยแบบรู้ เท่าทัน              
ก็มีความต่างกัน และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและไม่ใช่รัฐยังไม่มีระบบกลไกที่ชัดเจน 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของระบบกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเสริมสิ่งที่เป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนนั้น 

ส าหรับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีบริบทของเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลให้เกิดปัญหา      
ทางเศรษฐกิจและสังคม ภาคธุรกิจเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตเกิดปัญหาการว่างงานและรายได้ไม่พอเพียง           
ต่อการด าเนินชีวิต แม้ว่ารัฐจะมีโครงการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่            
แต่มักไม่ต่อเนื่องและไม่ยั่ งยืน ดังนั้นการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน             
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้จึงมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (value - based 
ecosystem) เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่อยู่บนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับท้องถิ่น  

จากแนวคิดการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห ์
และการพัฒนาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาสไวใ้นหมวด 2 มาตรา 16 (10)  ใหเ้ทศบาล
เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานที่ใกล้ชิดและรู้ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ผู้บริหารท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นและแนวโน้มผู้สูงอายุมีจ านวน
เพ่ิมสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการสนับสนุนดูแลของครอบครัวไม่เพียงพอ  
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ดังนั้น หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนสร้างความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย ต้องเตรียมมาตรการออกมารองรับและพร้อมที่จะก้าวทันสถานการณ์ของผู้สูงอายุ          
และปรับกระบวนทัศน์ เดิมจากที่มองผู้สู งอายุว่ า เป็นภาระของสังคมให้ปรับเปลี่ยนเป็น              
ผู้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ที่ผ่ านมาภารกิจในการดูแลผู้สู งอายุอาจอยู่ ในล าดับท้าย ๆ              
ของการด าเนินงาน (ประสพโชค ตันสาโรจน์, 2559) รวมทั้ง มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ            
และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

การท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลต าบลยุโป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจุดแข็งด้านการเกษตร และเป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม
ที่มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนบริบทของพ้ืนที่และการประกอบ
อาชีพจะเป็นพ้ืนที่ท าสวนยาง ท าเกษตร ท าสวนผลไม้ ท านา และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งคณะผู้วิจัยสนใจ
ค้นหาค าตอบการวิจัย “ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
ของกลุม่ผูส้งูอายบุนพ้ืนฐานทนุทางวฒันธรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนใต:้ ศกึษากรณ ีเทศบาลต าบลยโุป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา” เพราะการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุเป็นงานท้าทายในอนาคต             
ในมิติการส่งมอบบริการสาธารณะแนวใหม่ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายศาสตร์ทั้ง เชิงการตลาด
วัฒนธรรม การตลาดสุขภาพ การจัดการเครือข่าย และการบริหารเชิงบูรณาการระดับพ้ืนที่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ของกลุม่ผูส้งูอายบุนพ้ืนฐานทนุทางวฒันธรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนใต:้ กรณศีกึษา เทศบาลต าบลยโุป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

2. เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ของกลุม่ผูสู้งอายบุนพ้ืนฐานทนุทางวฒันธรรม ฯลฯ ครอบคลมุประเด็นดา้นผู้น าและนโยบาย   
ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นความรว่มมอืเชงิเครอืขา่ยและชมุชนและดา้นการเมอืง และจดัการความขดัแยง้ 
โดยมีขอบข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจคือ การมีงานท า มีรายได้และพ่ึงตนเองได้     
และด้านสังคมหมายถึงการจัดหาระบบสวัสดิการ การมีหลักการประกัน การช่วยเหลือสังคม      
หรือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่บนของฐานทุน           
ทางวัฒนธรรม และส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ในการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรม ฯลฯ จะมุ่งด้าน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการจัดการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม 
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ก าหนดพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยผ่านเกณฑ์ประเมิน     
จากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และในพ้ืนที่ต าบลยุโป มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง และคนในชุมชน      
มีทั้ง 2 ศาสนา    

