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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั
2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไป
ปฏิบติั 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ผู ้
ศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั รวมจ านวน 49 คน คือกลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัจงัหวดั จ านวน 2 คนกลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตาม
นโยบายระดบัทอ้งถ่ินจ านวน 32 คน ประธานชมรมผูสู้งอายุจ  านวน15 คน โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพเป็นหลกั ไดแ้ก่แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปจนถึงการสังเกต
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 ผลการศึกษา พบว่า การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นผูก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆดา้นผูสู้งอายุ ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากทั้งผูสู้งอายุท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจและไม่ได้มีการศึกษาเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่าง
จริงจงั ขอ้คน้พบท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ีคือการด าเนินกิจกรรมทางด้านผูสู้งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยึดหลกัการพฒันาตามแผนพฒันาขององคก์รนั้นๆ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่
สามารถทราบได้ว่ากรอบการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเป็นเช่นไร อีกทั้งยงั 
ไม่ทราบวา่ลกัษณะการด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุตามแผนพฒันาของหน่วยงานตนเองนั้น มี
ความสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ มาตรการในการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงอีกดว้ย 
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 การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในคร้ังน้ีประสบความลม้เหลวเพราะปัจจยัท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 1) การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ และการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 2) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความ
เขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเพราะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
ตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงาน จึงไม่มีผลการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในขั้นตอน
อ่ืนๆเช่นกนั 
 ปัญหาและอุปสรรคไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้เฉพาะในส่วนงานท่ีตนเอง 
รับผิดชอบเท่านั้นยงัไม่มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
ขาดการบูรณาการในการท างานร่วมกันและยงัขาดความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
ผูสู้งอาย ุ2) งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานยงัไม่มีความเพียงพอและยงัไม่เหมาะสมกบัการ 
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายใุนระดบัทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร 3) การขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลและขาดการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุให้เป็นไปตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
อยา่งจริงจงัท่ีจะท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคญั ท าให้เกิดการ
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมาจากระดบัฐานรากในขั้นของการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยั
ผูสู้งอาย ุ
 ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานควรปรับปรุงและพฒันาบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และสมรรถนะในการด าเนินงานของตนเองให้มีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจ มีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะศึกษาในแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอยา่งจริงจงัและสามารถ
น าแผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) ให้ความส าคญัในเร่ืองศกัยภาพและความพร้อม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินในการน าแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติัโดยให้องค์กรหรือบุคลากรเหล่าน้ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
วางแผน มาตรการ แนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุ 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนควรมีการท างานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดความซ ้ าซ้อน
ในการด าเนินงาน เกิดความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมเกิดการรับรู้ในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ร่วมกนั สามารถท่ีจะน าความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีอยู่นั้นมาลงมือในส่วนของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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  The objectives of the study were: 1) to study the implementation of the 2nd 

national elderly plan (2002-2021), the 1st revised version (2009); 2) to identify the 

factors influencing the achievement or failure of the implementation; and 3) to find 

out the problems and solutions of the implementation.  The data were collected  

through documentary research and interviews of 49 key informants including two 

relevant government officials at the provincial level, 32 relevant local government 

officials, and 15 elderly club presidents.  This study was based on the qualitative 

study, and the data were collected by in-depth interview, and the observation of target 

groups’ behaviors, their groups’ practices and participation in related activities.  

 The study found that the 2nd national elderly plan was accidentally  

implemented by local administrative organizations.  As a result, they received a good 

cooperation from the elderly groups, communities, and involved agencies.  However, 

the problem was that officials of local administrative organizations lacked knowledge 

and understanding about the 2nd national elderly plan because they did not seriously 

learn about it.  This study found that the local administrative organizations’ elderly 

plan implementation was rather based on their own local development plans.  The 

officials had no idea about the implementation framework of the 2nd national elderly 

plan.  They did not realize that their own elderly plan implementation was in line with 

the strategy of the 2nd national elderly plan. 
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  The failure of the implementation of the 2nd national elderly plan derived from 

two important factors.  These were: 1) the lack of public relations and training for 

relevant officers about the implementation of the 2nd national elderly plan; 2) the 

officials had not had knowledge and understanding about the 2nd national elderly plan 

since the beginning of the implementation process, so that the plan was not a part in 

the implementation process. 

 There were three major problems and obstacles for the implementation of the 

2nd national elderly plan.  First was that the officials only realized about their daily 

responsible tasks, but not the 2nd national elderly plan.  There was no collaboration 

and integration in the implementation of elderly activities.  Second, there was  

insufficient budget for the implementation of the 2nd national elderly plan,  

particularly in the local level.  Third, there was no policy supports from the  

government.  Especially, there was no incentive for implementation of the plan. 

 Three recommendations from this research are followings.  First, the officials 

should develop and improve their roles, responsibilities and capabilities about the 

issue, including the enhancing of their knowledge and understanding about the plan.  

In order to create the effective plan implementation, they should be more enthusiastic 

and serious on the study of the plan.  Second, an emphasis should be on the local 

administrative organizations and their officials’ potential and readiness for the plan 

implementation.  This can be done by the more participation of officials, particularly 

in the planning process, and the setting of measures and plan implementing  

approaches.  Finally, the more integration of works among involved organizations is 

needed for the creation of efficiency, and the reduction of redundant activities.  These 

suggested solutions could bring about the understanding and realization about the 

elderly activities and their problem conditions.  Ultimately, these related officials 

would be able to work together, and realizing about how to efficiently implement the 

plan.   
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คนส าหรับก าลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหาในการศึกษา 
 
 ปัจจุบนัสังคมไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุหรือผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไปอยา่งเต็มตวั ผลการ
ส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ มีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกๆปี โดยในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมี
จ านวนผูสู้งอายทุั้งส้ิน 8.0 ลา้นคนหรือ ประมาณร้อยละ 11 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ  
(ส านกัสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2554: 13) จ  านวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนน้ีส่วนหน่ึงมากจากความ 
กา้วหนา้ในการพฒันาของประเทศในส่วนท่ีส าคญัคือ ความกา้วหนา้ทางการแพทย ์ท่ีสามารถดูแล
ช่วยเหลือ รักษาให้ประชาชนหายจากอาการเจ็บป่วย มีชีวิตยืนยาวและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเพิ่มข้ึน  ประชากรผูสู้งวยัไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในลกัษณะการพึ่งพิงทั้งในระดบั บุคคล ครอบครัวและสังคม แต่ผูสู้งวยับางส่วนยงัมีศกัยภาพท่ี
สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคมและประเทศชาติไดอ้ยา่งมากมาย 
 ในช่วงปี พ.ศ.2544 จ  านวนผูสู้งอายแุละสัดส่วนผูสู้งอายุ (ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป) ของ
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็ว ท าใหโ้ครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลงัเคล่ือนเขา้สู่
ระยะท่ีเรียกวา่ “ภาวะประชากรผูสู้งอาย ุ(Population Ageing)” อนัจะมีผลต่อสภาพทางสังคม 
สภาวะเศรษฐกิจและการจา้งงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศ
อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว การก าหนดแผนระยะยาวท่ีเหมาะสมและเป็นรูปธรรมส าหรับการ
เปล่ียนแปลงและพฒันา จึงเป็นท่ีตระหนกัทั้งของรัฐและประชาคมต่างๆ วา่มีความส าคญัในล าดบั
ตน้ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาวิจยัต่อเน่ืองการติดตามประเมินผล การปรับปรุงแผนระยะยาวด้าน
ผูสู้งอายเุป็นระยะ ๆ ก็มีความจ าเป็นเช่นเดียวกนันอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2540 ไดร้ะบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจท่ีจะตอ้งมีต่อประชากรสูงอายุ และปี พ.ศ.2542 
ได้มีการจัดท าปฏิญญาผูสู้งอายุไทยข้ึนอันเป็นภารกิจท่ีสังคม และรัฐพึงมีต่อผูสู้งอายุ โดยมี
สาระส าคญั 9 ประการ ซ่ึงจากเหตุผลขา้งตน้เป็นไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่งความมัน่คงของสังคม 
(กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2553: 1) แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2  



2 

 

(พ.ศ.2554-2564) เป็นแผนยทุธศาสตร์หลกัในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอาย ุเร่ิมตน้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 
ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวโดยใหค้วามส าคญัต่อ “วงจรชีวติ” และความส าคญัของทุคนในสังคมท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัผูสู้งอายุไม่ทางใดก็ทางหน่ึง และจะตอ้งเขา้สู่ระยะวยัสูงอายุตามวงจรชีวิตท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงได ้(กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2553: ค) เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัการใหบ้ริการและการรองรับกบัสถานการณ์ผูสู้งอายุท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในทุกขณะ แมจ้ะมีแผน
ผูสู้งอายแุห่งชาติท่ีใหแ้นวทางการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายขุองประเทศ และมีการออกพระราช 
บญัญติัผูสู้งอายุท่ีสะทอ้นความส าคญัของงานผูสู้งอายุ ในทางปฏิบติังานผูสู้งอายุยงัขบัเคล่ือนไป
ไม่ไดม้าก เพราะขาดการบูรณาการของการท างานดา้นผูสู้งอายุซ่ึงนบัเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญั ประกอบ
กบัพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ ไม่มีการก าหนดบทลงโทษหากไม่มีการปฏิบติัตาม การเปล่ียนแปลง
รัฐบาลบ่อยคร้ัง ท าใหน้โยบายผูสู้งอายไุม่มีความต่อเน่ือง อีกทั้งนกัการเมืองในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ินยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุยา่งจริงจงั และผูสู้งอายุเองก็
ขาดพลงัในการต่อรองให้รัฐหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของตน การ
ก าหนดใหเ้ร่ืองผูสู้งอายเุป็น “วาระแห่งชาติ” อาจเป็นมาตรการหน่ึงท่ีเสริมความกา้วหนา้และความ
มีประสิทธิภาพของงานดา้นผูสู้งอาย ุ(วพิรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2552: 19-20) 
 หลงัจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายฯุ ฉบบัเดิมของช่วง 5 ปีแรก 
 (พ.ศ.2545-2549) ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัในบทบญัญติัตามกฎหมาย นโยบาย และ 
แผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นผูสู้งอาย ุไดแ้ก่   
 1. นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ   
 2. กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สูงอายุ 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
  - พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 
 3. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 
  4. ประเด็นท้าทายต่อการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ 
 เร่ืองผูสู้งอายเุป็นประเด็นท่ีตอ้งมีนโยบาย และแผนงานมารองรับ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดว้ยภาวะผนัผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนดา้นผูสู้งอายใุนอนาคต โดยเฉพาะประเด็นส าคญัท่ีจะเป็นประเด็นทา้ทาย ไดแ้ก่ 
 1. ความยากจนในกลุ่มประชากรสูงอาย ุ
 2. การลดลงของศกัยภาพการเก้ือหนุนของครอบครัวและประชากรวยัแรงงาน 
 3. ภาวการณ์พึ่งพาท่ีสูงข้ึนและความตอ้งการการดูแลระยะยาว 
 4. การน าศกัยภาพของผูสู้งอายมุาใชป้ระโยชน์ 
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 5. การเปล่ียนแปลงดา้นสภาวะแวดลอ้มในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
 แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ไดรั้บการปรับปรุงและยกร่างเป็นแผน
ผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 และคณะกรรมการ 
ผูสู้งอายแุห่งชาติ ไดน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2553 อนุมติัแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 และใหห้น่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งซ่ึงปรากฏในแผนด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนด (กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย,์ 2553: 4) 
 แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงน้ีเป็นผลของการกลัน่กรองและสังเคราะห์ การระดมความคิด
และการวพิากษห์ลายขั้นตอน ประกอบกบัผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 2 ในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2545-2549) รวมทั้งการประมวลและสังเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ 
ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายของรัฐในปัจจุบนั โดยเนน้ขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ.2549- 
2552 ซ่ึงเป็นระยะหลงัจากการประเมินแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะมีผลต่อ
การด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายฯุ อยา่งส าคญั (วพิรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2552: 31) การน า 
แผนผูสู้งอายุฉบบัปรับปรุงฯมาเป็นกรอบในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ จะช่วยให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สามารถท่ีจะท าให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกนั เกิด
การบูรณาการในการท างานและเกิดความร่วมมือกนัในท่ีสุด สามารถท่ีจะรองรับและป้องกนัปัญหา
ทางดา้นผูสู้งอายท่ีุจะเกิดข้ึนตามมา 
 ประชากรวยัผูสู้งอายถืุอไดว้า่เป็นปูชณียบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม เป็นบุคคลท่ีสามารถจะ
ถ่ายทอดความรู้ ประวติัความเป็นมาของสังคม ส่งต่อความรู้ในเร่ืองของภูมิปัญญา ประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมใหก้บัรุ่นลูกรุ่นหลานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ เน่ืองจากผูสู้งอายุมีองคค์วามรู้
สะสมของตนเองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งมากมาย จึงเหมาะสมกบัการท่ีจะเป็นบุคคลส าคญั
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ีให้แก่ลูกหลานเพื่อการสืบทอดต่อไป เพื่อท่ีจะให้ส่ิงดีงามทั้งภูมิ
ปัญญา ประเพณีวฒันธรรมต่างๆของสังคมนั้นๆคงอยู ่  

