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บทบาทของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่
The Role of Thai Senior Citizens on Local
Development Participation
นิตยา ทวีชีพ (Nittaya Taweecheep) 1
พิทักษ์ จันทร์เจริญ (Pitauk Chancharoen) 2

บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) บทบาทของผูส้ งู อายุไทยต่อการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้สูงอายุไทยในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้สูงอายุไทยต่อ
การมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 64 คน
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง บุคคลในครอบครัว ที่ผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ร่วมด้วย เพื่อนบ้านหรือสมาชิกในชุมชน ปราชญ์ชุมชน และผู้น�ำชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมสนทนากลุม่ ผลการวิจยั
พบว่า บทบาทของผูส้ งู อายุในมิตดิ า้ นครอบครัว มิตดิ า้ นการศึกษา มิตดิ า้ นการพัฒนา
ชุมชน และมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและให้ความสนใจ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ส ่ ว นผลั ก ดั น ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว และคนในชุ ม ชน
เกิ ด ความผู ก พั น และมี ค วามสามั ค คี ร ่ ว มกั น ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ บทบาทของ
ผู้สูงอายุไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ต้องสร้างความตระหนักใน
คุณค่าของผู้สูงอายุ และสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพความรู้
และความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ผู้สูงอายุไม่ได้มีการตั้งเป้าหมาย
1
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ไว้รองรับว่าตนเองจะต้องปรับตัวอยู่ในชุมชนอย่างไร รวมถึงให้ความส�ำคัญต่อ
การตระหนักในคุณค่าของตนเองน้อย
ค�ำส�ำคัญ: บทบาท, ผู้สูงอายุไทย, การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this research were to 1) examine the roles of Thai
senior citizens in local development participation 2) study the factors
affecting the roles of Thai senior citizens in local development participation,
and 3) explore the problems and obstacles of Thai senior citizens on local
development participation. This study is a qualitative research with 64 key
informants, including male and female senior citizens aged 60 years old
or over, senior citizens’ family members, neighbors or community members,
community philosophers, and community leaders in the northeastern, central,
northern and southern regions. The tools used for data collection were in-depth
interviews and focus group discussions. The data were analyzed using content
analysis. Regarding the senior citizens’ roles in the aspects of family, education,
community development, and religion and culture, it was found that they
continuously participated and showed their interest in activities, as well as
encouraged members of their families and communities to have unity. With regard
to the factors affecting the roles of Thai senior citizens in local development
participation, it was found that the senior citizens’ self-esteem should
consistently be promoted, as well as the activities or projects to develop the
senior citizens’ knowledge and expertise. Meanwhile, for the problems and
obstacles of Thai senior citizens on local development participation, it was
found that the senior citizens didn’t plan how they would adjust themselves
to their communities, and they gave little importance to self-esteem.
Keywords: Role, Thai Senior Citizens, Local Development Participation
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บทน�ำ
ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้สูงอายุ
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ซึ่งหากมองสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2557
เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยประชากรสูงวัยที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากร
ทั้งหมด ต่อไปในปี 2564 จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และสู่ในปี 2574 จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด โดยเฉพาะสัดส่วนของประชากรสูงอายุวัยต้นในกลุ่มอายุ
60-64 ปี และกลุม่ อายุ 65-69 ปี มีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอย่างช้า ๆ และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะลดลงเล็กน้อย แต่สำ� หรับกลุม่ ผูส้ งู อายุวยั กลางทีม่ อี ายุระหว่าง 70-79 ปี มีแนวโน้ม
ที่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้น (มูล นิธิส ถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้ สูงอายุ ไ ทย, 2557) นอกจากนี้
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2555) ยังพบว่า จ�ำนวนผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 32) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และเลย