3. ขอบเขตด้านประชากร ครอบคลุม 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ท างานเทศบาลต าบลยุโป 
ในฐานะมีบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล และกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุและกลุ่มคนในหน่วยงานหรือ
องคก์รตา่ง ๆ ทัง้ทีเ่ปน็รฐัและไมใ่ชร่ฐัทีท่ างานสนบัสนนุดแูลชว่ยเหลอื และสง่เสรมิพัฒนากลุม่ผูส้งูอายุ
ในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมในระดับชุมชน และพ้ืนที่ 
 การวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในการวิจัยจากบริบทเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังนั้นการเลือก
พ้ืนที่ศึกษาในการวิจัยนี้เป็นต าบลยุโป เนื่องจากต าบลยุโปมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง เป็นชุมชน      
พหุวัฒนธรรม มีสองศาสนา และเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยไม่ค่อยมีการก่อเหตุความรุนแรง ระยะทางไม่ไกล   
อยู่ในเขตเมือง คณะผู้วิจัยสามารถลงพ้ืนที่ภาคสนามได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และลดข้อจ ากัด       
ด้านเวลาและงบประมาณ  
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย  

ผูว้จิยัไดส้ ารวจแนวคดิ ทฤษฎตีา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัเรือ่งนี ้พอจะสรปุสาระส าคญั ดงันี ้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีศักยภาพ 
แนวคิดศักยภาพของตัวบุคคล มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่มองเห็นได้ชัดพัฒนา        

ด้วยการศึกษาค้นคว้า มีองค์ประกอบความรู้  และทักษะ และส่วนที่สองคือส่วนที่ซ่อนเร้น           
อยู่ในแต่ละบุคคล จะมีองค์ประกอบทัศนคติ ค่านิยมและความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง 
บุคลิกลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน  

2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ  
Lawton (1985 อ้างถึงใน ลลิลญา ลอยลม, 2545) กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต้องประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
(1) ความผาสุกด้านจิตใจ หมายถึงการที่บุคคลสามารถประเมินได้ว่า ประสบการณ์ในชีวิต    

ที่ผ่านมามีคุณภาพ โดยประเมินได้จาก ผลกระทบระดับความสุขที่ได้รับและความส าเร็จที่ได้บรรลุ
ตามความต้องการ หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้   

(2) ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม หมายถึงความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคคล 
ซึ่งรวมถึงการท าหน้าที่ของร่างกาย การมีสุขภาพที่ดี การรับรู้ที่ถูกต้อง และการมีพฤติกรรม        
ทางสังคมที่ถูกต้อง 

(3) สิ่งแวดล้อมของบุคคล หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ประกอบดว้ย 5 สว่น ไดแ้ก ่1) สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ลกัษณะภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ และทีอ่ยูอ่าศยั 
2) บุคคลที่มีความส าคัญต่อผู้สูงอายุ เช่น สมาชิกในครอบครัว เ พ่ือน 3) บุคคลอ่ืนทั่วไป               
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 4) สถานภาพทางสังคม อายุ เชื้อชาติและเศรษฐกิจ และ 5) สภาพสังคม
และวัฒนธรรมภายในชุมชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่   
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(4) การรับรู้คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีบุคคลมีการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความผาสุก
ทางด้านจิตใจ ความสามารถในการท าหน้าที่ ตลอดจน สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล 

3. แนวคิดและทฤษฎีทุนทางวัฒนธรรม  
 ทุนทางวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่สั่งสมมาในอดีต ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องได้

และจับต้องไม่ได้ โดยน าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นมาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 

 ทุนทางวัฒนธรรมมีความส าคัญหลายด้าน เช่น   
 1) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถน าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้าง

การผลิตสินค้าและบริการได้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2) ด้านการพัฒนาสังคม สามารถน าวัฒนธรรมเรื่องระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อจารีต

ประเพณีท่ีดีงาม ซึ่งจะท าให้สังคมมีความจริงและสงบสุข  
3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าวัฒนธรรมประเพณี

ดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติมาใช้ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือมีความสมบูรณ์ได้มากขึ้น  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน ามาออกแบบกรอบแนวคิด  
การวจิยั ดังนี้  

 

 เศรษฐกิจ:  
อาชีพ หรือรายได้  เช่น  

เกษตรแปรรูป         
การเลีย้งสัตว์ หตัถกรรม  
ตลาดการท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

ความมั่นคง :  
สุขภาพ สวสัดิการ 

หลักประกัน  
และการออม 

 
จิตอาสา:  

การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนสังคม  

ศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น     

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มผู้สูงอายุบน

พื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม 

ในพื้นที่ชายแดนใต้: ศกึษา

กรณ ีเทศบาลต าบลยโุป    

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

-  ด้านผู้น าและนโยบาย     

-  ด้านการบริหารจัดการ  

-  ด้านความร่วมมือเชิง 

   เครือข่ายและชุมชน  

-  ด้านการเมืองและ

จัดการความขัดแย้ง   

แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพชององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มผูสู้งอายุบนพ้ืนฐานทุน