ในดา้นของเศรษฐกิจ ประชากรสูงอายุ เป็นแรงงานท่ีสังคมไม่ค่อยจะให้ความตอ้งการแลว้ 
จึงมีการเกิดค าวา่เกษียณการท างานเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีท างานนั้นมีอายุครบ 60 ปี แต่ถา้พิจารณาถึง
ศกัยภาพ บุคคลเหล่าน้ีถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพในการท างาน ยงัสามารถประกอบอาชีพได้ 
เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในการท างาน สามารถเป็นท่ีปรึกษาในหน่วยงาน ส่งต่อความรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณค่า เป็นท่ีพึ่งพาของครอบครัว ในขณะท่ีผูสู้งอายุบางกลุ่ม เม่ือหยุดการท างานประจ าแล้วก็
ด ารงชีวิตอยู่กบัครอบครัว พึ่งพาครอบครัว อาจเกิดปัญหาความไม่สมดุลของรายไดใ้นครอบครัว 
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ท าให้ไม่ไดรั้บการดูแลอย่างทัว่ถึง และถูกทอดทิ้ง ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสังคม ดงัจะเห็นไดจ้าก การ
สร้างบา้นพกัคนชราขยายไปทุกส่วนของสังคมเพื่อรองรับปัญหาดงักล่าว 
 ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนมานั้นสังคมจึงควรกลับมาคิดและทบทวนว่าควรมีวิธีการด าเนินงาน
อย่างไร เพื่อท่ีจะป้องกนัและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเหล่าน้ีข้ึนมาอีก เพราะประชากรวยัผูสู้งอายุ
ก าลงัมีมากข้ึนในสังคมไทยของเรา สังคมก็ตอ้งมีวธีิการท่ีจะป้องกนัและพฒันากลุ่มวยัผูสู้งอายุให้มี
คุณภาพเพื่อไม่ให้กลุ่มผูสู้งอายุดงักล่าวกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป การสร้างสวสัดิการให้กบั
ผูสู้งอายุจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีจะสามารถพฒันาพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุให้ดีข้ึนได ้ 
สวสัดิการสังคมคือการท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และนนัทนาการ
ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคคลทุกคนในสังคม สวสัดิการสังคมมุ่งเสริมสร้างการท าหนา้ท่ีทางสังคมของทุก
กลุ่มอาย ุทุกสถานภาพไม่วา่จะจนหรือมัง่มี (ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, 2549: 29) การสร้างสวสัดิการท่ี 
มัน่คงให้แก่ผูสู้งอายุนั้นจึงไม่ใช่เร่ืองของสังคมฝ่ายแต่ตอ้งเร่ิมตั้งแต่ ตวัของผูสู้งอายุเป็นล าดบัแรก
แลว้จึงไปท่ีสภาพแวดลอ้มรอบตวัทั้งครอบครัวและสังคมท่ีจะมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของผูสู้งอาย ุ  
 บทบาทของผูสู้งอายุในแต่ละชุมชนมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปแต่ในส่วนของ
อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน บทบาทของผูสู้งอายุในชุมชนมีความส าคญัอยา่งมากต่อชุมชนเพราะทุก
คนในชุมชนจะให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุ ในฐานะท่ีเป็นผูอ้าวุโส เป็นครูในเร่ืองของชุมชนเพราะ
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของชุมชน เป็นปราชญช์าวบา้นท่ีทรงคุณค่าในทุกๆดา้น
ของชุมชน เป็นผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าของชุมชน กลุ่มผูสู้งอายุในอ าเภอเวียงสา จงัหวดั
น่าน ก็เช่นเดียวกนัเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทกบัชุมชน เป็นคลงัปัญญาท่ีส าคญัของชุมชน ได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากสมาชิกในชุมชน สามารถด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายุท่ีน าไปสู่การพฒันาชุมชน
และส่งต่อความรู้ไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลาน แมว้่ากระแสการพฒันาจะเปล่ียนไปเพียงใดลกัษณะของ
สังคมภายนอกจะไดรั้บการพฒันาให้เป็นสมยัใหม่มากเพียงใด แต่ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชนก็ยงัคงอยูก่บัชุมชนมาโดยตลอด โดยการสืบทอดของผูค้นในชุมชนท่ีให้ความส าคญักบักลุ่ม
ของผูสู้งอายุท่ีเป็นผูสื้บทอดและถ่ายทอดให้กบัชนรุ่นหลงัต่อไป กลุ่มผูสู้งอายุจึงไดรั้บการพฒันา
เป็นอยา่งมากจากชุมชนเพื่อใหต้วัผูสู้งอายเุองเห็นความส าคญัของตวัเองในการเป็นปูชณียบุคคลท่ีมี
คุณค่าของชุมชน กลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชนเองก็ไดมี้การรวมกลุ่มกนัข้ึน ท่ีใชช่ื้อวา่ชมรมผูสู้งอายุ เป็น
การดูแลซ่ึงกนัและกนัของผูสู้งอายุทั้งในเร่ืองสวสัดิการ เร่ืองสุขภาพ เป็นตน้ มีการรวมตวักนัออก
ก าลงักาย จดักิจกรรมของชมรมและเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆของชุมชนดว้ย ท าให้กลุ่ม
ผูสู้งอายุในอ าเภอเวียงสาไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีในการพฒันา เพื่อให้ผูสู้งอายุไดรั้บการ
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พฒันาและเข้าถึงสวสัดิการท่ีควรจะได้รับในด้านต่างๆให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
 งานวิจยัน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษา เก่ียวกบัเง่ือนไขต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุ เพื่อท่ีต้องการให้กลุ่มผูสู้งอายุเป็นบุคลท่ีมีศกัยภาพและสามารถท่ีจะสร้าง
ประโยชน์ให้กบัชุมชนได้ อีกทั้งยงัเป็นการลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัผูสู้งอายุท่ีมีอยู่มากใน
สังคมตอนน้ี การศึกษาเร่ือง “การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบั 
คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน” เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง 
แนวทางในการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติไปปฏิบติั การรับรู้และความตอ้งการของผูสู้งอายุ เพื่อให้
เกิดความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุให้มากท่ีสุด และน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันา 
แก้ไข ปรับปรุง ส่ิงท่ีได้ด าเนินการอยู่ให้มีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุให้มาก
ท่ีสุด เพื่อใหก้ลุ่มผูสู้งอายเุกิดความภาคภูมิใจในตนเองสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตอยูต่่อไปในสังคมได้
อยา่งมีศกัยภาพและสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนและสังคมไดต่้อไปอีกดว้ย ส่ิงท่ีส าคญัไปกวา่นั้นก็
คือการอยูร่่วมกนัในสังคมของทุกกลุ่มช่วงวยัอยา่งมีความสุขต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  
 1. เพื่อศึกษาการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน าแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวียง
สา จงัหวดัน่าน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข ในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตเนือ้หาสาระ 
           1.3.1.1 ศึกษาการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง 
คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
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           1.3.1.2 ศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน าแผน 
ผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขต 
อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
           1.3.1.3 ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข ในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอาย ุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั 
   
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ี
ในการน าแผนผูสู้งอายไุปปฏิบติัในระดบัจงัหวดั ระดบัทอ้งถ่ิน และผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอเวยีงสา 
จงัหวดัน่าน 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคมคม พ.ศ.2554 
ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1. เพื่อทราบถึงการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ัง 
ท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน และเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวของการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 2. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข ในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอาย ุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั 
 3. เพื่อเป็นองคค์วามรู้ดา้นการน านโยบายไปปฏิบติัและดา้นนโยบายผูสู้งอายใุนประเทศ 
ไทย 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาถึงการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2552 ไปการปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค ์
ท่ีไดต้ั้งไว ้ผูศึ้กษาไดท้บทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปสู่การ
พฒันาในการน าเสนอเน้ือหาสาระ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบันโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
 2.4 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าใหส้ังคมไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
 2.6 ผลการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายขุองกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 2.7 ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบันโยบายและการน านโยบายไปปฏบิัติ 
  
 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบันโยบาย 
 การใหค้วามหมายและค าจ ากดัความของค าวา่ “นโยบาย” ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไว ้ซ่ึงมีความหมายและค าจ ากดัความในความหมายท่ีใกลเ้คียงคลา้ยคลึงกนัพร้อมทั้ง
สรุปความหมายของนโยบายไว ้คือ 
 Haiman and Scott (1974 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 13) กล่าววา่ นโยบายคือ
ขอบเขตของเหตุผลและผลท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ 
 Terry (1977 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 13) กล่าววา่ นโยบายคือการพูดหรือ
การเขียนถึงขอบเขตและแนวทางทั้งหมดเพื่อการปฏิบติังาน 
 Greenwood (1965 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 13) กล่าววา่ นโยบาย หมายถึง 
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การตดัสินใจขั้นตน้อยา่งกวา้งๆจากขอ้มูลทัว่ไป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
โดยถูกตอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 Jacop (1966 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 14) กล่าววา่ นโยบาย คือหลกัการ 
แผนการ หรือแนวทางของการปฏิบติังาน 
 Leys Wayne (1952 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 14) กล่าววา่ นโยบายคือ  
โครงการในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีคุณค่า หรือเป็นการตัดสินใจเลือก
จุดมุ่งหมายและวธีิการในการบริหารองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง 
 Pfiffner (1960 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 14) กล่าววา่ นโยบายเป็น 
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อให้งานด าเนินไปโดยมีเสถียรภาพ มีความสอดคลอ้ง
กนั มีมาตรฐานหรือเอกรูปเดียวกนั และมีความต่อเน่ืองกนั 
 Kahn (1969 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 14) เรียกนโยบายวา่ แผนงานประจ า 
ซ่ึงเป็นผลอนัเกิดจากการต่อรอง การปฏิบติัตามขอ้ตกลง และการประนีประนอม ในการก าหนด
เป้าหมาย การตรวจสอบทางเลือก และการคน้หายุทธวิธีเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุถึงเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ และอาจถือได้ว่านโยบายเป็นกฎและระเบียบท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใช้ในการตดัสินใจ เม่ือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดประสบกบัปัญหาในการปฏิบติังาน 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 14-15) ไดส้รุปความหมายหรือค าจ ากดัความดงักล่าว จะ
สังเกตไดว้า่นโยบายเป็นกรอบส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารในลกัษณะแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิทาง 
และผลแห่งการด าเนินงาน นโยบายท่ีดียอ่มท าใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้งและดีตามไปดว้ย นโยบายท่ีดี
ยอ่มท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย 
  1. ช่วยสนบัสนุนใหมี้การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
  2. เป็นการควบคุมขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน 
  3. ท าใหเ้กิดความแน่นอนและการประสานงานในการปฏิบติังาน 
  4. ช่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ 
 
 2.1.2 ปัจจัยในการก าหนดนโยบาย 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 23-27) ไดก้  าหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายซ่ึง
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1.2.1 ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน (Fundamental Factor) หมายถึง ส่ิงใดๆก็
ตามท่ีผูมี้หน้าท่ีในการก าหนดนโยบายจะตอ้งค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา เพราะหากไม่ค  านึงถึงแล้ว 
นโยบายท่ีก าหนดข้ึนจะเป็นนโยบายท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้หรือเป็นนโยบายท่ีขาดความถูกตอ้ง
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สมบูรณ์ อนัจะเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา อุปสรรค และความยุง่ยากในการปฏิบติัให้นโยบายนั้น
บรรลุเป้าหมาย ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการก าหนดนโยบายมีหลายชนิด ซ่ึงอาจรวม
เป็นกลุ่มท่ีส าคญัได ้3 กลุ่ม คือ 
   1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดนโยบายประเภท 
ใดก็ตามผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นส าคญัในลกัษณะท่ีเป็นการ
ก าหนดใหอ้งคก์ารไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด หรือสูญเสียผลประโยชน์อนัพึงไดน้อ้ยท่ีสุด โดย 
ปกติแล้วผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน จะมีความผูกพนักบัผลประโยชน์หรือความ
ตอ้งการของบุคคลในองค์การเป็นอยา่งมาก ฉะนั้นการก าหนดนโยบายจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ในองคก์ารหรือหน่วยงานนั้น 
   2) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูก้  าหนดนโยบาย วธีิการ หรือกระบวนการในการ 
ด าเนินนโยบาย โดยลกัษณะเช่นน้ีผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งรู้ตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ
หรือไม่ เพราะหากขาดความรู้ ความสามารถ และความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในการก าหนดนโยบาย
แล้ว นโยบายท่ีก าหนดข้ึนอาจบกพร่องหรือขาดหลักการท่ีส าคญั โดยปกติผูท้  าหน้าท่ีก าหนด
นโยบายควรมีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวิธีการก าหนด
นโยบาย และความรู้ความเขา้ใจโดยทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการก าหนด
นโยบาย นอกจากนั้นนโยบายท่ีก าหนดข้ึนมาจะตอ้งมีความเหมาะสม มีความเป็นเหตุเป็นผล และมี
ความถูกตอ้งจึงจะเป็นนโยบายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
   3) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ในการก าหนดนโยบายนั้น 
หากข้อมูลหรือเอกสารท่ีได้ ขาดข้อเท็จจริงย่อมท าให้นโยบายมีความผิดพลาด และการน าเอา
นโยบายท่ีผดิพลาดไปปฏิบติัยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ารและหน่วยงานอยา่งท่ีสุด ฉะนั้น
ผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งพยามกรองข่าวสาร และขอ้มูลท่ีไดอ้ย่างละเอียดรอบคอบ พิจารณาอย่าง
ลึกซ้ึง ไม่พยายามท่ีจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายโดยใชข้อ้มูลท่ีปราศจากขอ้เท็จจริง หรือเป็นขอ้มูลท่ี
ปรุงแต่งข้ึนเองเพื่อให้นโยบายอยูใ่นลกัษณะเป็นการสร้างวิมานในอากาศ (ประชุม รอดประเสริฐ, 
2535: 25) 
  2.1.2.2 ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Factors) หมายถึงส่ิงแวดลอ้มใน 
สังคมท่ีผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งค านึงถึง เพราะส่ิงแวดในสังคมมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย
เป็นอยา่งมากทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่ิงแวดลอ้มบางชนิดอยูไ่กล บางชนิดอยูใ่กล ้และอาจมีผล 
กระทบต่อการก าหนดนโยบายในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั สามารถอธิบายเป็นรายละเอียดพอสังเขป
ไดด้งัน้ี 
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   1) ปัจจยัทางการเมืองและวฒันธรรมทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีมีผล 
กระทบหรือมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบของการเมืองหรือการ
ปกครองยอ่มจะเป็นรูปแบบของการก าหนดนโยบายของสังคมหรือองคก์ารนั้นดว้ย Dye (1972) ได้
ช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัทางการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท คือ 
มติมหาชน (Public Opinion) ทศันะของชนชั้นปกครองหรือชั้นปัญญาชน (Elite Attitude) อิทธิพล 
ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มชน (Party Influence) กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) และระบบ 
ราชการ (Bureaucracy)   
 วฒันธรรมการเมือง (Political Culture) ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกชนิดหน่ึงท่ีมีผลกระทบหรือมี 
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย ซ่ึง Elazar (ม.ป.ป.) ไดจ้  าแนกวฒันธรรมทางการเมืองไว ้3 ลกัษณะ
ดว้ยกนัคือ ลทัธิคุณธรรมนิยม (Moralism) ลทัธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) และลทัธิประเพณี
นิยม (Traditionalism) 
 ปัจจยัทางการเมืองและวฒันธรรมทางการเมืองดงักล่าว มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
ของรัฐ ของหน่วยงาน หรือขององคก์ารตลอดเวลา ความรุนแรงและอิทธิพลหรือผลกระทบท่ีมีต่อ
นโยบายจะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสภาวการณ์ 
   2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อ
การก าหนดนโยบายอยา่งส าคญั องคก์ารหรือหน่วยงานจะก าหนดนโยบายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หรือ
การด าเนินงานของนโยบายจะเป็นไปได้โดยมีเสถียรภาพและความต่อเน่ืองได้มากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางเศรษฐกิจขององคก์ารหรือหน่วยงานนั้น องคก์ารหรือหน่วยงานท่ีมีภาวะทาง
เศรษฐกิจไม่มัน่คงย่อมไม่สามารถก าหนดนโยบายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และการปฏิบติันโยบายอาจ
ไม่บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 เศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง แมผู้ก้  าหนดนโยบายไม่ได้เป็นนักลงทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่ก็มีความจะเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพยายามศึกษาและเรียนรู้ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจใน
ลกัษณะต่างๆตามสมควร ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถก าหนดนโยบายไดโ้ดยไม่ผดิพลาดมากนกั 
   3) ปัจจยัทางสังคม เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีผลกระทบและอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบาย ลกัษณะความเป็นอยูข่องสมาชิก ความแตกต่างของกลุ่มสมาชิก ความสมคัร
สมานสามคัคีของกลุ่มสมาชิกล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย ถ้าสมาชิกมีความ
สามคัคีปรองดองกนั การก าหนดนโยบายย่อมเป็นไปไดโ้ดยง่าย และการปฏิบติัตามนโยบายจะ
บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยไม่ยาก ปัจจยัทางสังคมมีหลายประเภทหลายชนิด เช่น วฒันธรรม 
ระเบียบประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม และลกัษณะของชุมชน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีล้วนมีอิทธิพลและ
ผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายทั้งส้ิน 
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   4) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ในการก าหนดนโยบายใดๆก็ 
ตาม ผูก้  าหนดนโยบายตอ้งค านึงถึงสถานท่ีตั้ง พื้นท่ี อาณาเขต สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิ 
ประเทศขององคก์ารหรือหน่วยงาน โดยจะตอ้งก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพต่างๆ 
ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อใหน้โยบายท่ีก าหนดข้ึนเป็นนโยบายท่ีถูกตอ้ง   
 นอกจากเหตุการณ์ต่างๆทางประวติัศาสตร์ขององค์การ หรือหน่วยงานย่อมมีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ในอดีตมกัจะเป็นเคร่ืองหรือ
เป็นตวัก าหนดเหตุการณ์ในปัจจุบนั ดงันั้นผูก้  าหนดนโยบายอาจมีความจ าเป็นท่ีตอ้งวิเคราะห์และ
พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของหน่วยงานเป็นเคร่ืองเตือนใจ ในการตดัสินใจเลือกก าหนด
นโยบายในแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองคก์ารใหม้ากท่ีสุด (ประชุม รอด 
ประเสริฐ, 2535: 27) 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาเห็นว่า ปัจจยัในการก าหนดนโยบายในทุกๆดา้นมี
ส่วนท่ีจะส่งผลกระทบกบัตวัของนโยบายไดม้ากมายพอกนั หากวา่ไม่ไดท้  าการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ี
อยู่แวดล้อมในสังคมแล้วนโยบายท่ีก าหนดข้ึนมาก็อาจจะส่งผลในทางลบกับสังคมบางส่วนก็
เป็นได้ การรู้เท่าทนัและศึกษาถึงแนวโน้มความเป็นไปของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
สามารถท าใหผู้ก้  าหนดนโยบายควบคุมปัจจยัแวดลอ้มนโยบายท่ีจะเกิดข้ึนได ้
  