ภาคกลาง (ร้อยละ 25) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสิงห์บุรี ภาคเหนือ (ร้อยละ 20)
ได้แก่ เชียงใหม่ และล�ำปาง ส�ำหรับภาคใต้ (ร้อยละ 13) ได้แก่ นครศรีธรรมราช
และระนอง ซึ่งมีจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพศหญิงในวัยปลายหรืออายุมาก (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะมีสูงมากขึ้น และ
จะสูงในทุกภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชากรหนุ่มสาวย้ายไปท�ำงาน
ในเมืองกันมาก และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันครอบครัวไทยได้เปลี่ยน
เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอาศัย
อยู่ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลงอย่างมาก และในปี 2557 ประมาณว่าครัวเรือนไทย
จะมีขนาดเฉลีย่ เพียง 3 คนเท่านัน้ รวมถึงสัดส่วนและจ�ำนวนผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพัง
คนเดียวหรืออยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปอีกในอนาคต ก็ย่อม
จะมี ผ ลต่ อ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นระยะยาว จึ ง ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยประสบปั ญ หา
ด้านผู้สูงอายุอย่างรุนแรง ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุเพิ่มจ�ำนวนและสัดส่วนมากขึ้น
ย่อมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านแรงงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย
สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ก าร รวมถึ ง การคบหาสมาคมกั บ เพื่ อ น และการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมค่อนข้างน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมชัย จันทรเสนา
(2544) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทีม่ ตี อ่ บทบาทผูส้ งู อายุ คือ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
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ชุมชนลดลง ประชากรคุณภาพลดลง สภาวะสังคมปัจจุบันท�ำให้จิตใจคนคับแคบ
เห็นแก่ตัว ท�ำให้ผู้สูงอายุเสื่อมศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลดลง ส่งผล
ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และด้านวัฒนธรรมประเพณี ทั้งนี้
รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานต่าง ๆ ควรมีก ารเตรีย มความพร้ อมและพั ฒ นาศั กยภาพ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศได้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในหลาย ๆ ด้าน มากขึ้น เนื่องจาก
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส�ำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในปัจจุบันจะเห็น
ได้วา่ ประเทศไทยได้มกี ารต่ออายุราชการให้กบั ผูส้ งู อายุถงึ 65 ปี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
และต่ออายุราชการถึง 70 ปี ส�ำหรับอาชีพผู้พิพากษา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและที่ ป รึ ก ษาอี ก มากมาย ซึ่ ง แสดงให้ ไ ด้ ว ่ า ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
การเคารพนับถือ และยังมีบทบาทส�ำคัญในสังคม เช่น เป็นผู้น�ำครอบครัว เป็นผู้น�ำ
ในการพั ฒ นาชุ ม ชน การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ใจแก้ว วิสายอน, 2553, หน้า 2) ดังนั้น หากในสังคมได้เปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวหรือท�ำหน้าที่และแสดงบทบาทในสังคมได้ ก็จะช่วยให้
บุคคลสามารถลดความเครียดต่าง ๆ มีก�ำลังใจท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
ที่จะเผชิญปัญหา เพราะการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนจะเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้
จึงเป็นแนวทางในการวางแผน หรือจัดโครงการส�ำหรับผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อบทบาทของผูส้ งู อายุไทยในการมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่
3. เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่
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ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
ตามหลักทฤษฎีบทบาทของ Merton กล่าวเกีย่ วกับบทบาทว่า บุคคลแต่ละคน
จะต้องมีต�ำแหน่งและบทบาทควบคู่กันไป ซึ่งไม่เหมือนกัน บทบาทจะมีมากน้อย
เพียงใดขึน้ อยูก่ บั ทักษะของสังคมทีเ่ ขาสังกัดอยู่ ตลอดจนลักษณะของบุคคลในสังคม
นั้นด้วย (พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมโม, 2554, หน้า 20)
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ตามหลักการทฤษฎีแห่งกิจกรรมกล่าวเกี่ยวกับการสูงอายุว่า เมื่อบุคคลเข้าสู่
วัยสูงอายุควรจ�ำเป็นต้องพัฒนากิจกรรมทางกายภาพ ทางจิตใจ และสังคมให้อยู่
ในระดับสูง ดังนั้น หากผู้สูงอายุยุติบทบาทบางอย่างในสังคม เช่น การท�ำงาน
ถึงวัยเกษียณอายุจะต้องมีบทบาทใหม่เข้ามาแทนที่ (Marshall, 1999, p. 434) เช่น
เดียวกับ นภเกตุ สุขสมเพียร (2549, หน้า 26) กล่าวว่า ทฤษฎีกิจกรรมจะช่วย
เพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการแทนที่บทบาทของตนเองที่สูญเสียไป
ท�ำให้บุคคลมองโลกในทางบวก เกิดความสุข ไม่เครียด และสามารถด�ำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลั ก การทฤษฎี ก ารกระท� ำ เชิ ง สื่ อ สารอธิ บ ายว่ า การพั ฒ นาชุ ม ชน