ทางวัฒนธรรมในพื้นที่

ชายแดนใต้: ศึกษากรณี 

เทศบาลต าบลยโุป   

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   

-  เศรษฐกิจ  

-  ความมั่นคง   

-  การมีส่วนร่วมพัฒนา 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มคนที่มีหน้าที่และสัมพันธ์กับ

ผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลยุโป ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครัวของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ตลอดจนตัวแทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลยุโป ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน และเนื่องจาก มีข้อจ ากัดด้านสถานการณ์ความไม่สงบ และช่วงเวลา   
การลงภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยให้เทศบาลต าบลยุโปประสานกลุ่มต่าง ๆ      
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเต็มใจให้ความร่วมมือกับการเก็บข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 คน 
วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน คือขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จ าแนกตามกลุ่มประเภทสังกัด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยค านึงถึงความหลากหลายของตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆ   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค าถาม 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ค าถามข้อมูลทั่วไป มีค าถาม 10 ข้อ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา   

ขั้นสูงสุด สถานะสมรส รายได้รวมของท่านต่อเดือน การประกอบอาชีพหลัก การเป็นสมาชิกกลุ่ม/
องค์กรใดในชุมชนต าบลยุโป ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในต าบลยุโป และความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเทศบาลต าบลยุโป 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมฯ แยกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผู้น าและนโยบาย                
ด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน และด้านการเมืองและจัดการความขัดแย้ง  รวมค าถาม     
17 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด แบบ rating scale   

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในระดับชายแดนใต้ รวมค าถาม 17 ข้อ เป็นค าถาม
ปลายปิดแบบ rating scale   

ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 และ 3 มีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด และมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และพิจารณาค่าเฉลี่ยจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
 

                    คะแนนเฉลี่ย                      แปลความหมาย 

  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า  ความเห็นอยู่ระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า  ความเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า  ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า  ความเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า  ความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ส่วนสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อ 1 และข้อ 2 คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 177 คน ส่วนใหญ่เป็น       

เพศหญงิ อายมุากกวา่ 60 ปขีึน้ไป นบัถอืศาสนาพุทธ การศกึษาสงูสดุเปน็ประถมศกึษา มสีถานะสมรส       
มีรายได้รวมต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน อาชีพหลักท าการเกษตร/ท านา/ประมง         
เป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กรในชุมชนคือชมรมผู้สูงอายุ และเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีคนในครอบครัวหรือญาติ
ท างานในเทศบาลต าบลยุโป    

ส่วนที่ 2 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

 

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและแปลผลของศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้  

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับศักยภาพ 

  X S.D. แปลผล 
ด้านผู้น าและนโยบาย 

1 ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการ     
ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาของผู้สูงอายุในชุมชน 

3.51 0.84 มาก 

2 เทศบาลต าบลมีนโยบายช่วยเหลือสงเคราะห์และดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนหรือยากไร้บนพื้นฐาน
ความสามารถของชุมชน 

3.41 0.91 ปานกลาง 

3 ผู้บริหารท้องถิ่นมีการวางแผนพัฒนาชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุตาม
ศักยภาพของแต่ละคนในชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

3.36 1.00 ปานกลาง 

4 มีการส่งเสริมหลักประกันชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอาย ุ

3.26 1.05 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านผู้น าและนโยบาย 3.38 0.84 ปานกลาง 

ด้านการบริหารจัดการ 
5 วางแผนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอายุได้ครอบคลุมประเภท   

ต่าง ๆ ของผู้สงูอายุ และหลากหลายทักษะความรู้ โดยค านึง  
ถึงวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม 

3.49 1.00 ปานกลาง 

6 สนับสนนุงบประมาณสร้างอาชพีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง    
ทุกประเภทของผู้สูงอายุในแตล่ะชุมชน 

3.12 1.02 ปานกลาง 
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ประเด็นค าถาม 
ระดับศักยภาพ 

  X S.D. แปลผล 
ด้านการบริหารจัดการ 
7 มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ

ส่งเสริมอาชีพทีส่อดคล้องกับพืน้ที่แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการ      
หารายได้และพึ่งตนเอง 

3.27 0.99 ปานกลาง 

8 สามารถประสานบุคคลภายนอกมารับผิดชอบร่วมท ากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุแบบบูรณาการโดยค านึงถึงความ
เป็นอยู่ของชุมชน 