 2.1.3 องค์ประกอบของนโยบาย 
 Lineburry (1971 อา้งถึงใน สมพร เฟ่ืองจนัทร์, 2539: 16) ช้ีวา่นโยบายสาธารณะเป็นแนว 
ทางปฏิบติัท่ีมีขอบเขตครอบคลุมอยา่งกวา้งขวาง ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป 
ปฏิบติั จนถึงการประเมินผลความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 5 ประการ ดงัน้ี 
  ประการท่ี 1 นโยบายตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน วตัถุประสงคน้ี์จ าเป็นตอ้งมีอยู ่
เสมอ และมุ่งก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม 
  ประการท่ี 2 ตอ้งมุ่งเสนอขั้นตอนของพฤติกรรม อนัเป็นส่วนของแผนงานท่ีตอ้ง 
การใหเ้กิดข้ึน 
  ประการท่ี 3 นโยบายนั้นๆตอ้งก าหนดการกระท าต่างๆท่ีตอ้งเลือกน ามาปฏิบติั 
และการปฏิบติัดงักล่าวน้ี จ  าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งทั้งเง่ือนไขเวลา และสถานท่ี 
  ประการท่ี 4 นโยบายตอ้งมีการประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปรับรู้หรือรับทราบ ซ่ึงการ 
ประกาศดงักล่าวน้ีอาจออกมาในรูปจดัการพิมพ์อย่างเป็นงานเป็นการแถลงต่อรัฐสภา หรือการ
แถลงข่าวผา่นส่ือมวลชล เป็นตน้ 
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  ประการท่ี 5 นโยบายตอ้งมีการด าเนินการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตนของการกระท าท่ี 
ไดต้ดัสินใจไวแ้ลว้ 
 Lasswell และ Kaplan (1970 อา้งถึงใน สมพร เฟ่ืองจนัทร์, 2539: 16) ไดจ้  าแนก 
องค์ประกอบของนโยบายในอีกลักษณะหน่ึงท่ีเน้นการอธิบายว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัรัฐบาล และ
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆของสังคม นัน่คือ 
  องค์ประกอบแรก เป็นแผนงานของรัฐบาลท่ีไดก้ าหนดไว ้กล่าวคือ เป็นแผนงาน
ของรัฐบาลในขณะนั้น ซ่ึงแผนงานดงักล่าวน้ี อาจเป็นแผนท่ีก าหนดข้ึนมาใหม่ในรัฐบาลนั้น หรือ
อาจเป็นแผนงานของรัฐบาลชุดก่อนท่ีชุดปัจจุบนัยอมรับน ามาใชม้าสานต่อ 
  องคป์ระกอบท่ีสอง โครงการท่ีระบุกิจกรรมไวอ้ยา่งชดัแจง้และระบุไวล่้วงหนา้ 
ดว้ย การกระท าเช่นน้ีก็เพื่อแยกแยะใหเ้ห็นความแตกต่าง กบัการระบุการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ทั้งน้ี
เพราะวา่ การก าหนดเป็นแผนงานและโครงการนั้นจะตอ้งมีการศึกษาพิจารณาอยา่งมีระเบียบ 
รอบคอบทุกแง่ทุกมุมมาก่อน 
  องคป์ระกอบท่ีสาม แผนงานดงักล่าวน้ีจ าเป็นท่ีตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย
ของชาติ คุณค่าอยา่งใดอยา่งหน่ึง และการปฏิบติัของรัฐในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง องคป์ระกอบขอ้น้ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่การก าหนดนโยบายนั้นเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการกระท า มิใช่เกิดข้ึนโดยมิมีทิศทางก าหนด
ไวช้ดัเจน และมุ่งหวงัผลส าเร็จของการน านโยบายนั้นๆไปปฏิบติัดว้ย 
 Friedrich (1963 อา้งถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 28) วเิคราะห์ไดว้า่นโยบายของ 
องคก์ารหรือหน่วยงานใดๆ น่าจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ เป้าหมาย 
(Targets) ของส่ิงท่ีตอ้งการกระท า วถีิทาง (Means) ในการด าเนินงาน และปัจจยั (Resources) 
สนบัสนุนการกระท าตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้  
  1. การก าหนดเป้าหมายของส่ิงท่ีตอ้งการกระท าในการก าหนดนโยบายเพื่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดนั้นองค์ประกอบท่ีส าคญัส่ิงแรกคือ เป้าหมาย (Target) ซ่ึงอาจเป็นทั้งจุดประสงค์ (Purpose) 
และผลงานท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุด (Ended Result) ในลกัษณะท่ีเป็นการกระท าแลว้ไดอ้ะไร 
  2. การก าหนดวถีิทางในการด าเนินงาน นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง
ของนโยบาย เพราะหากไม่ก าหนดวถีิทางต่างๆในการด าเนินงานไวแ้ลว้ นโยบายท่ีก าหนดข้ึนก็อาจ
ไม่บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้วถีิทางในการด าเนินงานจะเกิดข้ึนไดย้อ่มตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัคือ หลกัการและเกณฑข์องนโยบายซ่ึงผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งมีความรู้และก าหนดไวก่้อน 
นอกจากน้ีวถีิทางท่ีจะสามารถท าใหน้โยบายด าเนินการไดย้งัรวมไปถึง กลยทุธ์ (Tactics) และกลวิธี 
(Stratigies) ต่างๆอีกดว้ย 
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  3. ปัจจัยสนับสนุนในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยท่ีส าคัญ 2 
ประการคือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนดนโยบาย หากขาด
ปัจจยัภายในแมเ้พียงอยา่งเดียวนโยบายก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือแมแ้ต่สภาพดินฟ้าอากาศ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนด
นโยบายเป็นอยา่งมาก หากสภาพแวดลอ้มดา้นในดา้นหน่ึงมีผลกระทบอยา่งรุนแรง นโยบายอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจก าหนดข้ึนมาได ้
 ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 28) กล่าววา่นโยบายเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและถือไดว้า่ 
เป็นแม่แบบในการบริหารงาน กระบวนการในการก าหนดนโยบายนอกจากจะประกอบด้วย
วตัถุประสงค ์แนวทางหรือวธีิการในการด าเนินงาน และปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนการก าหนดนโยบาย
แล้ว องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิได้คือการประเมินผลหรือการประเมิน
นโยบาย เพราะนโยบายหน่ึงๆเม่ือก าหนดข้ึนมาแลว้จะใชเ้ป็นแม่แบบตลอดไปคงเป็นไปไม่ได ้คง
จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมารประเมินนโยบาย เพื่อให้นโยบายมีความเป็นไปได ้เหมาะสมกบัเวลา สถานการณ์และมี
ความเป็นจริง 
  
 2.1.4 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 นกัวชิาการหลายท่านไดร้วบรวมความหมายของการน านโยบายไปปฏิบติัซ่ึงแต่ละท่านได้
ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 Pressman and Wildavsky (1973 อา้งถึงใน กลา้ ทองขาว, 2548: 3) ไดใ้หค้วามหมายของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง “กระบวนการจองปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์มีการก าหนดไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ กบัการกระท าหรือปฏิบติัการทั้งหลายท่ีมุ่งให้บงั
เกิดผลตามนั้น” หรือจะกล่าวอีกในหน่ึง การน านโยบายไปปฏิบติั “คือความสามารถในการจดัการ
และประสานส่ิงท่ีจะกระท าให้บงัเกิดผล ในลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ทั้งน้ี
เพื่อใหผ้ลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัเอาไว”้ 
 Meter and Horn (1975 อา้งถึงใน กลา้ ทองขาว, 2548: 4) กล่าววา่ การน านโยบายไปปฏิบติั
หมายถึง “การด าเนินการโดยบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงการด า เนินการดังกล่าวมุ่งท่ีจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีไดต้ดัสินอาจกระท าไวก่้อนหนา้นั้น
แลว้” 
 Bardach (1980 อา้งถึงใน กลา้ ทองขาว, 2548: 4) ใหค้วามหมายวา่ “การน านโยบายไป 
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ปฏิบติั คือ กระบวนการของกลยุทธ์ท่ีแสดงการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย ในอนัท่ี
จะต่อสู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน ซ่ึงเป้าหมายท่ีกลุ่มเหล่าน้ีตอ้งการให้เกิดข้ึน
อาจสอดคลอ้งหรือไปกนัไดห้รือไม่ไดก้บัเป้าหมายตามอาณติัของนโยบาย” 
 Barrett and Fudge (1981 อา้งถึงใน กลา้ ทองขาว, 2548: 5) กล่าววา่ การพิจารณาเร่ืองของ
การน านโยบายไปปฏิบติั จะดูเฉพาะการผลกัดนัใหน้โยบายบงัเกิดผลเพียงดา้นเดียวคงไม่ได ้แต่การ
พิจารณาความหมายของการน านโยบายไปปฏิบติัควรจะหมายความรวมถึงการสังเกตปรากฏการณ์
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน หรือถูกกระท าให้เกิดข้ึนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั จุดสนใจในการ
มองแนวทางน้ีจึงอยู่ท่ีการกระท าหรือความเคล่ือนไหวของกลุ่ม ของบุคคล และผูมี้หน้าท่ีก าหนด
พฤติกรรมการกระท านั้น และยงัสนใจท่ีจะตรวจสอบระดบัการปฏิบติั วา่มีความสัมพนัธ์กบัสาระ
นโยบายอยา่งไร เป็นการวิเคราะห์การตอบสนองต่อขอ้ผูกพนัตามอุดมการณ์ของนโยบายเป็นการ
วเิคราะห์แรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม และแรงกดดนัจากหน่วยงานหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆท่ี
พยายามจะเขา้ไปมีอิทธิพลหรือเขา้ไปควบคุมการกระท านั้น 
 Quade (1982 อา้งถึงใน กลา้ ทองขาว, 2548: 5) ใหค้วามหมายวา่ “การน านโยบายไป
ปฏิบติั หมายถึง กระบวนการจดัการกบัแบบแผนการน า เพื่อการเปล่ียนแปลงโดยตรงตามอาณัติ
ของนโยบาย โดยยอมรับต่อขอ้ก าหนดท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดมี้การตดัสินใจไปก่อนแลว้ นัน่คือ การ
น านโยบายไปปฏิบติัจะเร่ิมเกิดข้ึนภายหลงัท่ีมีการตดัสินใจยอมรับวธีิปฏิบติัเฉพาะเร่ืองนั้นๆไป
แลว้”  
 Wiliams (1971 อา้งถึงใน มยรีุ อนุมานราชธน, 2552: 218) ไดก้ล่าววา่ การน านโยบายไป 
ปฏิบติั หมายถึง ความสามารถขององคก์ารในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองคก์ารให้
สามารถปฏิบติังานเพื่อบรรลุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงตอ้งมีการจดัหา/ตระเตรียมวิธีการทั้งหลาย
เพื่อจะท าให้การด าเนินงานตามนโยบายส าเร็จลุล่วง โดยตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงๆจนสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 
 จากการให้ความหมายของนกัวิชาการหลายท่านขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การน านโยบาย
ไปปฏิบติั คือการน านโยบายท่ีถูกก าหนดข้ึนมาลงสู่ขั้นของการปฏิบติัโดยมีหน่วยงาน องค์การ
รับผดิชอบการน านโยบายไปปฏิบติัอยา่งชดัเจน มีกระบวนการในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั มี
การวางแผนล าดบัขั้นตอนท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบติับรรลุถึง
วตัถุประสงค ์เป้าหมายของนโยบายได ้  
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 2.1.5 กระบวนการข้ันตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 กลา้ ทองขาว (2548: 8-9) กล่าววา่ องคป์ระกอบหลกัของศาสตร์การศึกษานโยบายหรือ 
นโยบายศึกษาโดยปกติจะแสดงความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัโดยไม่อาจแยกออกจากกนัไดเ้ด็ดขาด
ชดัเจน แต่อาจแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน คือ   
 ส่วนแรก คือ การก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย ส่วนน้ีอาจแสดงผลออกมาในรูป
ของกฎหมายหรือถอ้ยแถลงนโยบายหรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆของรัฐบาล เช่น มติคณะรัฐมนตรี หรือ
ประกาศของหน่วยงานรัฐ 
 ส่วนท่ีสอง คือ การน านโยบายไปปฏิบติั ส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นในรูปของแผนงานหรือ
โครงการและการบริหารโครงการ หรือการตีความกฎหมายออมาเป็นแนวปฏิบติั และมีการใช้
บงัคบัหรือมีการจดักระท าเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
 ส่วนท่ีสาม คือ การประเมินผลนโยบาย ส่วนน้ีเป็นการศึกษาคุณค่าของผลผลิตและผลลพัธ์
หรือผลกระทบของการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีน าไปปฏิบติั ว่าเป็นไปตามเจตจ านง
ของนโยบายอยา่งไร 
 ส่วนท่ีส่ี คือ การวิเคราะห์ผลสะทอ้นกลบัของนโยบาย เป็นการแสวงหาสาระสนเทศเพื่อ
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบาย หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบติัในนโยบาย  หรือเพื่อ
ยกเลิกนโยบาย ดงัภาพ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงลกัษณะความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหลกัของศาสตร์การศึกษานโยบายหรือ
    นโยบายศึกษา 
แหล่งทีม่า : กลา้ ทองขาว, 2548: 9. 
  