หรือท้องถิ่นเริ่มจากการปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมเพื่อการเสวนาสาธารณะแบบ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมนี้เพื่อร่วมส�ำรวจปัญหา ทดสอบแนวทางแก้ไข และท�ำ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อชุมชนพบว่ามีจุดบกพร่อง การรวมตัวกันประเภทนี้
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงบุคคล เครือข่ายและ
สถาบันเข้ากับชุมชน สถานที่ หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน (Phillips & Pittman,
2009, pp. 22-25) ส่วนทฤษฎีการสร้างผู้น�ำเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ให้ความส�ำคัญต่อ
การสร้างผู้น�ำที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน เกิดการกระตุ้นที่อยากท�ำงาน
ด้วยความสมัครใจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ อันน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ แก่ชมุ ชนหรือท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ (ยุพาพร รูปงาม, 2545,
หน้า 8)
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วิธีการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์
เจาะลึก และการประชุมสนทนากลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย
พ.ศ. 2557 และศึกษาจากลักษณะของพื้นที่ประเทศไทยแบบเจาะจงที่มีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุวนั ต้นถึงวัยปลาย (60-80 ปีขนึ้ ไป) ในแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบกั บ ในแต่ ล ะภาคยั ง มี ค วามหลากหลายของประชากร และปั ญ หาของ
การส่งเสริมในการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
ทั้ง 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับประชากรสูงวัย 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 48 คน
ทีย่ งั มีความต้องการทีม่ งุ่ พัฒนาตนเองและท�ำกิจกรรมในบทบาทต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษานี้ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือ บุคคลในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมด้วยในพื้นที่ที่ศึกษา ประกอบด้วย
บุตร หลาน เหลน และญาติพี่น้อง จ�ำนวน 4 คน เพื่อนบ้านหรือสมาชิกในชุมชน
จ�ำนวน 4 คน ปราชญ์ชุมชน จ�ำนวน 4 คน และผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 64 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) แนวทางการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ตลอดจนการสังเกต ใช้วิธีการจดบันทึก และใช้
เครือ่ งบันทึกเทปขนาดเล็ก รวมถึงกล้องถ่ายภาพประกอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั
ครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
เพือ่ ใช้ในการสัมภาษณ์โดยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เนือ้ หา
ในแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
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การศึกษา ศาสนา สภาวะสุขภาพ สถานภาพในครอบครัว รวมถึงบริบทของพื้นที่
ชุมชน ครอบครัว ค�ำถามเกีย่ วกับโครงสร้างครอบครัว การดูแลตนเอง กิจวัตรประจ�ำวัน
ความคิดเห็นความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทของผูส้ งู อายุ ต�ำแหน่งในสังคม แรงสนับสนุน
ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคาดหวังของผูส้ งู อายุ และการสนับสนุน
จากเพื่อนบ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำชุมชน และพระ ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุต่อ
การมีส่วนร่วมในชุมชน กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค
และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้าน
การพัฒนาชุมชน รวมถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรมของผูส้ งู อายุ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คือ
ผูส้ งู อายุ บุคคลในครอบครัวทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยอยูร่ ว่ มด้วย เพือ่ นบ้านหรือสมาชิกในชุมชน
ปราชญ์ชุมชน และผู้น�ำชุมชน ที่สามารถให้ความร่วมมือตลอดการด�ำเนินการวิจัย
ทัง้ ชายและหญิง จ�ำนวน 64 คน และใช้แนวทางการประชุมสนทนากลุม่ (Focus Group)
ใช้ระยะเวลาในการจัดสนทนากลุม่ จ�ำนวน 1 วัน คือ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา
13.00-17.30 น. เพือ่ น�ำเสนอบทบาทของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่
และร่วมค้นหาปัจจัยหลักต่อบทบาทของผู้สูงอายุในด้านครอบครัว ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านศาสนา และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนเหตุการณ์ สถานการณ์ ประสบการณ์ร่วม
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยกับตัวแทนกลุ่มผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม คือ ตัวแทนในแต่ละภาคที่เป็นผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัวที่ผู้สูงอายุ
อาศัยอยูร่ ว่ มด้วย เพือ่ นบ้านหรือสมาชิกในชุมชน ปราชญ์ชมุ ชน และผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ ชาย
และหญิง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 8 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา โดยน�ำข้อมูลจากการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต และการประชุมสนทนากลุ่ม น�ำเสนอเป็น
ความเรียงและน�ำมาสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเหตุการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ของข้อมูลทีถ่ กู จดบันทึกไว้ เพือ่ อธิบายบทบาทผูส้ งู อายุในด้านครอบครัว ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
