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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษา 1) ระดับศักยภาพของท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษา
กรณี เทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2) หาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในระดับ
ชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง 
( x =  3.33, S.D. =.0.81) โดยเฉพาะด้านผู้น าและนโยบายมีค่ามากสุด ( x = 3.38, S.D. =.0.84) ใน
ประเด็นข้อย่อยว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาของผู้สูงอายุในชุมชน มีค่าสูงสุด ( x = 3.51, S.D. =.0.84) รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
จัดการ ( x = 3.33, S.D. =.0.82) ในประเด็นข้อย่อยว่าวางแผนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุได้
ครอบคลุมประเภทต่างๆ ของผู้สูงอายุ และหลากหลายทักษะความรู้ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมแต่ละ
กลุ่ม มีค่าสูงสุด ( x = 3.49, S.D. =1.00) และด้านความร่วมมือเชิงเครือข่ายและชุมชน ( x = 3.33 , 
S.D. =1.00) ในประเด็นข้อย่อยว่าสามารถผลักดันคนในชุมชนมาร่วมเป็นอาสาสมัครท างานเป็น
เครือข่ายในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่ค านึงถึงวัฒนธรรมและศาสนา ( x = 3.36, S.D. 
=0.93)  ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบน
พ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรมในระดับชายแดนใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. =0.78)  
โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่ามากสุดคือ ต้องสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนเป็นตัวหลักในการดูแล
ผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานความต้องการของผู้สูงอายุ ( x = 3.92, S.D. =0.92) รองลงมาคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการให้เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น  ( x = 
3.91, S.D. =0.94) ประเด็นควรตั้งกรอบเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักกายภาพและนักบริบาลส าหรับ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( x = 3.91, S.D. =0.93) และประเด็นควรส่งเสริมแนวคิด
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วิสาหกิจเพ่ือช่วยเหลือสังคม โดยรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ( x = 3.91, 
S.D. =1.01)   
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Abstract 
 

This research aimed at (1) exploring local potential level of promotions for 
the elderly’s quality of life on the basis of southern border provinces cultural capital 
in Yupo Subdistrict Municipality, Mueang District, Yala Province and (2) discovering 
suggestions for local potential development in Yupo Subdistrict Municipality, Mueang 
District, Yala Province. This research was a quantitative research working with 177 
subjects who were selected by multi-stage samplings, including simple random 
sampling and cluster sampling. Questionnaires were a research instrument, and the 
data were analyzed to find out means, percentages, and standard deviations. 

Results of the study were as followed. Local potential level of developing 
the elderly’s quality of life based on southern border provinces cultural capital was 
moderate ( x = 3.33, S.D. = .0.81). Potential sub-dimension that was highest was the 
sub-dimension that local administrators had knowledge and understanding in 
providing welfare based on the elderly’s religious teachings ( x = 3.51, S.D. = .0.84), 
which was under the dimension of leader and policies ( x = 3.38, S.D. =.0.84). Seen as 
the second highest potential, the sub-dimension that activity curriculum for elderly 
school was inclusive for all types of the elderly and all kinds of knowledge and skills 
in consideration of individual culture ( x = 3.49, S.D. = 1.00) was highest in the 
management dimension ( x =3.33, S.D. = .0.82). Lastly, in the network and community 
cooperation dimension ( x = 3.33, S.D. = 1.00), the sub-dimension that the local 
administration organization could encourage community members to voluntarily 
work for the elderly health promotion based on their culture and religion ( x = 3.36, 
S.D. = 0.93) gained the highest mean score. 

Suggestions for improving local potentials in developing the elderly’s quality 
of life based on southern border provinces cultural capital were in high level ( x = 
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3.80, S.D. = 0.78), as a whole. Particularly, the issue of supporting the elderly club 
and communities to play major roles in the elderly health care regarding the 
elderly’s needs ( x = 3.92, S.D. = 0.92) had the highest mean score, followed by the 
issue that local administration organizations should provide larger budget for the 
elderly allowance ( x = 3.91, S.D. = 0.94), the issue that each local administration 
organization should hire physiotherapists and care givers for the elderly ( x = 3.91, 
S.D. = 0.93), and the issue that local administration organizations should sponsor 
social enterprises that gathered the elderly by their occupations regarding contextual 
appropriateness ( x = 3.91, S.D. = 1.01), respectively. 
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