การก าหนดนโยบาย                          
(Policy Formulation) 

 

การประเมินผลนโยบาย  
(Policy Evaluation) 

การวเิคราะห์ผลสะทอ้นกลบั
ของนโยบาย                 

(Policy Feedback Analysis) 
 

การน านโยบายไปปฏิบติั  
(Policy Implementation) 
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 เม่ือไดท้ราบถึงความหมายของการน านโยบายไปปฏิบติัแลว้ ควรพิจารณาถึงบุคคลและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ท่ีอยูใ่นกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปฏิสัมพนัธ์ความ
เก่ียวขอ้ง การพึ่งพาต่างๆในขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงขั้นตอนส าคญัของการน า
นโยบายไปปฏิบติัมี ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ีหน่ึง การตีความหมายนโยบายและการวางแผนในรายละเอียด ทั้งน้ี 
เพราะจะพบบ่อยๆวา่กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจก าหนดออกมา มกัอยู่
ในรูปท่ีมีรายละเอียดไม่มาก หน่วยงานหรือส่วนราชการท่ีตอ้งน านโยบายไปปฏิบติั จ  าเป็นตอ้ง
แปลงแนวนโยบายนั้นออกมาเป็นแผนงานโครงการ กฎ ระเบียบ และค าสั่ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในระดบัล่างสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดเจนวา่ตนตอ้งด าเนินกิจกรรมอะไร อยา่งไร 
  ขั้นตอนท่ีสอง การจดัองคก์าร นบัวา่เป็นขั้นตอนส าคญัอีกประการหน่ึงทั้งน้ีเพราะ
มีความจ าเป็นตอ้งมีองคก์รดูแล การน าเอานโยบายไปปฏิบติัในทางปฏิบติัการจดัองค์กรแยกกล่าว
เป็นสามแบบ ดงัต่อไปน้ี 
   แบบท่ี 1 การน านโยบายไปปฏิบติันั้น เป็นอีกภารกิจหน่ึงของหน่วยงานท่ี 
มีอยูแ่ลว้เป็นเพียงการเพิ่มกิจกรรมใหม้ากข้ึนเท่านั้น ในอีกกรณีหน่ึง การน านโยบายไปปฏิบติัอาจ 
เป็นภาระของหลายๆหน่วยงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั ในลกัษณะน้ีเป็นนโยบายท่ีมีความเช่ือมโยงกบั 
กระทรวงหรือกรมอ่ืนๆ 
   แบบท่ี 2 องคก์รท่ีจะน านโยบายไปปฏิบติัไม่ปรากฏ จึงจ าเป็นตอ้งมีการ 
จดัตั้งองคก์รข้ึนมารองรับ โดยอาจจดัตั้งกรมหรือกองข้ึนในกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง อีกรูปแบบ 
หน่ึงเป็นการจดัตั้งเอกเทศข้ึนมาใหม่ 
   แบบท่ี 3 รูปแบบพิเศษ คือ การดึงทรัพยากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรมา 
จากหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ เช่น โครงการสร้างงานใน 
ชนบท (กสช.) 
  ขั้นตอนท่ีสาม การระดมทรัพยากรเพื่อน าไปใชใ้นการน านโยบายนั้นไปปฏิบติั 
การน านโยบายไปปฏิบติัจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เง่ือนไขท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การน าเอา
ทรัพยากรทางการบริหารมาแปลงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทรัพยากรเหล่าน้ี ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ถา้ทรัพยากรขาดแคลนยอ่มกระทบต่อการน าเอา
นโยบายไปปฏิบติัอย่างชดัเจน การจดัวางแผนท่ีดียงัไม่สามารถเป็นประกนัว่า การน านโยบายไป
ปฏิบติัจะบรรลุผลถ้าขาดการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบริหารดังกล่าวท่ีกล่าวมาแล้วอย่าง
เพียงพอ 
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  ขั้นตอนท่ีส่ี ประการสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากนโยบายนั้น การใช ้
ประโยชน์เป็นบทบาทของประชาชนท่ีนโยบายนั้นๆไดต้ั้งจุดมุ่งหมายไว ้ประโยชน์ของนโยบาย
สาธารณะจะเห็นไดช้ดัเจน เช่น การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล อีกลกัษณะหน่ึงเป็นประโยชน์
ท่ีประชาชนแต่ละคนตดัสินใจมาใช้ เช่น การยื่นค าร้องคดัส าเนาทะเบียนบา้นจากท่ีว่าการอ าเภอ
หรือเทศบาล การขอจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อย่างไรก็ตามยงัมีการใช้ประโยชน์จากนโยบายอีก
กรณีหน่ึงท่ีมีลกัษณะบงัคบัให้ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การเสียภาษี การคดัเลือกทหารเม่ือถึงวยัเกณฑ์
ของชายไทย เป็นตน้ 
 ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติัดงัท่ีกล่าวมาแลว้น้ี อาจมองเห็นไดช้ดัเจนบางนโยบาย
เท่านั้น ทั้งน้ี เพราะมีหลายนโยบายท่ีเม่ือน าไปปฏิบติัไม่ไดเ้ดินตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาอยา่งเคร่งครัด 
บางนโยบายก็เนน้เพียงบางขั้นตอนเท่านั้น (ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, 2551: 274-275) 
 วชิยั รูปข าดี (2541 อา้งถึงใน ธีรพนัธ์ อินตะ๊ปาน, 2551: 13) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการน า 
นโยบายไปปฏิบติัว่าเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยักลไกทางนโยบายมารองรับ เช่น หน่วยงานปฏิบติั
ต่างๆ ทรัพยากร เคร่ืองอ านวยความสะดวก ตลอดจนระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัเพื่อให้
นโยบายสามารถบรรลุผลส าเร็จไดดี้นั้น จ  าเป็นตอ้งมีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
  1. การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Policy Adoption)   
  เป็นการน านโยบายท่ีก าหนดได้มาเผยแพร่ให้ผูป้ฏิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับรู้เกิด
ความเขา้ใจ ยอมรับและใหค้วามร่วมมือ การถ่ายทอดนโยบายจึงรวมถึงการประชาสัมพนัธ์นโยบาย 
การอธิบายแปรความหมายและการหาแนวร่วมเพื่อใหน้โยบายไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยดี 
  2. การแปลงนโยบายสู่การปฏิบติั (Policy Transfer)   
  เป็นการจดัเตรียมแผนรองรับนโยบาย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบติั
อย่างชัดเจน เน่ืองจากโดยทัว่ไปนโยบายจะตอ้งอยู่ในสภาพท่ีเป็นนามธรรม จ าเป็นตอ้งก าหนด
เป้าหมายและวธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจนอยูใ่นรูปแผน จึงจะท าใหส้ามารถด าเนินการออกมาเป็นผลได ้
  3. การก ากบัควบคุมนโยบาย (Policy Control)   
  ในช่วงการน านโยบายไปปฏิบติัมีความจ าเป็นตอ้งก ากบัติดตามดูแลว่าขั้นตอน
ต่างๆ ในการน านโยบายไปปฏิบติัมีปัญหาข้อขัดข้องหรือไม่อย่างไร ซ่ึงอาจจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
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 2.1.6 ผู้เกีย่วข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช จนัทรศร (2548: 45-50) กล่าวไวว้า่นโยบายส่วนใหญ่จะตอ้งอาศยัองคก์าร 
หน่วยงานหรือบุคคลในระดบัต่างๆ ในการท าหน้าท่ีด าเนินนโยบายเพื่อให้นโยบายนั้นสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบติัก็จะมีความคาดหวงัและ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไป แต่จ าเป็นท่ีตอ้งมาปฏิบติังานร่วมกนัหรือมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง องคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมากหรือน้อยต่างกันไป ซ่ึงไม่มีใครท่ีจะสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการน า
นโยบายไปปฏิบติัดว้ยตวัเองทั้งหมด บทบาทขององค์กรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งลว้นแลว้แต่มีผลต่อการ
ผลกัดนัให้นโยบายนั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ องค์กรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน า
นโยบายของรัฐไปปฏิบติัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 
 1. ฝ่ายการเมือง 
 ฝ่ายการเมือง ครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เป็นผูมี้ความส าคญัในการก าหนด
ขอบเขตในการน านโยบายไปปฏิบติัของระบบราชการ การก าหนดขอบเขตอาจท าไดโ้ดยการออก
กฎหมาย หรือก าหนดข้ึนเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆเพื่อให้หน่วยงานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั หรืออีกกรณีหน่ึง สองสถาบนัน้ี
ถือไดว้่าเป็นฝ่ายท่ีริเร่ิมก าหนดหรือเสนอนโยบาย จดัสรรงบประมาณ หรือรับขอ้เรียกร้องปัญหา
จากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง มาแปลงเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบติั โดยปกติทั้งสอง
สถาบนัน้ีมกัจะไม่ให้ความสนใจหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการ
ในการน านโยบายไปปฏิบติั แต่จะเขา้ไปพิจารณาเลือกหน่วยงานท่ีเลือกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบติั 
 นอกจากน้ี ฝ่ายการเมืองอาจเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งในการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย ซ่ึง
ในประเด็นน้ี ฝ่ายการเมืองจะเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัทางหน่วยราชการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
ในทางกลับกัน หน่วยราชการท่ีรับผิดชอบก็จะพยายามช้ีให้เห็นว่าการปฏิบติัตามนโยบายนั้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จเกิดข้ึนในระดับใดระดับหน่ึง ทั้ งน้ีเพื่อแสวงหาการ
สนบัสนุนในการด าเนินงานงานต่อไป 
 โดยสรุปแลว้ ฝ่ายการเมืองมีส่วนส าคญัในการน านโยบายไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดความส าเร็จ 
โดยหากนโยบายใดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายการเมืองแล้ว มกัมีแนวโน้มท่ีจะประสบ
ความส าเร็จมากกวา่นโยบายท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาปัจจยัประกอบอ่ืนๆท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ย (วรเดช จนัทรศร, 2548: 46-47) 
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 2. หน่วยงานต่างๆของรัฐในระบบราชการ 
 หน่วยงานต่างๆของรัฐในระบบราชการ ถือได้ว่าเป็นองค์การท่ีส าคัญท่ีสุดทั้ งใน
กระบวนการของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั ในขั้นการก าหนดนโยบาย 
หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เพราะหน่วยงานของ
รัฐเป็นทั้งผูเ้ก็บรวบรวม วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลไปให้ฝ่ายการเมือง ในประเทศก าลังพฒันา
โดยทั่วไปโดยเฉพาะประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในระบบราชการจะเป็นผูค้รอบง าระบบ
การเมืองอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากฝ่ายการเมืองไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการหาข้อมูลหรือ
ปฏิบติังานจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งหน่วยงานของรัฐ  
 ในขั้นการน านโยบายไปปฏิบติั หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมีความส าคญัมาก การ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัจึงเป็นภารกิจหลกัของหน่วยงานของรัฐ นอกเหนือจาก
อ านาจของหน่วยงานของรัฐท่ียากจะควบคุมได้และแนวโน้มของหน่วยงานของรัฐท่ีจะเลือกน า
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต่เฉพาะนโยบายท่ีจะเป็นประโยชน์แก่องค์การของตนเองแล้ว 
ความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวขอ้งของหน่วยงานราชการดว้ยกนัเองก็เป็นปัญหาอยา่งมากในการน า
นโยบายไปปฏิบติั นโยบายใดท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
หลายหน่วย นโยบายนั้นมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั  
(วรเดช จนัทรศร, 2548: 47-48) 
 3. ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในฐานะผูป้ฏิบติังานมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่งผลอยา่งมาก
ต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั ความเก่ียวขอ้งของขา้ราชการในการ
น านโยบายไปปฏิบติัอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั เช่น ในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน ใน
ฐานะผูบ้ริหารโครงการ และในฐานะผูใ้ห้บริการตามโครงการ บุคคลเหล่าน้ีต่างก็มีแรงจูงใจ 
(Incentives) เป้าหมาย (Goals) และค่านิยม (Values) ท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างเหล่าน้ีอาจเป็น 
ท่ีมาของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 ในด้านการน านโยบายไปปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่าผูบ้ริหารระดับสูงของหน่วยงานจะมี
ความส าคญัอยา่งมากในดา้นการสนบัสนุนนโยบายนั้นๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานจึงถือวา่มี
ความส าคญัในการท าให้การน านโยบายไปปฏิบติัประสบความส าเร็จอุปสรรคหรือความราบร่ืน
เพียงใดในระดบัหน่ึง ผูบ้ริหารโครงการเป็นผูแ้ปลงการสนับสนุนหรือเจตนารมณ์ของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงให้ผูน้ าของขา้ราชการท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงถือว่าเป็นผูป้ฏิบติั
ในภาพท่ีเป็นจริง ขา้ราชการในระดบัล่างท่ีเป็นผูใ้ห้บริการหรือด าเนินงานตามโครงการถือไดว้่า
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เป็นผูมี้บทบาทส าคญัอย่างมากในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั เพราะขา้ราชการ
ดงักล่าวเป็นผูป้ฏิบติัท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชนผูรั้บบริการ (วรเดช จนัทรศร, 2548: 48-50) 
 4. ผูไ้ดรั้บผลจากนโยบาย 
 ผูไ้ดรั้บผลจากนโยบาย ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ (Clients) ผูไ้ดรั้บประโยชน์ (Beneficiaries) หรือ
ผูเ้สียประโยชน์ ในท่ีน้ีหมายรวมถึงทั้งในแง่ของบุคคล (Individuals) กลุ่ม (Groups) หน่วยงาน
ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคหน่วยงานท่ีมิไดมุ้่งหาก าไร (Non-Profit Sector) ในกระบวน 
การของการน านโยบายไปปฏิบติั ผูรั้บบริการหรือผูไ้ดรั้บประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นบุคคล (หมายถึง
ประชาชนทัว่ไปมิใช่ผูท่ี้มีอิทธิพลหรือบุคคลส าคญั) จะเป็นผูท่ี้ติดต่อกบัขา้ราชการในระดบัล่าง
โดยตรง หากบุคคลดงักล่าวขาดการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม บทบาทท่ีจะมีอิทธิพลในกระบวนการของ
การน านโยบายไปปฏิบติัจะมีค่อนขา้งน้อย และยากท่ีจะได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองหรือ
ระบบราชการ อย่างไรก็ตาม หากผูรั้บบริการหรือผูรั้บประโยชน์มีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นใน
ลกัษณะของกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มท่ีจะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติัจะมีมากข้ึน 
(วรเดช จนัทรศร, 2548: 50) 
 