1. มิตดิ า้ นครอบครัว ผูส้ งู อายุจะมีบทบาทในการอาศัยอยูร่ วมกันกับครอบครัว
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องทั่วไปภายในบ้าน เป็นผู้ให้ค�ำชี้แนะหรือเป็นที่
ปรึกษาให้กับสมาชิกในครอบครัว และช่วยในการเจรจาข้อขัดแย้งภายในบ้าน
2. มิ ติ ด ้ านการศึก ษา ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ อย่ า ง
หลากหลาย จึงท�ำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการมีบทบาทด้านการศึกษา เช่น วิทยากรลูกเสือ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการดนตรีไทย
3. มิตดิ า้ นการพัฒนาชุมชน ผูส้ งู อายุจะให้ความสนใจและมีสว่ นร่วมในบทบาท
ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้จากการเป็นทั้งแกนน�ำ/อาสาสมัคร
ในชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังช่วยผลักดันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนให้กับคนในชุมชนและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
4. มิตดิ า้ นศาสนาและวัฒนธรรม ผูส้ งู อายุจะนับถือศาสนาพุทธ และใช้ศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจต่อการด�ำรงชีวิต ผู้สูงอายุจึงมีโอกาสได้แสดง
บทบาททัง้ ในการเป็นมัคทายกของวัด และช่วยผลักดันให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น
ตอนที่ 2		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้สูงอายุไทยในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น
1. ปัจจัยตัวบุคคล สร้างความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ
และให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทเพื่อน� ำไปต่อยอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
เยาวชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยด้านครอบครัว ครอบครัวควรสร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้คำ� ปรึกษา
ตลอดจนให้ความเคารพและยอมรับต่อบทบาทของผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ผู้น�ำชุมชน
ต้องมีการวางแผนเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ และความเชี่ยวชาญของ
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ผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อน�ำผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ หรือปราชญ์ชาวบ้านออกไป
ช่วยเหลือสังคมในบทบาทต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. ปัจจัยด้านชุมชน ผูน้ �ำชุมชนควรมีการเปิดโอกาสให้กลุม่ ผูส้ งู อายุได้แสดง
ความคิดหรือความต้องการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ตลอดจน
การตรวจสอบและติดตามกิจกรรมในบทบาทต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม เพื่อหา
ปัญหาและวิธีการแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุต่อไป
5. ปัจจัยด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุมีความศรัทธาและความเชื่อ
ในทางศาสนาและวัฒนธรรมแต่เดิม จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลให้ได้มาพบปะสังสรรค์ และเกิดการรวมกลุ่มที่เชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชน
มากขึ้น
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น
1. ปัญหาด้านตัวบุคคล ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเมื่อเกษียณอายุไม่ได้มี
การตั้งเป้าหมายไว้รองรับว่าตนเองจะอยู่จุดไหน ท�ำอะไร และต้องปรับตัวอยู่ใน
ชุ ม ชนอย่ า งไร และขาดการตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตนเองน้ อ ย ตลอดจนไม่ มี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. ปัญหาด้านครอบครัว ครอบครัวไม่เข้าใจหรือติดภารกิจที่ไม่ว่างเดินทาง
มาส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพ
และร่ า งกายของผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในชุ ม ชน เช่ น
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว ปั ญ หาการเดิ น ทาง/ระยะทาง ปั ญ หากิ จ กรรมที่ ใ ช้
การเคลื่อนไหวมาก ๆ เป็นต้น
3. ปัญหาด้านการศึกษา ข้อจ�ำกัดในเรื่องอายุและภารกิจของอาชีพที่มีผล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในบทบาทการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา หรือ
กรรมการหลักสูตรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน ผู้น�ำขาดการประสานงานและการให้บริการ
ด้านข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนกิจกรรมทีจ่ ดั ในชุมชน
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มีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่จัดซ�้ำ ๆ ไม่ค่อยหลากหลาย จะจัดให้ผู้สูงอายุ
ก็จะเป็นในโอกาสวันส�ำคัญทางศาสนาหรือเฉพาะกิจเท่านั้น
5. ปัญหาด้านศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาด้านระยะทางหรือการที่จะ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อลูกหลานพาไป ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธ์
ในด้านการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงท�ำให้ผู้สูงอายุไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
6. ผู้สูงอายุบางกลุ่มยังขาดโอกาสในการได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ หรือ