3.38 0.90 ปานกลาง 

9 สามารถรวมกลุ่มผูสู้งอายุที่มพีลงัให้มาเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนา
ชุมชนต าบลโดยผา่นการร่วมกิจกรรมเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

3.37 0.97 ปานกลาง 

10 มีความพร้อมด้านข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ     
ของผู้สูงอายุในต าบล เพื่อน ามาวางแผนท าโครงการ        
โดยค านงึถึงอัตลักษณ์ชุมชน 

3.32 0.96 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ 3.33 0.82 ปานกลาง 

ด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน 

11 สามารถท าข้อตกลง หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐให้มาช่วยจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้สงูอายุตามความต้องการของชุมชนทีส่อดคล้องกับ
วัฒนธรรมของคนในพืน้ที่ 

3.31 1.03 ปานกลาง 

12 สามารถท างานเปน็เครือข่ายโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีของกลุ่ม
ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มโรงเรียน/และองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้สงูอายุ ชมรมผูสู้งอายุ/กลุ่มโรงเรียน/และ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สงูอายุ 

3.33 1.00 ปานกลาง 

13 สามารถผลักดันคนในชุมชนมาร่วมเป็นอาสาสมัครท างาน  
เป็นเครือข่าย ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ       
ที่ค านึงถึงวฒันธรรมและศาสนา 

3.36 0.93 ปานกลาง 

14 มีความพร้อมในการสนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชมรม
ผู้สูงอาย/ุโรงเรียนผูสู้งอายุในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุโดนเน้นการใช้ภูปัญญาท้องถิ่น 

3.31 0.99 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน 3.33 0.86 ปานกลาง 
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ประเด็นค าถาม 
ระดับศักยภาพ 

  X S.D. แปลผล 
ด้านการเมืองและจัดการความขัดแย้ง 
15 สามารถหาวิธชี่วยเหลือและแก้ปัญหาผูสู้งอายุแต่ละราย  

อย่างเหมาะสม ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
3.24 0.98 ปานกลาง 

16 สามารถออกแบบกิจกรรมสนับสนุนแก่กลุ่มผูสู้งอายุ            
ที่มีพื้นฐานความเชื่อหรือค่านิยมแตกต่างกัน 

3.29 0.94 ปานกลาง 

17 เทศบาลต าบลมีความสามารถตอบสนองความต้องการ          
ที่หลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น    
สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ 

3.29 1.06 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านการเมืองและจัดการความขัดแย้ง 3.28 0.92 ปานกลาง 

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมทุกด้าน 3.33 0.81 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง (x ̄= 3.33, S.D. = 0.81) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้น าและนโยบาย         
(x ̄= 3.38, S.D. = 0.84) มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการนโยบาย และด้าน
ความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  (x ̄= 3.33, S.D.=0.82,0.86) เรียงตามล าดับ 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง มีรายละเอียด คือ  
ด้านผู้น าและนโยบาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (x ̄=3.38, S.D. = 0.84) 

โดยเฉพาะประเด็นผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับ     
หลักศาสนาของผู้สูงอายุในชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̄= 3.51, S.D. = 0.84)  

ด้านการบริหารจัดการนโยบาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (x ̄= 3.33,         
S.D. = 0.82) โดยเฉพาะประเด็นวางแผนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครอบคลุมประเภทต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุ และหลากหลายทักษะความรู้ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด          
(x ̄= 3.49, S.D. = 1.00)  

ด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง             
(x ̄= 3.33, S.D. = 0.86) โดยเฉพาะประเด็นสามารถผลักดันคนในชุมชนมาร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท างานเป็นเครือข่ายในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่ค านึงถึงวัฒนธรรมและศาสนา        
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̄= 3.36, S.D. = 0. 93)  

ด้านการเมืองและจัดการความขัดแย้ง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (x ̄=3.28, 
S.D. = 0.92) โดยเฉพาะประเด็นสามารถออกแบบกิจกรรมสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีพ้ืนฐาน
ความเชื่อหรือค่านิยมแตกต่างกัน และเทศบาลต าบลมีความสามารถตอบสนองความต้องการ         
ที่หลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน (x ̄= 3.29, (S.D. = 0.94, 1.06)) เรียงตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนใต้  

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับศักยภาพ 

  X S.D. แปลผล 
1 เทศบาลต าบลยุโป ควรส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบเครือญาติของ

คนในชุมชนมาสร้างกลไกการดแูลผู้สูงอายุ เช่น การเอาใจใส่ดแูล
พาไปหาหมอยามจ าเปน็ และแวะมาเยี่ยมเยียน 

3.75 1.05 มาก 

2 ควรสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะผูสู้งอายุเพื่อรองรับงาน     
ในชุมชน เช่น การติดต่อพูดคุยและการไปเยี่ยมบ้าน รวมถึง
กระตุ้นแสดงความคิดเห็นในเวทีชุมชนต่าง ๆ 

3.77 0.94 มาก 

3 ควรกระตุ้นให้คนที่มีจิตอาสาในชุมชนมาร่วมเปน็สมาชิกกลุ่ม
องค์กร ชมรมและเครือข่ายด้านอาสาสมัครผูสู้งอายุในชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการท างานดูแลผูสู้งอายุให้ทั่วถึง 

3.68 0.94 มาก 

4 ควรพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในรปูแบบสวัสดิการสังคมและ
บริการสังคมของรัฐและเอกชนให้หลากหลาย เช่น ผลักดันให้น า
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นมาสนบัสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายบุนพืน้ฐานอัตลักษณ์ชุมชน 

3.73 0.94 มาก 

5 เทศบาลต าบลยโุปควรปลกูฝงัเจา้หนา้ทีใ่ห้มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
ผูส้งูอายโุดยปฏบิตัหินา้ทีอ่อกเยีย่ม ให้ค าแนะน าชว่ยเหลอืคลายทกุข ์

3.81 0.97 มาก 

6 เทศบาลต าบลยุโปควรใช้งานเทศกาลประเพณีมาสร้างกิจกรรม  
ที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเช่น พบปะ เยี่ยมเยียนและสังสรรค์
ในช่วงเทศกาลประเพณีต่าง ๆ 

3.82 0.98 มาก 

7 เทศบาลต าบลฯ ต้องส่งเสริมความรู้ที่จ าเปน็ส าหรับการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าแกผู่้สูงอาย ุ

3.78 0.92 มาก 

8 ควรส่งส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุมาถ่ายทอดเผยแพร่ สบืสานวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์
สร้างสรรค์ชุมชนสังคม 

3.83 0.91 มาก 

9 ควรน าบรรทัดฐานทางสังคมมาหล่อหลอมพฤติกรรมของคน    
ในชุมชนที่มีต่อผู้สงูอายุ เชน่ ความเชื่อถือ และความศรัทธา     
ที่มีต่อผู้สูงอาย ุ

3.64 0.92 มาก 

10 ควรส่งเสริมการท างานสร้างรายได้กับผูสู้งอายุโดยใช้พืน้ฐาน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.69 0.95 มาก 

11 ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สงูอายุที่มีความพร้อมและมพีลัง
ให้มาร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม 

3.75 0.95 มาก 
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จากตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวม        
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (x=̄3.80, S.D. =0.78) โดยเฉพาะประเด็นย่อยว่าต้องสนับสนุนให้ชมรม
ผู้สูงอายุ และชุมชนเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานความต้องการของผู้สูงอายุ (x=̄3.92, 
S.D. =0.92) มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือสนับสนุนการให้เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น ประเด็นว่าควรตั้งกรอบเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรนักกายภาพและนักบริบาลส าหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นว่า
ควรส่งเสริมแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  (x=̄3.91, S.D. =0.94 , 0.93 และ 1.01) เรียงตามล าดับ  

 
อภิปรายผล  

1. ระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้    

  จากผลวิจัยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลวิจัย 
ดังนี้  

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับศักยภาพ 

  X S.D. แปล
ผล 

12 เทศบาลต าบลยุโปจะต้องค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นผู้รู้และมีความ
เชี่ยวชาญในภูมิปัญญาด้านการเกษตรและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
มาวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้หลากหลาย 

3.89 0.97 มาก 

13 ต้องสนับสนนุให้ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนเปน็ตัวหลัก            
ในการดูแลผู้สงูอายุบนพื้นฐานความต้องการของผู้สูงอายุ 

3.92 0.92 มาก 

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณเพิ่มเติม         
เพื่อสนับสนุนการให้เงิน เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุให้มากข้ึน 

3.91 0.94 มาก 

15 ควรสนับสนนุให้สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายไุด้น าภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ มาสร้างผลิตภัณฑช์ุมชน โดยใชน้วัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมท้องถิ่น 