 2.1.7 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช จนัทรศร (2548: 135-154) กล่าววา่ แนวคิดทฤษฎีน้ีเป็นการศึกษาวา่ องคก์รต่างๆจะ
สามารถน านโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบติัได ้จะตอ้งมีปัจจยัอะไรเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท า
ให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายของการพฒันา ซ่ึงตวัแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบติั มีดงัน้ี 
  1. ตัวแบบทีย่ดึหลกัเหตุผล (Rational Model)  
  ตวัแบบน้ี มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุมโดยตวั
แบบยดึฐานคติ (Assumption) นโยบายหรือโครงการท่ีประสบความส าเร็จจะมีปัจจยัมาจากนโยบาย
โครงการนั้น มีการก าหนดวตัถุประสงค์และภารกิจท่ีชัดเจน มีการแปลงวตัถุประสงค์ออกเป็น
ภารกิจย่อยภายใต้ความรับผิดชอบเฉพาะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ประเมินผล มีมาตรการควบคุมในการท างานโดยมีการก าหนดบทลงโทษเพื่อการด าเนินงานท่ีมี
ระบบมากข้ึน การมีวตัถุประสงค์ชัดเจนย่อมท าให้ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายชัดเจนท าให้
ประสานงานดี ก าหนดมาตรฐานงานได้ง่าย อันก่อให้เกิดระบบประเมินผลท่ีสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพง่ายในการท่ีผูบ้ริหารจะควบคุม ตรวจสอบ มาตรฐานงานท่ีเด่นชดั จะท าให้ระบบการ
ใหคุ้ณใหโ้ทษมีความเป็นธรรมอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จของนโยบายหรือโครงการ ซ่ึงเขียนเป็นตวั
แบบไดด้งัน้ี 
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 ภาพที ่2.2 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบท่ียดึหลกัเหตุผล 
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 138. 
   
  2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) 
  ตวัแบบน้ีให้ความสนใจไปท่ีสมรรถนะขององค์กร เพราะเช่ือว่าความส าเร็จของ
การน านโยบายหรือโครงการไปปฏิบติั ยอ่มข้ึนกบัองคก์รท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติั
ว่า มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัเพียงใด โครงการจะประสบ
ความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม บุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้งดา้น
การบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากน้ีองค์กรยงัตอ้งเตรียมพร้อมในด้านวสัดุ อุปกรณ์ 
สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และงบประมาณ ตวัแบบน้ีจึงพยามศึกษาแนวทางแกไ้ขอุปสรรคของ
การน านโยบายไปปฏิบติัโดยการแกท่ี้ตวัองคก์าร เช่น การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
สามารถ ความล่าชา้ในการสรรหาบุคลากร เป็นตน้ ตวัแบบน้ีเขียนได ้ดงัน้ี 
 
 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

    การก าหนดภารกิจ 
 และการมอบหมายงาน 

ระบบการวดัผล 

การวางแผน 
และการควบคุม 

มาตรฐานใน 
การปฏิบติังาน 

ผลของการน า 
โครงการปฏิบติั 

มาตรการในการ 
ใหคุ้ณใหโ้ทษ 
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 ภาพที ่2.3 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบทางดา้นการจดัการ 
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 141. 
   
  3. ตัวแบบด้านการพฒันาองค์กร (Organization Development Model) 
  ตวัแบบน้ี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพนัและการยอมรับ เพื่อมุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การน านโยบายหรือโครงการมาปฏิบติัให้ส าเร็จจึงเป็นเร่ืองของการจูงใจ 
การใชภ้าวะผูน้ าท่ีเหมาะสม การสร้างความผกูพนัของสมาชิกในองคก์าร การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
การยอมรับตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าท่ีจะใช้การควบคุมหรือการใช้อ านาจของ
ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเขียนเป็นตวัแบบได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

บุคลากร 

ผลของการน า 
โครงการไปปฏิบติั 

สมรรถนะ 
ขององคก์ร 

วสัดุอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
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 ภาพที ่2.4 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบดา้นการพฒันาองคก์ร 
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 143. 
   
  4. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
  ตวัแบบน้ี เช่ือวา่อ านาจในองคก์รไม่ไดอ้ยูท่ี่ต  าแหน่งทางรูปนยั (Formal Position)  
ซ่ึงไดแ้ก่ หวัหน้าองค์กร หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะอ านาจแทจ้ริงมีกระจดักระจายทัว่ไป
องค์กร หมายความว่า สมาชิกทุกคนมีอ านาจใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยบงัคับบญัชา
ควบคุมไม่ได้ การยดัเยียดโครงการใหม่ๆท่ีจะมีผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบติัในวิถี
ชีวิตประจ าวนัของขา้ราชการเหล่าน้ีมกัไร้ผล นอกจากขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติัจะยอมรับ หรือปรับ
นโยบายแนวทางการปฏิบติัเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีประจ า โดยนยัน้ี ความลม้เหลวของการ
น านโยบายไปปฏิบติัไม่ใช่ในเร่ืองของการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ แต่เกิดจากผูท่ี้ก าหนด
นโยบายหรือผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ใจสภาพความเป็นจริงของการปฏิบติังานมากกวา่ ตวัแบบน้ีสามารถ
เขียนได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผูน้ า 

การผกูพนัและการยอมรับ การท างานเป็นทีม 

การจูงใจ การมีส่วนร่วม 
ผลของการน า 

โครงการไปปฏิบติั 
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 ภาพที ่2.5 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบทางดา้นกระบวนการของ 
     ระบบราชการ    
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 145. 
   
  5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 
  ตวัแบบน้ี เช่ือวา่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัเกิดข้ึนจากความสามารถ
ของผูเ้ล่น (Players) หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนองคก์าร กลุ่ม หรือสถาบนั และความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ภายนอกองค์การ การสร้างความสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงยากจะเกิดข้ึน แต่ความ
ขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารและระบบสังคม เพราะนโยบายก็คือการเมือง 
ท่ีจะมีทั้งผูไ้ดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์ จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งปกป้องผลประโยชน์
ของตนเองเป็นอันดับแรก ดังนั้ นการน านโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบน้ีจึงเป็นเร่ืองของการ
เผชิญหน้าการบริหารความขดัแยง้ การแสวงหาความสนบัสนุน การแสวงหาผูส้นบัสนุนและการ
ยอมรับ การโฆษณาชวนเช่ือ การรู้จกัสร้างเง่ือนไข และความพยายามแสวงหาขอ้ต่อรองในการ
จดัสรรทรัพยากร จะเห็นไดว้า่ การสร้างความส าเร็จส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของการเจรจา 
สถานะอ านาจและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเจรจาต่อรอง นอกจากนั้น
ยงัให้ความสนใจจ านวนหน่วยงานท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การสนับสนุนจากส่ือมวลชน นกัการเมือง
หวัหนา้หน่วยงานอ่ืน กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์และบุคคลส าคญั ซ่ึงเขียนตวัแบบได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ระดบัความเขา้ใจสภาพความเป็นจริง 
ในการใหบ้ริการของผูก้  าหนด 
นโยบายหรือผูบ้ริหารโครงการ 

ระดบัการยอมรับนโยบาย 
เขา้เป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ี 
ประจ าวนัของผูป้ฏิบติั 

ผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบติั 
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 ภาพที ่2.6 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบทางตวัแบบทางการเมือง 
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 148. 
   
  6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
  เป็นตวัแบบท่ีรวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตวัแบบมาไว ้โดยมุ่งศึกษาผลกระทบของ
ตวัแปรต่างๆท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 
มิติด้วยกนั ได้แก่ มิติท่ีหน่ึง เป็นการวดัความส าเร็จและความล้มเหลวจากผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน มิติท่ีสอง วดัผลกระทบของนโยบาย และมิติท่ีสาม เป็นการวดัประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากผลของนโยบายวา่สามารถส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวมไดห้รือไม่ โดยตวัแปรอิสระท่ี
น ามาศึกษามาจาก 4 ปัจจยั คือ สมรรถนะขององคก์าร ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม 
ภาวะผูน้ าและความร่วมมือ การเมืองและการบริหารสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 
 

บุคลิกภาพ 

ความสามารถใน 
การต่อรอง 

ความรู้ความสามารถ 

สถานะ  อ านาจและ
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

การสนบัสนุนจาก 
-  ส่ือมวลชน 
-  นกัการเมือง 
-  หวัหนา้หน่วยงานอ่ืนๆ 
-  กลุ่มอิทธิพล 
-  กลุ่มผลประโยชน ์
-  บุคคลส าคญั 

 

จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การน านโยบายไปปฏิบติั 

ผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบติั 
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 ภาพที ่2.7 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบเชิงบูรณาการ 
 แหล่งทีม่า: วรเดช จนัทรศร, 2548: 152. 
 
 2.1.8 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบติันั้นเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบายท่ีมกัจะมีปัญหาเกิดข้ึน
เป็นอย่างมาก เพราะในขั้นของการน านโยบายไปปฏิบติันั้นมีทั้งบุคคล กลุ่ม องค์กรต่างๆเขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ยมาก และองคก์รท่ีน านโยบายไปปฏิบติัเองก็มีหลายองคก์ร หลายระดบั 
 สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2539: 176-178) ไดเ้สนอในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นผลท า 
ใหก้ารน านโยบายไปปฏิบติัไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้
  1. การขาดแคลนของทรัพยากร เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ทรัพยากรไม่วา่จะเป็นอะไรมี
ผลต่อความส าเร็จและลม้เหลวของนโยบายเป็นอยา่งยิ่ง ถา้ผูก้  าหนดนโยบายไปไดต้ั้งเป้าหมายของ
นโยบายนั้นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรเป็นจ านวนมาก แต่ทวา่มีทรัพยากรมีไม่เพียงพอ ปัญหาการท่ีปฏิบติั
ตามท่ีมุ่งหวงัก็อาจเป็นไปไม่ได ้
  2. ปัญหาขององคก์รเอง องคก์รหรือหน่วยงานท่ีน าเอานโยบายไปปฏิบติันัน่เองท่ี
มีผลกระทบต่อความส าเร็จและล้มเหลวของนโยบาย ดงัตวัอย่างต่อไปน้ีเป็นการช้ีให้เห็นว่าตวั
องคก์ารเองมีความส าคญัยิง่ 
   - มีโอกาสเส่ียงต่อความล้มเหลวมาก เม่ือนักพฒันาองค์การท่ีท าหน้าท่ี
ส่งเสริมและจดัหาบริการไปให้รับผิดชอบเก่ียวกบัการบงัคบัใช้นโยบายท่ีตอ้งใช้กฎ และระเบียบ 
เช่น การบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ภาวะผูน้ าและความร่วมมือ 

ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและการควบคุม 

ความส าเร็จการน า
นโยบายไป 
ปฏิบติั 
มิติท่ี  1 
มิติท่ี  2 

สมรรถนะขององคก์ร 
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   - เม่ือน าเอานโยบายไปไวใ้นองคก์ารท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่ยินดียินร้ายต่อการน า
นโยบายไปปฏิบติั โอกาสลม้เหลวยอ่มสูงมาก 
   - ประการสุดทา้ย ปัญหาท่ีค่อนขา้งร้ายแรงเม่ือมีหลายนโยบายท่ีก าหนด
ข้ึนมา (ไม่พร้อมกนั) เพื่อแกปั้ญหาเดียวกนัและกลุ่มประชากรเป้าหมายเดียวกนั โดยมอบหมายให้
หลายองค์กรท าหน้าท่ีบริหารหรือบริการ ปัญหาท่ีเจอ คือ จะเกิดการแข่งขนัให้บริการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆโดยอาจเป็นในรูปแบบการให้บริการมากเกินไป หรือไม่ก็เป็นการบงัคบัใช้กฎ 
ระเบียบ ในลกัษณะท่ีหยอ่นยานเกินไป 
  3. การข้ึนต่อองคก์ารอ่ืน กรณีเช่นน้ีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือการน าเอานโยบายนั้นไปปฏิบติั
ได้ต่อเม่ือตอ้งได้รับความเห็นชอบหรือทศันะจากหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นกรณีต่างๆ ต่อไปน้ี 
ประการแรก  เป็นความตอ้งการของแผนงาน ประการท่ีสอง เป็นกรณีท่ีการด าเนินงานขององคน์ั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานอ่ืน และประการสุดทา้ย คือ เง่ือนไขท่ีก าหนดไวแ้ลว้ว่าตอ้ง
ผา่นความเห็นชอบจากหน่วยงานอ่ืนก่อน แมจ้ะก่อใหเ้กิดความล่าชา้หรือขดัขวางการกระท าก็ตาม 
  4. ปัญหานโยบายใหม่ๆกบัการด าเนินงานของนโยบายเดิม กล่าวคือ เม่ือมีปัญหา
นโยบายใหม่ๆท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชน นโยบายเดิมก็ถูกลดทอนความส าคญัลงไป 
  5. ปัญหาเก่ียวกบันโยบายท่ีพบบ่อยๆอีกอยา่งหน่ึง คือ นโยบายท่ีก าหนดข้ึนมาใน
ช่วงเวลาแตกต่างกนัเพื่อแกปั้ญหานั้นๆอาจจะมีความขดัแยง้กนั   
  6. ส่ิงท่ีผูก้  าหนดนโยบายเผชิญเสมอ คือ ปัญหานโยบายนั้นมีความซับซ้อนมาก 
การท่ีจะพยายามก าหนดนโยบายใหค้รอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้นเป็นเร่ืองเหลือวสิัย 
  7. ประการสุดท้าย ปัญหาบางอย่างเราคงไม่สามารถท าให้หมดไปได้ด้วยการ
ก าหนดนโยบายออก น่ีเป็นเพียงบางส่วนของปัญหาการน าเอานโยบายไปปฏิบติั ยงัมีปัญหาใน
ลกัษณะเฉพาะของนโยบายนั้นๆอีกมาก ปัญหาการน าเอานโยบายไปปฏิบติัไม่ไดมุ้่งให้เกิดความ
ทอ้แท ้แต่เพียงเป็นการเสนอว่าปัจจยัอะไรบา้งท่ีควรให้ความสนใจเม่ือพิจารณาผลกระทบของ
นโยบายในส่วนของผูท่ี้มีบทบาทผลกัดนันโยบายนั้น   
 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา (2551: 276-280) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ีเด่นชดัจะมีปัญหาต่างๆรวม 5 ดา้นหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1. ปัญหาทางดา้นสมรรถนะ 
 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัไม่วา่นโยบายนั้นจะเป็นนโยบายประเภทใดก็ตาม
อาจจะกล่าวไดว้า่ โดยส่วนหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัวา่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติั
มีความสามารถในการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายนั้นไดม้ากนอ้ยแค่
น้อยแค่ไหนเพียงใด ดังนั้น ปัญหาหลักด้านหน่ึงของการน านโยบายไปปฏิบติัจึงได้แก่ ปัญหา
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ทางดา้นสมรรถนะ ปัญหาในลกัษณะดงักล่าวจะมีมากนอ้ยเพียงใดยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัยอ่ยอีกหลายๆ
ประการ ไดแ้ก่ 
  - ในดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคลากร ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขประการแรก นโยบายท่ีน าไป
ปฏิบติันั้นตอ้งการบุคลากรจ านวนเท่าใด ตอ้งการบุคลากรประเภทใด และตอ้งการบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติอย่างไร เ ง่ือนไขประการท่ีสอง บุคลากรท่ีต้องการเหล่านั้ นมีคุณภาพ ความรู้ 
ความสามารถท่ีจะปฏิบติันโยบายนั้นไดห้รือไม่ บุคลากรเหล่านั้นมีความยินดีหรือความตั้งใจท่ีจะ
มาร่วมเป็นผูป้ฏิบติัในนโยบายนั้นหรือไม่ หน่วยงานราชการท่ีมีบุคลากรเหล่านั้นอยู่ยินดีท่ีจะให้
บุคลากรเหล่านั้นมาเป็นผูร่้วมปฏิบัติในนโยบายนั้นหรือไม่ เง่ือนไขประการท่ีสาม หากไม่มี
บุคลากรเหล่านั้นอยู่ในระบบราชการหรือมีไม่พอ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะสามารถหาบุคลากรจากภาคเอกชนได้หรือไม่ จะมีความสามารถ หรือวิธีการดึงดูด
บุคลากรเหล่านั้นใหป้ฏิบติังานในนโยบายหรือโครงการไดอ้ยา่งไร 
  - ในด้านปัจจยัท่ีเก่ียวกับเงินทุน ปัญหาทางด้านสมรรถนะจะมีมากข้ึนถ้าหาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัถูกจ ากัดโดยเง่ือนไขของการใช้เงินทุน ซ่ึง
ขอ้จ ากดัในการใชเ้งินทุนมีมาก หรือมีระเบียบขอ้บงัคบัไวม้ากเกินไปจนขาดความยืดหยุน่ ก็จะยิ่ง
เป็นการบัน่ทอนสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบติัมากข้ึนเท่านั้น ในประการส าคญั หากหน่วย
ปฏิบติังานมีความตอ้งการท่ีจะใชเ้งินเพิ่มมากข้ึนกวา่ท่ีก าหนดไว ้มีความเป็นไปไดห้รือไม่เพียงใดท่ี
รัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางจะสามารถให้การตอบสนองไดท้นัเวลาหรือทนัท่วงที ถา้หาก
ไม่สามารถตอบสนองได ้ความล่าชา้ในการปฏิบติัก็อาจจะเกิดข้ึนและอาจน ามาซ่ึงความลม้เหลวใน
การน านโยบายไปปฏิบติัโดยส่วนรวมไดอี้กดว้ย 
  - ในดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนปัจจยัทางดา้น
วิทยาการ หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องในนโยบาย หากว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ได้รับการ
สนบัสนุนทางดา้นวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ยา่งเพียงพอหรือทนัต่อเวลาในบางกรณี การปฏิบติัตาม
นโยบายนั้นมีลักษณะท่ีต้องใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ปัญหาทางด้าน
สมรรถนะจะมีมากยิ่งข้ึน ถา้หากผูป้ฏิบติัขาดความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเร่ืองน้ี
จะเห็นไดว้า่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัปัจจยัทางดา้นบุคลากรโดยตรง 
 2. ปัญหาทางดา้นการควบคุม 
 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัโดยส่วนหน่ึง ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
ควบคุม ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการวดัความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบติังานของนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ มีผลงานเป็นจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า ปัญหาของการน านโยบายไป
ปฏิบติัจะเพิ่มมากข้ึน ถา้หากวา่ผูรั้บผดิชอบในนโยบายนั้น ขาดความสามารถท่ีจะท าการวดัผลหรือ
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ควบคุมผลงานของหน่วยงานปฏิบติั ปัญหาทางดา้นการควบคุมจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยู่
กบัเง่ือนไขต่างๆหลายประการ 
  เง่ือนไขประการแรก ข้ึนอยู่กบัความสามารถของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
แปลงนโยบายวา่จะสามารถแปลงนโยบายนั้นๆ ออกมาเป็นแนวทางปฏิบติั แผนงาน หรือโครงการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนโยบายเพียงใด 
  เง่ือนไขประการท่ีสอง ข้ึนอยูก่บัว่ากิจกรรมของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
นั้นมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพียงใด 
  เง่ือนไขประการท่ีสาม ข้ึนอยู่กับว่าการท่ีหน่วยปฏิบติัจะมีการก าหนดภารกิจ
ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติังานรวม แผนงานหรือโครงการ
นั้นเพียงใด 
 3. ปัญหาทางดา้นความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 การน านโยบายไปปฏิบติัจะประสบความส าเร็จไปไม่ได ้ถา้หากปราศจากความร่วมมือจาก
สมาชิกทั้งมวลในองคก์รหรือหน่วยปฏิบติั ในอีกในหน่ึงปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบติัจะมี
สูงข้ึนเป็นอย่างมาก ถ้าสมาชิกในองค์กรหรือหน่วยปฏิบติัไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากนโยบายนั้นๆ 
 4. ปัญหาทางดา้นอ านาจและความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ปัญหาหลักอีกด้านหน่ึงในการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ ปัญหาทางด้านอ านาจและ
ความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การพิจารณาถึงปัญหาทางดา้นน้ีกล่าวไดว้า่ เป็นการกา้วล ้ า
ไปจากขอบข่ายของปัญหาทางดา้นสมรรถนะ ปัญหาทางดา้นการควบคุมและปัญหาทางดา้นความ
ร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงของสมาชิก หรือหน่วยปฏิบติัในองคก์รไปสู่ขอบข่ายของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากองคก์รท่ีรับผดิชอบ ในการน านโยบายไปปฏิบติัจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนๆ
ท่ีอาจจะเป็นผู ้รับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน การ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวน้ี ถือวา่เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการเมือง ซ่ึง
เน้นการเผชิญหน้า การแสวงหาความสนับสนุน การเจรจาต่อรองในการจดัสรรทรัพยากรหรือ
ผลประโยชน์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั 
 ภายใตค้วามเขา้ใจขา้งตน้ ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงเกิดข้ึนจากเร่ืองของอ านาจ
และความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติักับองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหรือปัจจยัยอ่ยหลายๆประการนบัตั้งแต่ 
  ประการท่ีหน่ึง ลักษณะของการติดต่อและความสัมพนัธ์ท่ีหน่วยปฏิบัติมีกับ
หน่วยงานท่ีควบคุมนโยบายดงักล่าว 
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  ประการท่ีสอง ระดับความจ าเป็นท่ีหน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ 
พึ่งพาหรือท าความตกลงกบัหน่วยงานหลกัอ่ืนๆ 
  ประการท่ีสาม ระดบัของความเป็นไปไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของแต่ละหน่วยจะสามารถ 
ท างานร่วมกนัได ้
  ประการท่ีส่ี ปัญหาทางดา้นความสนบัสนุนและความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคล
ส าคญั 
 นโยบายใดก็ตามหากปราศจากความสนับสนุนและความผูกพนัขององค์กรหรือบุคคล
ส าคญัแลว้ ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบติัอาจเกิดข้ึนได ้ในบางกรณีปัญหาอาจลุกลามส่งผล
ไปถึงความลม้เหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได ้โดยนยัดงักล่าวความสนบัสนุนและความผกูพนั
ขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงได้แก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการ
ระดบัสูง ตลอดจนส่ือมวลชน เป็นตน้ จึงมีความส าคญัอย่างมากองค์กรหรือบุคคลส าคญัดงักล่าว
อาจให้ความสนบัสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรค ต่อตา้น เตะถ่วง 
หรือคดัคา้น ไดต้ลอดเวลามากนอ้ยแตกต่างกนัไป ตามภาวะอ านาจและสถานการณ์ 
 ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา (2551: 280) กล่าววา่ ความยากล าบากของการน านโยบายไป 
ปฏิบติัจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
  ประการแรก ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารหรือไม่ เพราะการเปล่ียนแปลงตวั
บุคคลในฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริการ ความผูกพนัของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีท่ีมีต่อนโยบายมกัจะ
เปล่ียนแปลงไป การขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจึงมกัเป็นเง่ือนไขท่ีน ามาซ่ึงปัญหาอุปสรรคของ
นโยบายนั้นไม่มากก็นอ้ย ถา้นกัการเมืองหรือฝ่ายบริหารมีอ านาจทางการเมืองสูงพอท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อนโยบายใด จ าเป็นท่ีจะตอ้งระวงัและตระหนกัปัญหาน้ีไวเ้ป็นอยา่งมาก 
  ประการท่ีสอง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัชาติและ
ระดับท้องถ่ิน มีความเข้าใจตลอดจนสูญเสียประโยชน์ในนโยบายนั้นเพียงใด ในบางกรณีการ
สูญเสียประโยชน์และการขาดความเขา้ใจในนโยบายอย่างเพียงพอ อาจน ามาซ่ึงปัญหาในการ
ด าเนินนโยบายหรือท าใหก้ลุ่มเหล่านั้นท าการการต่อตา้นคดัคา้นนโยบายนั้นได ้
  ประการท่ีสาม เง่ือนไขของระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
นโยบายกับส่ือมวลชนก็มีความส าคัญอย่างมาก ถ้าผู ้รับผิดชอบในการด าเนินนโยบายขาด
ความสัมพนัธ์หรือความเขา้ใจอนัดีกบัส่ือมวลชน ก็อาจท าให้ส่ือมวลชนใช้อิทธิพลของตนท่ีมีอยู่
โจมตี หรือท าลายความน่าเช่ือถือของนโยบายและส่งผลต่อการน านโยบายออกไปปฏิบติัได ้
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  ประการท่ีส่ี บุคคลส าคญัในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัชาติ ให้การสนบัสนุนใน
นโยบายเพียงใด ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในบางคร้ังผูบ้ริหารโครงการก็จ  าเป็นตอ้ง
อาศยับุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินนั้นๆในการสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชน จึงถือได้ว่า เง่ือนไข
ความสนบัสนุนและความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคลส าคญั มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อความส าเร็จ
และความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้และการเรียนรู้ 
  