สวัสดิการที่ควรได้รับ ตลอดจนควรจัดตั้งศูนย์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง
7. หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ
ของผู้สูงอายุน้อย ส่วนใหญ่จะมาให้บริการหรือตรวจเยี่ยมนาน ๆ ครั้ง หรือบริการ
เฉพาะคนที่เป็นสมาชิก ท�ำให้ผู้สูงอายุบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรม
ที่ควรได้รับ

อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 บทบาทของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนาท้องถิน่ พบว่า
มิติด้านครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุจะมีบทบาทในการอาศัยอยู่รวมกันกับ
ครอบครัว รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องทั่วไปภายในบ้าน เป็นผู้ให้ค�ำชี้แนะ
หรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว และช่ ว ยในการเจรจาข้ อ ขั ด แย้ ง
ภายในบ้ า น รวมถึ ง เอาใจใส่ ดู แ ลหลานในเรื่ อ งการสอนอ่ า นและเขี ย นหนั ง สื อ
อาจเนือ่ งจากผูส้ งู อายุเมือ่ มีอายุเพิม่ มากขึน้ ความคล่องแคล่วในการเคลือ่ นไหวต่าง ๆ
เริ่มช้าลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความเสื่อมโทรมของ Harry (2010, p. 19)
กล่าวว่า การมีอายุยืนมาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยน เมื่ออายุมากขึ้นจะท�ำให้ร่างกาย
ค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และโครงสร้างค่อย ๆ
เสือ่ มตัวลง ท�ำให้โอกาสในการเดินทางเพือ่ ไปพบปะสังสรรค์เพือ่ น ๆ เช่นเดิม อาจจะ
ไม่สะดวกจึงใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภารัตน์ จิตรบวร
(2555) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันจะเห็นว่าผู้สูงอายุมีบทบาทอย่างมากในครอบครัว
ซึ่ ง เป็ น ที่ พึ่ ง พาของลู ก หลานได้ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาความตึ ง เครี ย ดหรื อ ข้ อ ขั ด แย้ ง
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ของสมาชิกในครอบครัวได้ เพราะเป็นผู้อาวุโสซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน
และอาจจะท�ำงานอื่น ๆ ตามก�ำลังความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับ
ครอบครัวได้
มิติด้านการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จนถึงระดับปริญญาตรี แต่ด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย จึงท�ำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการมีบทบาทด้านการศึกษา โดยเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ความรู้กับ
คนในชุมชนและนักเรียนในการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) เกีย่ วกับการท�ำไข่เค็ม
ไม้กวาด ดอกไม้จันทน์ ลูกก�ำพลึก การท�ำครกสี และงานจักสาน อาจเนื่องจาก
เมื่อหลังเกษียณอายุหรืออายุมากขึ้น ส่วนใหญ่ก็จะว่างงาน ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน
และไม่ได้ออกไปไหน จึงมีเวลาว่างมากขึ้นที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
ประกอบกั บ ผู้สูงอายุถึงแม้จะอายุเพิ่ม ขึ้น แต่ ยัง เป็ นผู ้ ที่ มีความรู ้ ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ชีวิตมากมายที่สามารถน�ำไปถ่ายทอดความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ
และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการ/หลั ก สู ต ร ตลอดจนกรรมการโรงเรี ย น และสถาบั น
การศึกษาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพพรรณพร อุทโธ (2552)
ได้ท�ำการศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการพัฒนา
ชุมชน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ผลงานวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีบทบาทด้านการศึกษา คือ การเสียสละเวลา และ
แรงงานในการร่วมกิจกรรมและโครงการที่ท�ำเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่ชุมชน
และการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ทั้งนี้
ผู้สูงอายุมีความต้องการเพื่อร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนแต่อย่างใด
จึงท�ำให้ในสังคมเกิดการยอมรับ และน�ำไปสู่ความพึงพอใจในการด�ำรงชีวิตร่วมกัน
อย่างมีความสุข
มิติด้านการพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุจะให้ความสนใจและมีส่วนร่วม
ในบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้จากการเป็นทั้งแกนน�ำ/
อาสาสมัครในชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานอสม. ประธานชมรม
ผูส้ งู อายุ ประธานสมาคมฌาปนกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกรรมการบริหารพัฒนา
สุขภาพชุมชน (โรงพยาบาล) และผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
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นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังช่วยผลักดันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้กับ
คนในชุมชนและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น กิจกรรม
ต้านยาเสพติด กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
เป็นต้น ที่มีผลการศึกษาเช่นนี้ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่และให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาชุมชน จึงเห็นความส�ำคัญในการร่วมมีบทบาทในหน้าที่
พัฒนาชุมชนเพื่อน�ำเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ประกอบกับ
