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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษา 1) ศักยภาพการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยใน
ชุมชน  : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  2) ศักยภาพและ
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนฯ 3) ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมผู้สูงอายุ
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน ฯ และ 4) ข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน ฯ การวิจัยนี้เป็นวิจัยผสมผสาน ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ กลุ่มที่ 1  ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ กลุ่มที่ 2 ตัวแทนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชนล าพะยา  การส ารวจใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง  2 กลุ่ม คือ 136 คน และ 218  คน ตามล าดับ ส่วนผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
การสนทนากลุ่มกับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคคลท้องถิ่น  จ านวน 4 คน และการสนทนากลุ่มกับตัวแทน
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ จ านวน 12  คน  เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด และแบบสนทนากลุ่ม  จ านวน 2 ชุด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะ 
  ผลการวิจัยพบว่า   
 ศักยภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D. 
=0.55) โดยเฉพาะด้านนโยบาย ระบบ และกฎหมายของท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ( x = 3.97, S.D. 
=0.55)  
 ประเด็นศักยภาพและสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน ฯ พบว่า 
ศักยภาพของผู้สูงอายุในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนฯ  โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( x = 
3.09, S.D. =0.65)  โดยเฉพาะด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยมากสุด  ( x = 3.35, S.D. =0.77) ส่วนสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนฯ ภาพรวมอยู่ระดับน้อย ( x = 2.43, S.D.  = 
0.66) โดยเฉพาะปัญหาเริ่มต้นที่ตัวผู้สูงอายุเองมีค่าเฉลี่ยมากสุด ( x = 2.47, S.D.  = 0.71)  
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 ส าหรับ การสร้างต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน คือ 
การสร้างไลน์ “สุขใจ สูงวัย ล าพะยา” เพ่ือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารในชุมชนเพ่ือสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในต าบลพะยา  โดยเน้นกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมภารกิจท้าทายเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัยในชุมชนฯ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ( x = 4.18, S.D. =0.47) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยมากสุด  ( x = 4.24, S.D. =0.50)  
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  ABSTRACT 

 
Purposes of this research were to study 1) potentials of local administration 

organizations in maintaining and improving quality of life of the elderly in order to be 
supportive to the aging society in communities, particularly in the context of Lam 
Phaya Sub-district Administration Organization, Mueang District, Yala Province, 2) 
potentials and problems of the elderly in the preparation for aging society in the 
community, 3) a model of the elderly innovation development for aging society in 
the community, and 4) proposed local policy in promoting the elderly innovation 
development for aging society in the community. This research was a mixed method 
research. Two groups of samples were, 136 representatives of organizations involving 
with the sub-district administration organization’s operations, and 218 representatives 
of local groups and organizations in Lam Phaya community. To gain qualitative data, 
focus group discussions were held with four local administrators and local people, as 
well as with 12 representatives of groups working with the elderly. Two types of 
research instrument, including two questionnaires for two different samples and two 
focus group questions for two groups of informants, were used. Lastly, data collected 
from the questionnaires were statistically analyzed to find out means, percentages, 
and standard deviations. Qualitative data were analyzed by using logical analysis. 

Results of the study showed that, in general, potentials of the local 
administration organization in maintaining and improving quality of life of the elderly 
for aging society in the community were in a high level ( x = 3.90, S.D. =0.55). 
Significantly, the dimension of policy, system, and local rules received the highest 
mean score ( x = 3.97, S.D. = 0.55). 
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 In terms of potentials and problems of the elderly in the preparation for 
aging society in the community, the results showed that the elderly’s potentials for 
aging society in the community were, overall, in a moderate level ( x = 3.09, S.D. = 
0.65), and the elderly’s mental potentials gained the highest mean ( x = 3.35, S.D. = 
0.77). In addition, the elderly’s problems about getting ready for aging society in the 
community were in a low level ( x = 2.43, S.D. = 0.66); however, the problems 
deriving from the elderly themselves received the highest mean score ( x = 2.47, S.D. 
= 0.71). 
 When a model for the elderly innovation development for the aging society 
in the community was concerned, a group in Line application entitled “Happy Lam 
Phaya Elderly” was created as a communication innovation in the community, in 
order to enhance wellness of the elderly in Lam Phaya Sub-district. Activities in the 
group emphasizes on giving knowledge and information about the elderly wellness 
and missions challenging the elderly to improve their inclusive quality of life. 
 Proposed local policy on driving the elderly innovation development in the 
community were in a high level ( x = 4.18, S.D. =0.47); especially, the environmental 
dimension had the highest mean score ( x = 4.24, S.D. = 0.50). 
 
Key word: Potential, Local Administration Organization, the Elderly Innovation, Aging 
Society  
 

 

 
  
 