 2.2.1 ความหมายการรับรู้ 
 กาญจนา เกียรติธนาพนัธ์ุ (2542 อา้งถึงใน เขมวรรณ ผวิละออ, 2551: 21) กล่าววา่ การรับรู้ 
 (Perception) คือ กระบวนการในการตีความหมายส่ิงท่ีเห็น ไดย้นิ และส่ิงท่ีรู้สึกดว้ยประสาทสัมผสั 
เพื่อให้รู้ว่าคืออะไร ส่ิงท่ีรับรู้มีท่ีเป็นวตัถุ มนุษยด์ว้ยกนั และความเป็นไปภายในจิตใจของมนุษย ์
การรับรู้ประกอบดว้ยกระบวนการตั้งแต่การไดเ้ห็น ไดย้นิ และส่ิงท่ีรู้สึกดว้ยประสาทสัมผสั ตีความ 
แลว้การตอบสนองต่อส่ิงเร้า การรับรู้อาจแบ่งออกไดต้ามท่ีรับรู้ คือ การรับรู้ทางวตัถุ การรับรู้ทาง
จิตใจ และการรับรู้โลกทางสังคม การรับรู้ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีไดย้ิน และส่ิงท่ีรู้สึกดว้ยประสาท
สัมผสัจะเป็นการรับรู้เฉพาะตวั หากไม่บอกผูอ่ื้นคนอ่ืนก็ไม่สามารถทราบไดว้า่ส่ิงท่ีเราเห็น ส่ิงท่ีเรา
ไดย้นิ หรือรู้สึกวา่เป็นอยา่งไร 
 ชม ภาคภูมิ (2516 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 33) ไดใ้หค้วามหมายของ “การ 
รับรู้” ไวว้า่ หมายถึง เป็นการแปลความหมายจากส่ิงเร้าท่ีเป็นกระบวนการในการหาความหมายของ
ส่ิงเร้า 
 วารินทร์ สายโอบเอ้ือ และสุนีย ์รดากร (2522 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 33) ได ้
ให้ความหมายของ “การรับรู้” ไวว้่าหมายถึง กระบวนการทางสมองในการแปลความหมายของ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมผสั ท าใหท้ราบวา่ส่ิงเร้าท่ีเราสัมผสันั้นเป็นอยา่งไร มีลกัษณะอยา่งไร และ
มีความหมายอยา่งไร โดยอาศยัประสบการณ์เดิมในการช่วยแปลความหมายออกมา 
 ประดิษฐน์นัท ์รามสูตร (2528 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 33) ไดใ้หค้วามหมาย 
ของ “การรับรู้” ไวว้า่ หมายถึง กระบวนการท่ีร่างกายสัมผสัต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้แปลความหมายของ
การสัมผสัท่ีไดรั้บนั้นๆ โดยใชค้วามรู้เดิมและประสบการเดิมเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมาย
ส่ิงนั้นออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจ 
 สมพงษ ์ใหญ่วงศ ์(2550 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 33) ไดใ้หค้วามหมายของ 
“การรับรู้” หมายถึง การตีความจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ิงเร้าภายนอกโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้  
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ซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบนัของแต่ละบุคคล เป็นเคร่ืองมือในการแปล
ความหมายของการรับรู้นั้น ท าใหก้ารรับรู้ในเร่ืองเดียวกนัมีความหมายท่ีต่างกนัออกไป 
 จ าเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2519: 81-82) ไดใ้หค้วามหมายของ การรับรู้ หมายถึง  
ความรู้สึกจาการสัมผสั ท่ีมีความหมาย (Sensition) ความหมายของการรับรู้น้ี หมายถึง การแปลหรือ
การตีความหมายของการสัมผสัหรืออาการสัมผสัท่ีคนไดรั้บออกมาเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีวามหมาย 
หรือท่ีเรารู้จกัเขา้ใจกนัในการแปลความหรือตีความ คนจะตอ้งใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
หรือความชดัเจนท่ีเคยมีมาก่อนเป็นเคร่ืองช่วย ถา้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมไม่มีเลยคนจะไม่
มีการรับรู้กบัส่ิงเร้านั้นๆ แต่จะมีการสัมผสัซ่ึงเกิดจากการเร้าของส่ิงเร้าเท่านั้น และถึงแมว้า่คนเรา
จะรับรู้ไดจ้ากการสัมผสัท่ีมีความหมายก็ตาม แต่การจะรับรู้ไดดี้เพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัประสบ
การเดิม ความตอ้งการในขณะนั้นและชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้าอีกดว้ย 
 จิราวรรณ ยืนยง (2546: 27) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การรับรู้ คือ การสัมผสัท่ีมีความหมาย  
(sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือการตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บออกเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย 
หรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงในการแปลหรือความน้ีเป็นอินทรียจ์ะตอ้งใชป้ระสบการเดิม หรือความรู้เดิม 
หรือความชดัเจนท่ีเคยมีแต่หนหลงั   
 Baron (ม.ป.ป. อา้งถึงใน กมลรัตน์ หลา้สุวงษ,์ 2527: 224) กล่าววา่ การรับรู้ทางสังคม เป็น
กระบวนการท่ีรู้จกัและเขา้ใจบุคคลท่ีอยูร่อบๆตวัเรา เช่นการรู้จกัครูและรู้จกัเพื่อน แต่เราเขา้ใจครู
หรือเพื่อนของเราได้มากน้อยเพียงใด เป็นตน้ การท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งหรือมีการกระท าระหว่างกนั 
ยอ่มจะตอ้งมีการส่ือความหมายกนั เม่ือมีการส่ือความหมายจากผูส่้งก็จะมีปฏิกิริยายอ้นกลบั (feed 
back) จากผูรั้บอาจจะเป็นไปในทางบวกคือเกิดความพึงพอใจ หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส แสดงไมตรี
ตอบ หรืออาจจะเป็นไปในทางลบก็ได ้กล่าวคือ เกิดความไม่พึงพอใจ หน้าตาบูดบ้ึง หรืออาจจะมี
พฤติกรรมกา้วร้าว หรือถอยหนีก็ได ้เม่ือบุคคลไดเ้ก่ียวขอ้งหรือมีการกระท าระหวา่งกนับ่อยคร้ังข้ึน 
อาจจะพูดคุยกนัหรือไปไหนมาไหนดว้ยกนับ่อยๆย่อมจะรู้จกับุคคลนั้นๆดีข้ึนตามล าดบั ซ่ึงเป็น
วธีิการรับรู้ทางสังคมของบุคคลโดยธรรมชาติ 
 ขอ้มูลขา้งตน้ดงักล่าวผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การรับรู้ คือ การสัมผสัจากส่ิงท่ีเรารับรู้แลว้น ามา
ตีความตามประสบการณ์ท่ีเราได้รับรู้มา ในการศึกษาคร้ังน้ีการรับรู้จะหมายถึง การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของของผูสู้งอายุ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ซ่ึงการรับรู้
ดงักล่าวจะก่อให้เกิดการตีความน าไปสู่ปฏิกิริยาโตต้อบเก่ียวกบัแนวทาง วตัถุประสงค์ ของการ
จดัท าแผน การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมต่างๆข้ึนจากการตีความหมายของการรับรู้ 
ทั้งจากประสบการณ์การเดิม สภาพแวดลอ้มรอบตวัของบุคคลนั้น   
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  2.2.2 องค์ประกอบของการรับรู้ 
 กนัยา สุวรรณแสง (2529 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 34-36) ไดก้ล่าววา่  
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล สามารถแบ่งได ้2 ปัจจยั คือ 
  ปัจจยัแรก คุณสมบติัของส่ิงเร้า ส่ิงเร้าแต่ละอยา่งมีคุณสมบติัไม่เหมือนกนับาง 
อย่างสามารถกระทบความรู้สึกของผูรั้บไดอ้ย่างรวดเร็ว บางอยา่งก็ท าให้ผูรั้บมองผ่านไปโดยไม่
สามรถจ าได้ ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะความดึงดูดของส่ิงเร้าไม่เหมือนกนั โดยทัว่ไปส่ิงเร้าท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจของคนมีลกัษณะ ดงัน้ี   
   - ความเขม้ของส่ิงเร้า (Intensity) ส่ิงเร้าท่ีมีความเขม้ขน้สูงจะมีความดึงดูด 
ความสนใจของคนได้ง่ายกว่า หรือสามารถรับรู้ได้เร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีมีความเข้มข้นน้อย เช่น เรา
สามารถรับรู้แสงจา้ กล่ินฉุน เสียงดงั ไดเ้ร็วกวา่ แสงริบหร่ี กล่ินอ่อน เสียงเบา 
   - ความเด่นหรือการตดักนั (Prominen or Contrast) ส่ิงเร้าท่ีมีความเด่น 
หรือมีความตดักนัจะสามารถดึงดูดความสนใจคนไดง่้ายกวา่ส่ิงเร้าท่ีมีความปกติ เช่น คนสูงในหมู่
คนเต้ีย ดอกกุหลาบสีแดงในกลุ่มดอกกุหลาบสีเหลือง 
   - ขนาดของส่ิงเร้า (Size) ส่ิงเร้าท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มท าให้คนเห็นไดช้ดัเจน
กว่าส่ิงเร้าท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ป้ายโฆษณาท่ีเห็นตามขา้งถนนจะมีขนาดใหญ่มาก เพื่อให้คนรับรู้
ขอ้ความในป้ายโฆษณาไดง่้าย หรือโฆษณาในหนา้หนงัสือพิมพแ์บบเต็มหนา้จะดึงดูดความสนใจ
ไดม้ากกวา่โฆษณาในกรอบเล็กๆ 
   - การเคล่ือนไหว (Motion) ส่ิงเร้าท่ีมีการเคล่ือนไหวจะถูกรับรู้ไดม้ากกวา่ 
ส่ิงเร้าท่ีอยูน่ิ่ง เช่น ป้ายโฆษณาท่ีติดไฟวบัๆหรือมีตวัหนงัสือวิ่ง จะดึงดูดความสนใจของคนไดง่้าย
กวา่ 
   - ความถ่ีหรือความบ่อย (Frequency) ส่ิงเร้าท่ีปรากฏใหพ้บเห็นบ่อยๆจะ 
ท าให้สังเกตไดเ้ร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีปรากฏให้เห็นนานๆคร้ัง เช่น น ้ าอดัลมยี่ห้อท่ีโฆษณาในโทรศพัท์
หรือปิดป้ายตามทอ้งถนนใหเ้ห็นบ่อยๆ จะเป็นน ้าอดัลมท่ีคนนึกถึงและรับรู้เร็วกวา่ยี่ห้ออ่ืนท่ีไม่ค่อย
โฆษณา 
   - ความแปลกใหม่และความคุน้เคย (Novelty and Familiarity) ส่ิงใหม่อยู ่
ในสภาพแวดลอ้มเดิมหรือส่ิงคุน้เคยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใหม่ จะเรียกร้องความสนใจของบุคคลได ้
เช่น พนกังานท างานในบรรยากาศเดิมแต่มีการสับเปล่ียนงาน จะช่วยให้พนกังานไดท้  างานใหม่ท่ี
แปลกไปกวา่เดิม เกิดความสนใจงานใหม่ข้ึนมา หรือคนท่ีเคยแต่งตวัเรียบร้อยทุกวนั ลองมาสวม
เส้ือผา้สีสดๆและรัดรูปก็จะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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   - สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) สภาพท่ีตั้งของส่ิง
เร้า ไดแ้ก่ ความใกล ้หรือความไกลจากตวัเรา ความลึก ความสูง และจ านวนส่ิงเร้าท่ีอยูร่อบตวัเรา 
เรามกัจะรับรู้ส่ิงท่ีใกลต้วัเราวา่มีขนาดใหญ่กวา่หรือเห็นความส าคญัมากกวา่ส่ิงท่ีอยูไ่กลตวั เช่น เรา
มกัรับรู้ว่าตึกสูงเทียมฟ้ามียอดตึกเล็กกว่าฐาน ทั้งๆท่ีความจริงขนาดของยอดและฐานตึกมีขนาด
เท่ากนั (กนัยา สุวรรณแสง, 2529 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 34-35) 
  ปัจจยัท่ีสอง คุณสมบติัของผูรั้บรู้ บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ไม่
เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   - ขีดจ ากดัทางกายภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย (Physical Limit and 
Physical Perfection) ความสามารถในการรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกนั ส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุ
ทางดา้นร่างกายของผูรั้บรู้เอง เช่น คนท่ีสายตาปกติจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าไดเ้ร็วกวา่คนท่ีสายตาสั้น
และสายตายาว และคนท่ีไม่สบายเป็นไขห้วดัจะรับรู้เร่ืองกล่ินไดไ้ม่ดีเท่ากบัคนปกติ เป็นตน้ 
   - ประสบการณ์การณ์ในอดีตและการเรียนรู้ (Experience and Learning) 
 เราจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีเราเคยพบมาก่อนได้เร็วกว่าส่ิงเร้าท่ีเรายงัไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น ลองอ่าน
ประโยค 2 ประโยค ดา้นล่าง 
  ประโยคท่ี 1: ยายชอบนอนตากลมเล่นท่ีระเบียง 
  ประโยคท่ี 2: เด็กนอ้ยตากลมน่ารัก 
 (ประโยคท่ี 1 ตากลม อ่านวา่ ตาก–ลม ส่วนประโยคท่ี 2 ตากลม อ่านวา่ ตา–กลม) ผูท่ี้ 
สามารถอ่านประโยคทั้งสองประโยคน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจนจะตอ้งมีประสบการณ์ และการ
เรียนรู้กบัการใชป้ระโยคทั้งสองน้ีมาก่อน 
   - แรงจูงใจหรือความตอ้งการ (Motivation or Need) แรงจูงใจหรือความ 
ตอ้งการภายในของบุคคลมีผลต่อการรับรู้ เช่น พนกังานท่ีมาสายทุกวนัถูกหวัหนา้เรียกไปตกัเตือน
แลว้หลายคร้ัง พอมาท างานเชา้วนัหน่ึงพบซองสีขาววางอยูบ่นโต๊ะท างานของตนเองก็อดตกใจคิด
วา่เป็นจดหมายไล่ออก แต่ความจริงซองนั้นอาจเป็นซองผา้ป่าของเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนฝากให้ช่วย
ท าบุญก็ได ้
   - บุคลิกภาพและค่านิยม (Personality and Vale) บุคลิกภาพและค่านิยม 
ของบุคคลมกัมีบทบาทร่วมในการรับรู้ เช่น หวัหนา้งานท่ีคุน้เคยกบัการใชอ้  านาจข่มขู่บงัคบัผูอ่ื้นก็
จะรับรู้วา่การเขม้งวดและการลงโทษเป็นส่ิงท่ีดี แต่หวัหนา้ท่ีคุน้เคยกบัการใชเ้หตุผลก็จะรับรู้วา่การ
เขม้งวดและการลงโทษเป็นส่ิงท่ีป่าเถ่ือน เป็นตน้ 
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   - ความคุน้เคยกบัส่ิงเร้า (Familiarity) ส่ิงเร้าท่ีเราเห็นบ่อยๆจะท าให้เรา
ระลึกถึงและรับรู้ส่ิงนั้นไดเ้ร็วกวา่ส่ิงเร้าท่ีนานๆจะพบสัดคร้ัง เช่น เม่ือเราเขา้ไปในร้านอาหารแลว้
ตอ้งการด่ืมน ้าอดัลมเรามกัจะสั่งเป็ปซ่ีหรือโคก้มากกวา่สั่งกระทิงแดง 
   - ความสอดคลอ้งกบัสภาวะภายในของผูรั้บรู้ในช่วงนั้น (Internal  
Condition) ส่ิงเร้าท่ีสอดคล้องกบัช่วงอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความคาดหวงั และทศันคติ 
ของเราในขณะนั้น เราจะรับรู้ไดเ้ร็วกวา่ส่ิงเร้าอ่ืนๆท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะภายใน (กนัยา สุวรรณ
แสง, 2529 อา้งถึงใน พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน, 2551: 35-36) 
  