ผู้สูงอายุส่วนมากจะมีเวลามากกว่าเดิม หากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ก็จะเข้ามามีบทบาทในสังคมและท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาและหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความต่อเนื่อง
ได้อธิบายว่า เมื่ออายุมากขึ้นกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงบั้นปลายชีวิตควรเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ เพื่อให้คนที่เข้าสู่ช่วงสูงวัยมีพัฒนาการที่กระฉับกระเฉงและพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข อาจจะจัดกิจกรรมอาสาเป็นผู้น�ำโครงการ
ของชุมชน เพื่อสร้างความสนุกและและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันกับ
คนในช่วงสูงวัยให้สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้ (Neugarten, 1968, p. 137)
มิตดิ า้ นศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ
และใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจต่อการด�ำรงชีวิต ท�ำให้ผู้สูงอายุ
จึงมีโอกาสได้แสดงบทบาททั้งในการเป็นมัคทายกของวัด เป็นประธานสมาคม
ฌาปนกิจเป็นโฆษกในงานต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาและวั ฒ นธรรมมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนเกิ ด ความผู ก พั น และมี
ความสามัคคีร่วมกัน อันน�ำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ต่อไป ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการด�ำเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อ และ
ความศรัทธาในพิธีกรรมทางศาสนา จึงท�ำให้คนไทยนิยมการเข้าวัดเพื่อท�ำบุญ
และร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาอันดีงาม โดยเฉพาะวัยสูงอายุจะให้ความส�ำคัญ
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนามากกว่าวัยอืน่ เพราะเป็นกลุม่ บุคคลทีม่ เี วลาว่างมาก
โดยบุคคลที่เกษียณอายุแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่อาจไม่ค่อยเดือดร้อนมากนัก แต่ไม่รู้
จะท�ำอะไรหลังเกษียณในแต่ละวัน จึงมองหากิจกรรมทางศาสนาทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เพือ่ สนอง
ความต้องการของตนในบทบาทที่สูญเสียไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัทธพร
เพลียช่อ (2544) ได้ทำ� การศึกษาการปฏิบตั ติ นทางด้านศาสนาของผูส้ งู อายุในชนบท
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พบว่า ผู้สูงอายุในชนบทเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาด้วยการน�ำสิ่งของที่ดีที่สุด
ที่ตนมีอยู่ไปร่วม เกิดขึ้นจากความต้องการภายในใจตนเอง การท�ำตามกระแสสังคม
และการท�ำที่ไม่หวังผลตอบแทน เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการช่วยดูแล
รั ก ษาสมบั ติ ข องวั ด หรื อ ศาสนสถานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสนา ตลอดจนเชิ ญ ชวน
เพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ท้องถิ่นจัดขึ้น และการช่วย
ท�ำนุบ�ำรุงและรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้สูงอายุไทยในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น พบว่า
1. ปัจจัยตัวบุคคล ต้องสร้างความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยให้
เล็งเห็นคุณค่าของตนเองและแสดงบทบาททางสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เพราะองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่อยู่ในตัวผู้สูงอายุสามารถน�ำไปต่อยอดความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เพ็ญจันทร์ ชัยชมภู (2551) ได้ท�ำการศึกษา การพัฒนาบทบาทครอบครัวและ
ชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนคลองเจริญ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี พบว่า การดูแลเอาใจใส่ ให้ความเคารพ ให้เกียรติ ให้โอกาสผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน ให้แสดงความสามารถเพื่อให้รู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า นอกจากนี้ ต้องสร้างความเข้าใจต่อบทบาทที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ที่จะเรียนรู้ เพื่อสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ครอบครัว
ชุมชน ตลอดจนสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ปัจจัยด้านครอบครัว ครอบครัวต้องสร้างแรงจูงใจและชีแ้ นะให้ค�ำปรึกษา
ในการเตรียมตัวต่อการปฏิบัติตนในบทบาทการเป็นผู้สูงอายุที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรรณนิกา เจริญลักษณ์ (2545) ได้ท�ำการศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุ
ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่สังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมบี ทบาทในการสนับสนุน
แก่สังคม ได้แก่ ด้านวัตถุสิ่งของ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบริการต่าง ๆ ให้มี
การสนับสนุนสือ่ ทุกประเภท เพือ่ ผูส้ งู อายุทจี่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุได้รบั ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ จะท�ำให้ผสู้ งู อายุได้รจู้ กั บทบาทและหน้าทีข่ องการเป็น
ผูส้ งู อายุทดี่ ี รวมถึงส่งเสริมให้องค์กรผูส้ งู อายุได้เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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นอกจากนี้ ครอบครัวควรเคารพและยอมรับต่อบทบาทของผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ผู้น�ำชุมชน