3.82 0.97 มาก 

16 ควรตั้งกรอบเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักกายภาพและ             
นักบริบาลส าหรับผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.91 0.93 มาก 

17 ควรส่งเสริมแนวคิดวิสาหกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยรวมกลุ่ม
อาชีพของผู้สูงอายุตามความเหมาะสมของพืน้ที่ 

3.91 1.01 มาก 

 18 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุโดยรวม 

3.80 0.78 มาก 
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 ด้านผู้น าและนโยบายในประเด็นย่อยว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในหลักการจั ด
สวัสดิการ ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาของผู้สูงอายุในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของเศรษฐวัฒน์ 
โชควรกุล (2555) ที่อธิบายว่าภาวะผู้น าเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า
ผูน้ าทอ้งถิน่อยูใ่นชมุชนจงึใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัทนุทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วโยงกบัหลกัความเชือ่ศาสนา 
โดยมองว่าการพึ่งพาช่วยเหลือของคน ในชุมชนมีพ้ืนฐานจากระบบความคิด และพ้ืนฐานการใช้ชีวิต
ที่ผูกพันกับความเชื่อ และวิถีวัฒนธรรม  

 ประเด็นด้านการบริหารจัดการนโยบาย ในประเด็นข้อย่อยคือวางแผนจัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุได้ครอบคลุมประเภทต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ และหลากหลายทักษะความรู้ โดยค านึง          
ถึงวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่างานดูแลผู้สูงอายุมีขอบข่ายสลับซับซ้อน         
ที่สัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการข้ามสังกัด ข้ามประเภท และข้ามพ้ืนที่ และยังสอดคล้อง
กับการใช้หลักศาสนาน าสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการ บูรณาการความรู้เรื่องศาสนาให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุก็มี    
การพิจารณาขอ้จ ากดัทางดา้นศาสนาดว้ย ซึง่กส็อดคลอ้งกบังานวจิยัของจรีาพร ทองด,ี ดาราวรรณ รองเมอืง, 
และฉันทนา นาคฉัตรีย์ (2557) ที่ว่าควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน     
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีเหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่น เหตุผล ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า
ต าบลยุโป มีผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ การจัดกิจกรรมจึงต้องพิจารณา         
ถึงความเหมาะสม การยอมรับ การจัดกิจกรรมอย่างละเอียดและถี่ถ้วน เช่น กิจกรรมทางศาสนา    
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

ประเด็นด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชนในประเด็นข้อย่อยคือผลักดันคนในชุมชน
มาร่วมเป็นอาสาสมัครท างานเป็นเครือข่ายในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่ค านึง          
ถึงวัฒนธรรมและศาสนา สอดคล้องกับไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และอนัฐฌา ปิ่นแก้ว (2558) กล่าวว่า  
การสร้างเครือข่ายเก้ือหนุนผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือ เป็นช่องทาง
ในการสร้างสัมพันธภาพในสังคม ผู้สูงอายุจะได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการรวมกลุ่มกัน  จากความร่วมมือของครอบครัว ญาติ เพ่ือน 
เพ่ือนบ้าน ชุมชนและนักวิชาชีพทางสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ของผู้สูงอายุในชุมชน ในท านอง
เดียวกับงานวิจัยของภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) พบว่า ควรมีกลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้านพร้อม
รับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง พร้อมทั้ง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล 
และให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้ง     
ในงานวิจัยของพรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน, และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2560)        
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท างานอาสาสมัครในผู้สูงอายุและการบริหารจัดการ         
งานอาสาสมัครส าหรับผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แนวทางการพัฒนาศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการพฒันาคณุภาพชวิีต
ของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้  

จากผลวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ มีประเด็นสามารถ
น ามาอภิปรายผลวิจัย คือ  