ต้องมีการวางแผนและน�ำเสนองบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความรู้
และความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุในชุมชน ให้เกิดการสร้างบุคลากรไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในบทบาทการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาศิต วิวาโค
(2552) ได้ท�ำการศึกษาศักยภาพของผู้สูงอายุในต�ำบลหนองชัยศรี อ�ำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลงานวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ที่พึงประสงค์มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น และยินดีที่จะ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต�ำบล/
เทศบาล ผู้น�ำชุมชน ต้องร่วมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ เพื่อน�ำผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ความสามารถ หรือปราชญ์ชาวบ้านออกไปช่วยเหลือสังคมในบทบาท
ต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. ปัจจัยด้านชุมชน ผูน้ �ำชุมชนควรมีการเปิดโอกาสให้กลุม่ ผูส้ งู อายุได้แสดง
ความคิดหรือความต้องการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เพราะ
ผู้สูงอายุยังมีประสบการณ์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม เช่นเดียวกับ ทรงศักดิ์
มีชัย (2544) ได้ท�ำการศึกษาการมีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าขาม อ�ำเภอ
แม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และเต็มใจ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เช่น วันพ่อแห่งชาติ
วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก ขั้ น ตอน ท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองและกลุ่ม อันเป็น แนวทางท� ำ ให้ ผู้ สูง อายุ เ ข้ า มา
มี ส ่ ว นร่ ว มในระยะยาวมากขึ้ น นอกจากนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/เทศบาล
ต้องมีการวางแผนในเรื่องงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทของตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสร้าง
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดศูนย์กลางต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี
ให้กบั ผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงบทบาทต่าง ๆ ได้มากขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
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ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวที่ดีร่วมกันในชุมชน
5. ปัจจัยด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุมีความศรัทธาและความเชื่อ
ในทางศาสนาและวัฒนธรรมแต่เดิม จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งกั บงานวิจัย ของ ปัญญภัทร ภัทรกั ณ ทากุ ล (2544) ได้ ท� ำ การศึ กษา
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผูส้ งู อายุ พบว่า การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมทางศาสนา โดยผู้สูงอายุ
จะมีบทบาทในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีให้แก่สังคม อีกทั้งผู้สูงอายุเป็น
ผู้ที่มีความสนใจในด้านศาสนาเพราะยอมรับว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท�ำให้
จิตใจสงบเยือกเย็น ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง และมีความน่าเชื่อถือของ
สังคมไม่ว่าจะเป็นในทางศาสนา ไปวัดฟังเทศน์ ไปสนทนาธรรม ช่วยก่อสร้างวัด
หรือส�ำนักสงฆ์ เป็นกรรมการวัดดูแลผลประโยชน์ของวัด ร่วมปฏิสังขรณ์วัด และ
ร่วมจัดตั้งศูนย์อบรมศีลธรรมประจ�ำต�ำบล
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของผูส้ งู อายุไทยต่อการมีสว่ นร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า
1. ปัญหาด้านตัวบุคคล ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเมื่อเกษียณอายุไม่ได้มี
การตั้ ง เป้ า หมายไว้ ร องรั บ ว่ า ตนเองจะอยู ่ จุ ด ไหน ท� ำ อะไร และต้ อ งปรั บ ตั ว อยู ่
ในชุมชนอย่างไร อีกทัง้ บางคนให้ความส�ำคัญต่อการตระหนักในคุณค่าของตนเองน้อย
และไม่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนคิดว่าตนเองเมื่อเข้าร่วม
กิจกรรมจะเป็นภาระให้กับคนในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรลุ ศิริพานิช
(2550, หน้า 18-24) ได้กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุทุกคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชีวติ หลายอย่าง ซึง่ จะมีผลต่อบุคคลทางด้านจิตใจมากขึน้ หากผูส้ งู อายุไม่สามารถ
ปรับตัวได้จะมีอาการผิดปกติ เกิดอาการเหงา วิตกกังวล คิดมาก หวาดระแวง
ซึมเศร้า เครียด รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และเป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม
2. ปัญหาด้านครอบครัว ส่วนใหญ่ครอบครัวไม่เข้าใจหรือติดภารกิจที่ไม่ว่าง
เดินทางมาส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิภารัตน์ จิตรบวร (2555) ได้ท�ำการศึกษาการสร้างบทบาทของผู้สูงอายุ
ในการพัฒนาครอบครัว กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลบางไทร ต�ำบลบางไทร อ�ำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า สังคมยุคใหม่คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว
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หรือวัยท�ำงาน โดยจะออกไปท�ำงานนอกบ้านหรือท�ำงานต่างถิ่น ก็มักจะทิ้งภาระ
ในการเลี้ยงดูเด็กหรือลูกหลานเล็ก ๆ ให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุบางคนอ่อนแอ
ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ ยังต้องพึ่งพิงผู้อื่น บางคนถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล� ำพัง และ
ครอบครัวไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุได้เต็มที่
3. ปัญหาด้านการศึกษา ส่วนใหญ่หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญ
กับบทบาทของผู้สูงอายุน้อย เช่น การเชิญเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา ส่วนใหญ่
พบว่า จะเป็นผู้สูงอายุบุคคลเดิม ๆ และเปิดโอกาสในการให้ผู้สูงอายุกลุ่มใหม่ ๆ
เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบทบาทดังกล่าวน้อย ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องอายุ
และภารกิจของอาชีพที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในบทบาทการเป็น
วิทยากร ที่ปรึกษาหรือกรรมการหลักสูตรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วัชรินทร์ เสมามอญ (2556, หน้า 37) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ครอบครัว
ชุมชน และสังคม ควรมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านต่าง ๆ
เช่น การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการโรงเรียน และอาสาสมัครในหน่วยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
4. ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่ผู้น�ำขาดการประสานงาน และ
การให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง นรินทร์ชัย
พัฒนพงศา (2546, หน้า 31-37) ได้กล่าวว่า ผูน้ ำ� ชุมชนจะต้องสามารถในการกระตุน้
ชาวบ้ า นให้ ค ้ น ปั ญหา และเห็ นความจ� ำ เป็ น ของการแก้ ป ั ญ หานั้ น ๆ ตลอดจน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ก�ำลังใจ และมีส่วนร่วมที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ กิจกรรมที่จัดในชุมชน
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่จัดซ�้ำ ๆ ไม่ค่อยหลากหลาย จะจัดให้ผู้สูงอายุก็จะเป็น
ในโอกาสวันส�ำคัญทางศาสนาหรือเฉพาะกิจเท่านั้น จึงส่งผลให้การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนลดน้อยลง
5. ปัญหาด้านศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เกิดจากระยะทางหรือการที่
จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อลูกหลานพาไป รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์
ในด้านการสือ่ สารทีไ่ ม่ทวั่ ถึงท�ำให้ผสู้ งู อายุไม่ทราบข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กฤตศิลป์ อินทชัย (2551) ได้ทำ� การศึกษาบทบาทผูส้ งู อายุตำ� บลฟ้าฮ่าม
ต่อการพัฒนาท้องถิน่ ผลงานวิจยั พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะด�ำเนินการและ
จัดกิจกรรมเอง อีกทัง้ ไม่ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในเรือ่ งต่าง ๆ ให้ได้ทราบ
ประกอบกับผู้สูงอายุบางส่วนไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นในบทบาทของผู้สูงอายุจากมุมมองมิติ
ด้านครอบครัว มิติด้านการศึกษา มิติด้านการพัฒนาชุมชน และมิติด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ท�ำให้ชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ การตระหนักในคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ และท�ำให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในส่วนผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งการเรียนรู้ในการ
ปรับตัวและการเข้าสังคมในระยะยาว

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ส�ำนักงานเขตบางกะปิ ส�ำนักงาน
เขตลาดพร้ า ว ตลอดจนผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ควรมี ส ่ ว นร่ ว มในการส� ำ รวจความต้ อ งการ
และการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุในแต่ละปี เพือ่ จะได้วางแผนส่งเสริม
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และตรงกับศักยภาพของผู้สูงอายุได้
อย่างแท้จริง
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ส�ำนักงานเขตบางกะปิ และส�ำนักงาน
เขตลาดพร้าว ควรมีส่วนร่วมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับด้านการส่งเสริม
บทบาทของผู้สูงอายุตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อลดความเครียด ภาวะซึมเศร้า
ตลอดจนสามารถที่ ส ร้ า งความสุ ข ให้ ผู ้ สู ง อายุ อ ยู ่ ใ นสั ง คม โดยพึ่ ง พาตนเองได้
ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะด้านสังคมและชุมชน
1. ผูน้ ำ� ชุมชนควรสร้างเครือข่ายและร่วมขับเคลือ่ นมาตรการส่งเสริมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุในบทบาทต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกิจกรรม
บางประการที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมน้อยหรือยังไม่เคยปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดการเกิด
ปัญหาสังคมในด้านการว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้
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2. สร้างเครือข่ายในการท�ำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ร่ ว มวางแผน
ร่วมด�ำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา
อาชีพส�ำหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ
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