ประเด็นต้องสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สูงอายุ         
บนพื้นฐานความต้องการของผู้สูงอายุ เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่ากลุ่มคนในชุมชนจะรู้จักและเข้าใจ
สภาพปัญหาความต้องการและบริบทแวดล้อมของผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวิณี วิวัฒน์วานิช, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, และรัชพันธุ์ เชยจิตร (2551) ที่กล่าวว่า    
รัฐควรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิต ควรเน้นการเตรียมในทุกมิติ ทั้งด้าน    
สุขภาวะ เศรษฐานะ ความเป็นอยู่การได้รับการยอมรับ/ เคารพการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควรเริ่มต้นจากชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วในพ้ืนที่มาเป็นฐาน           
ในการพัฒนา รวมทั้ง รัฐควรกระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชน/สังคมเห็นความส าคัญของการน าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และรัฐควรสนับสนุนหรือก าหนดเป็นนโยบาย       
ใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิาร สว่นต าบล โรงพยาบาลชมุชน 
ให้มีการร่วมมือประสานกับชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการให้      
เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงขึ้น            
จึงเป็นผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายของเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ (2543) ที่กล่าวว่าหน่วยงานรัฐควรเน้นถึงการแก้ไขปัญหาการจัดสรร 
และการใช้งบประมาณให้เพียงพอ ก าหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการแก้ผู้สูงอายุในทิศทางที่ชัดเจน 
ให้เกิดความหลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ที่มี พ้ืนฐานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม           
และงานวิจัยของเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล (2555) ก็ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงการน านโยบาย       
ไปปฏบิตัหิลายดา้นไดแ้กง่านดา้นงบประมาณ การบรหิารบคุลากร การจดัท าฐานขอ้มลูอยา่งบรูณาการ 
และการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง งานวิจัยของภูมิวัฒน์ พรวนสุข 
(2558) ให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคือ ตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต 
และงานวิจัยของวิไลลักษณ์ พรมแสน และอัจฉริยา ครุธาโรจน์ (2560) ให้ความเห็นว่าปัจจัยและ
เงื่อนไขหลักในการส่งเสริมการด าเนินงานก็คืองบประมาณส าหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจและมอบหมายภาระงานเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุด้านการมีงานท าและการสร้างรายได้ให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน และควรมีการ
จัดท าฐานข้อมูลศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (2) ประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยบูรณาการด้านงบประมาณ บุคลากร หรือการท าบันทึกข้อตกลง       
คู่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้บรรลุผล  
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ประเด็นควรตั้งกรอบเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักกายภาพและนักบริบาลส าหรับผู้สูงอายุ  
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมสมยั พิลาแดง, ยทุธพล ทวะชาล,ี 
และกตญัญ ูแกว้หานาม (2557) ทีใ่หค้วามเหน็วา่ควรมกีารจดัเจา้หนา้ทีใ่หค้ าแนะน าในการออกก าลงักาย  
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการแพทย์แผนไทยให้กับ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นเช่นนี้  เป็นเพราะว่าขอบข่ายงานสุขภาพต้องเน้นเชิงพ้ืนที่ที่ต้องปฏิบัติงานเชิงรุก    
ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

 ประเด็นควรส่งเสริมแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนยังมีพลังและ             
มีองค์ความรู้ดั้งเดิมที่สามารถน ามาประยุกต์ต่อยอดให้สามารถเพ่ิมมูลค่าสร้างความมั่นคงให้ตนเอง
และกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ที่ เสนอว่าควรสนับสนุน           
ในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติ       
ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านอาชีพและ            
มีการบริการจัดการน าผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจ าหน่าย และจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม รวมทั้ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวดี ทะไกรราช และคณะ (2558) ที่มีข้อเสนอให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมส าหรับการสร้างอาชีพรายได้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และการส่งเสริม
ด้านการสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือให้เกิดการน าองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพมาด าเนินการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและคนในชุมชน      
การสนับสนุนการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมและแผนงาน
ระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุทั้งในระดับชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง  สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอด     
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้กับประชาชนคนรุ่นใหม่ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  จากการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาเสนอแนะ ได้ดังนี้  
 1) ต้องส่งเสริมให้มีหลักประกันชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
  2) สนบัสนนุงบประมาณสรา้งอาชพีใหแ้กผู่ส้งูอายคุรอบคลมุทกุประเภทของผูส้งูอายใุนแตล่ะชมุชน   
 3) ท าข้อตกลงหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐให้
มาช่วยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุตามความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่   
  4) สร้างความพร้อมในการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ    
ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 5) หาวิธีช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้สูงอายุแต่ละรายอย่างเหมาะสมตรงกับสภาพความเป็นจริง 
   6) ต้องสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สูงอายุ  



 
Journal of Politics and Governance  
Volume 11 No. 3, September – December 2021                                         213 

 

 7) ควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมและตั้งกรอบเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักกายภาพและนักบริบาล
ส าหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  8) ควรส่งเสริมแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุตาม    
ความเหมาะสมของพ้ืนที่   
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