 2.2.3 องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ทางสังคม 
 Hilgard (1971 อา้งถึงใน กมลรัตน์  หลา้สุวงษ,์ 2527: 225) กล่าววา่ องคป์ระกอบส าคญัท่ีมี 
อิทธิพลต่อการรับรู้ทางสังคม มี 4 ประการ คือ 
  1. ความตั้งใจ (Attention) ถ้าบุคคลมีความตั้งใจอยากจะรู้จกัใครก็จะเกิดความ
พยายามกระท าทุกอย่าง เพื่อจะรู้จกัเขาให้ได้ อาจใช้วิธีการตามต้ือหรือวิธีการใดๆก็ได้จนส าเร็จ 
ถึงแมจ้ะพบกบัอุปสรรคบา้งก็ตาม 
  2. การเตรียมตวั (Preparatory Set) การรับรู้เร่ืองราวของบุคคลอ่ืนในสังคมถา้ไดมี้ 
การเตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะรับข่าวคราวของบุคคลนั้นก็จะรับรู้ไดร้วดเร็วไม่ผดิพลาด 
  3. ความตอ้งการและค่านิยม (Needs and Values) ความตอ้งการของบุคคลมีผลต่อ
การรับรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความตอ้งการท่ีมีค่านิยมในสังคมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทาง
สังคมมากยิง่ข้ึน 
  4. บุคลิกภาพและนิสัยใจคอ (Personality and Characteristic) บุคลิกภาพและนิสัย
ใจคอขอบุคคลเป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ทางสังคมมาก เช่น สุภาพสตรีคนหน่ึงเป็นคน
สวย มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะน่าฟัง กิริยาสุภาพอ่อนน้อม ก็เป็นเสน่ห์ในตวัเธอท่ีท าให้หลายๆ
คนในสังคมอยากรู้จกัและคบหานสมาคมดว้ย เป็นตน้    
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นตวัของบุคคลเพียงอยา่งเดียว ส่ิง
ท่ีอยู่ภายนอกก็มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจว่าจะสามารถรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเขา้ใจหรือไม่ 
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตวับุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาจากสังคมก็สามารถท่ีจะมาก าหนด
แนวทางหรือพฤติกรรมในการรับรู้ไดด้ว้ยเช่นกนั 
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 2.2.4 กระบวนการของการรับรู้ (Perception Process) 
 จ าเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2519: 83-86) กล่าววา่ กระบวนการการรับรู้จะเกิดข้ึนตอ้ง 
ประกอบดว้ย   
  1. อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสัรับส่ิงเร้าหรือส่ิงเร้าผา่นเขา้มา 
กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัต่างๆเพื่อให้คนเรารับรู้สภาวะแวดลอ้มรอบตวั ปกติคนเราเม่ือไดรั้บ
สัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้ มกัจะจ าแนกอาการสัมผสันั้นๆตามประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่เกือบทุก
คร้ังไป จนเม่ือเป็นผูใ้หญ่แลว้เม่ือมีการสัมผสักบัอะไรก็ตามก็มกัจะเนน้เอาแต่ความหมาย หรืออาจ
กล่าวไดว้า่แปลความหมายของการสัมผสันั้นเป็นส่วนใหญ่ จนบางคร้ังดูเหมือนวา่ความรู้สึกในการ
สัมผสัอนัแทจ้ริงไดค้ลายความส าคญัไปหรือตนเองเกือบจะไม่รู้สึกอะไรเลย   
  2. การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารแปลความดี 
หรือถูกตอ้งเพียงใดนั้นตอ้งอาศยั 
   - สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีเป็นส่ิง 
เก้ือหนุนการรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆของบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้บุคคลเข้าใจส่ิงต่างๆ 
สถานการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเขาสัมผสั หรือไดผ้า่นพบเห็นมาไดร้วดเร็ว   
   - การสังเกตพิจารณา จะช่วยใหค้นเรารับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดแ้ม่นย  า  
ละเอียดยิง่ข้ึน การสังเกตพิจารณาน้ีบางคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน แต่บางคร้ังมีความช านาญดีก็ไม่ตอ้งใช้
เวลานานนกั ในขณะท่ีเรารับรู้อย่างเพ่งพินิจนั้น สภาพจิตใจในขณะสังเกตพิจารณานั้นอย่างน้อย
ตอ้งมีความตั้งใจอนัหมายถึงการต่ืนตวัท างานเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง และถา้จะใหล้ะเอียดละออ 
ยิง่ข้ึนก็ตอ้งอาศยัความสนใจหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงนั้นๆโดยเฉพาะดว้ย 
   - ความสนใจและความตั้งใจ เป็นส่วนส าคญัไม่นอ้ยในการแปลความ 
หมายจากอาการสัมผสั เช่น ถ้าความตั้งใจของเราไม่แน่วแน่หรือขาดสมาธิการจะแปลอะไรให้
ถูกตอ้งก็ยากมาก ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คนเรามีความสนใจจดจ่อท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้เขาย่อมตอ้ง
สังเกตพิจารณาส่ิงนั้นอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการแปลความหมายอยา่งถูกตอ้ง   
   - คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น ถา้คนเราเหน่ือยหน่าย ขุ่นมวั ไม่ผอ่งใส  
ยอ่มจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสติปัญญาอนัเป็นเหตุให้เกิดการเฉ่ือยชาไม่เกิดความคิด ความเขา้ใจ 
แปลไม่ไดดี้ แต่ถา้ตรงกนัขา้มคือ จิตใจแจ่มใส กระชุ่มกระชวย ใจคอปลอดโปร่ง ก็ยอ่มท าให ้
สติปัญญาดีข้ึนช่วยใหแ้ปลาการสัมผสัไดดี้ 
  3. ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ซ่ึงไดแ้ก่ความคิด ความรู้ และการกระท าท่ีเคย 
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ปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการตีความหรือแปลความหมายของ
อาการสัมผสัไดโ้ดยแจ่มชดั ความรู้เดิมและประสบการณ์การเดิมท่ีไดส้ะสมเอาไวส้ าหรับช่วยใน
การแปลความหมายไดดี้นั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
   - เป็นความรู้ท่ีแน่นอน ถูกตอ้ง ชดัเจน 
   - ตอ้งมีปริมาณมาก กล่าวคือ รู้หลายอยา่งจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆ
ไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 
 ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้นปริมาณและความถูกตอ้ง ยอ่มท า
ใหค้นเรามีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัได ้(จ  าเนียร ช่วงโชติ และคณะ, 2519: 86)     
  
 2.2.5 ความหมายของการเรียนรู้ 
 เชียรศรี ววิธิศิริ (2527 อา้งถึงใน เขมวรรณ ผวิลออ, 2551: 22) กล่าววา่ การเรียนรู้ คือ การ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงจ าแนกได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทกัษะ และทศันะคติ การเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์จะตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมภายนอกท่ี
เรามองเห็นดว้ยตาอยา่งเดียว แต่ยงัรวมไปถึงพฤติกรรมดว้ย 
 Senge (1990 อา้งถึงใน เขมวรรณ ผิวลออ, 2551: 22) อธิบายวา่ การเรียนรู้ขององคก์ารเป็น
กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารแสวงหาวธีิในการปรับปรุงความสามารถของสมาชิกในการท าความเขา้ใจ
และจดัการองค์การและส่ิงแวดลอ้มให้ดี เพื่อจะสามารถตดัสินใจในการยกระดบัประสิทธิผลของ
องคก์ารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 Huber (1991 อา้งถึงใน เขมวรรณ ผวิลออ, 2551: 22) กล่าววา่ การเรียนรู้ขององคก์าร คือ 
กระบวนการท่ีช่วยในการเพิ่มศกัยภาพโดยการประมวลสารสนเทศ 
 กาญจนา เกียรติธนาพนัธ์ุ (2542 อา้งถึงใน เขมวรรณ ผวิลออ, 2551: 23) ไดอ้ธิบายวา่ การ 
เรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง เกิดข้ึนจากการฝึกหัดหรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ท าให้บุคคลมีการปรับรู้ทั้ งทางด้านส่วนตัว สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติอยูท่่ามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลงได ้
  
 2.2.6 ปัจจัยทีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มทันียา เช่ียวชาญ (2549 : 34-36) ไดส้รุปและรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริม 
สนบัสนุนการเรียนรู้จากนกัวชิาการหลายๆท่าน ไดด้งัน้ี 
  1. แรงจูงใจหรือการกระตุน้เตือน (Motivation) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยมีแรงขบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
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ท าให้พฤติกรรมมนุษยบ์รรลุเป้าหมายได ้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแรงจูงใจและมีการกระตุน้ยอ่มจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ท่ีไม่มีการกระตุ้น ถ้าหากว่าผูเ้รียนมีแรงจูงใจสูงก็จะเรียนรู้ได้
มากกวา่และดีกวา่ผูท่ี้ขาดแรงจูงใจ 
  2. ความตอ้งการ (Needs) ความตอ้งการของมนุษยห์มายถึง สภาวะท่ีบุคคลยงัขาด
หรือยงัไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึง และมีความตอ้งการท่ีจะมีหรือให้ไดม้าในส่ิงเหล่านั้น ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ
จะมีแต่ยงัมีไม่ไดน้ี้จะท าให้เกิดช่องวา่ง ความขดัแยง้ ความไม่ลงรอย ซ่ึงความตอ้งการน้ีหากไม่ได้
บ าบดัให้เป็นท่ีพอใจตามสมควรแลว้ จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ การพฒันาต่างๆ ความตอ้งการ
อาจแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
   - ความตอ้งการส่ิงท่ีใชด้ ารงชีวติ (Biological Needs) หรือความตอ้งการ 
ทางร่างกาย เช่น อากาศหายใจ อาหาร ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยข์าดไม่ได ้
   - ความตอ้งการทางใจ (Socio-Psychological Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการ 
บ าบดัความต้องการทางร่างกายแล้วซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีเป็นพื้นฐานแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ
ตอ้งการทางดา้นสังคมและจิตใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยอมรับ ความรัก ตอ้งการเพื่อนฝงู 
ตอ้งการความเห็นใจ ตอ้งการต าแหน่งหนา้ท่ีทางสังคม ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้น 
มนุษย์จึงต้องพยายามขวนขวายให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตนยงัขาดอยู่ เป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเองอย่างไม่หยุดย ั้ง ดว้ยการเรียนรู้จากวิชาการ ประสบการณ์ 
อยา่งไม่หยดุจนกวา่จะไดรั้บส่ิงท่ีตนปรารถนา 
  3. ความแตกต่างของบุคคล (Individual Differences) ความแตกต่างของบุคคลท่ี 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของบุคคล ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
   - ความแตกต่างดา้นร่างกาย 
   - ความแตกต่างดา้นอารมณ์ ข้ึนอยูก่บัขนบธรรมเนียมประเพณี การฝึกฝน  
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 
   - ความแตกต่างทางเพศ ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการก าหนดบทบาทของหญิง
และชายแตกต่างกนั 
   - ความแตกต่างทางดา้นอาย ุท าให้เกิดความแตกต่างในดา้นประสบการณ์ 
ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความคิด บุคลิกภาพและวุฒิภาวะดา้น
ต่างๆ 
   - ความแตกต่างดา้นสติปัญญา เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
เรียนรู้และแก้ปัญหา ความสามารถพื้นฐานเหล่าน้ีพฒันามาจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
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พนัธุกรรมจะเป็นตวัก าหนดถึงความสามารถทางสติปัญญาเบ้ืองตน้ และส่ิงแวดลอ้มจะมีอิทธิพลใน
การพฒันาระดบัสติปัญญา 
  4. ความพร้อม (Readiness) เป็นสภาพของร่างกายและอารมณ์ของบุคคล ท่ีมี 
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
   - สภาพร่างกาย เป็นปัจจยัของการเรียนรู้อยา่งหน่ึง ถา้หากร่างกาย 
สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วย ก็จะท าให้การเรียนรู้ไดผ้ลดีกว่าการจดัสภาพการเรียนรู้ในขณะท่ีร่างกายไม่
สมบูรณ์ 
   - อารมณ์ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้มาก คนท่ีอยู่ในสภาพ
อารมณ์มัง่คง ไม่หว ัน่ไหว ยอ่มสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดม้ากกวา่คนท่ีมีอารมณ์หวาดวติก ดงันั้นผู ้
ท่ีมีหนา้ท่ีดา้นการพฒันาบุคลากรในองคก์ารจะตอ้งพฒันาคนในช่วงเวลาท่ีคนมีอารมณ์พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ (มทันียา เช่ียวชาญ, 2549: 36) 
 การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัทั้งสถานท่ี และช่วงเวลาของ
แต่ละบุคคลด้วย การเรียนรู้ของแต่บุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทั้งในเร่ืองความ
ตอ้งการท่ีจะท าในส่ิงต่างๆ สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัของบุคคลส่งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรม
ของบุคคลดว้ย  
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 
  
 2.3.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความต้องการ 
 ความหมายของความต้องการพืน้ฐาน 5 ชนิด ตามทฤษฎขีองมาสโลว์ 
 สุรางค ์โคว้ตระกลู (2548: 161-162) ไดอ้ธิบายลกัษณะของความตอ้งการในตวัของมนุษย ์
ไวว้า่ 
  1. ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐาน 
ของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผ่อน เป็นตน้ ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยูม่นุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยู่
เสมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยู่ในสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความ
ตอ้งการ 
  2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง 
 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ 
บงัคบั จากผูอ่ื้นและส่ิงแวดล้อม เป็นความต้องการท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มกันความต้องการ
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ประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความ
ตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
  3. ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ (Love and Belonging Needs) 
 มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและเป็น
ส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่
สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะ
เป็นผูท่ี้สมปรารถนาในความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 
  4. ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบ 
 ด้วยความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความสามารถต้องการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนมี
ความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความปรารถนา
ในความตอ้งการน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาด
ความตอ้งการประเภทน้ี จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
  5. ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเอง ตามสภาพท่ีแทจ้ริงและพฒันาตามศกัยภาพของ 
ตน (Needs For Self Actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “Self Actualization” วา่
เป็นความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของ
ชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเองมีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมี
ความสามารถท าได ้ทั้งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีส่วน
เสียของตน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติยอมรับว่าตนใช้กลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและ
พยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิดโอกาสใหต้นเองเผชิญกบัความจริงของชีวติ เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆโดย
คิดว่าเป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตาม
ศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ี
จะพฒันาตนเองตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งข้ึน Self Actualization อยา่งสมบูรณ์  
(สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2548: 162) 
 ความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละบุคคลยอ่มท่ีจะไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ ความรู้  
ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน และสภาพแวดล้อมของตวับุคคลนั้นด้วย มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่
ส้ินสุดเม่ือไดส่ิ้งหน่ึงมาแลว้ก็ยอ่มท่ีจะตอ้งการอีกส่ิงหน่ึงท่ีดีกวา่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตวัเอง เม่ือความตอ้งการของคนเราไม่เหมือนกนัส่ิงท่ีจะมาตอบสนองก็ยอ่มท่ีจะไม่เหมือนกนัดว้ย
บางคนพอใจกบัส่ิงท่ีตนเองมีอยู่แต่บางคนยงัรู้ว่าอยากท่ีจะไดส่ิ้งท่ีดีกว่าน้ี ผูสู้งอายุก็เช่นเดียวกนั
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีผา่นความตอ้งการมาอย่างหลากหลายในการใชชี้วิต ฉะนั้นในช่วงบั้นปลายของ
ชีวิตความตอ้งการของพวกเขาจึงมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะต้อง
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แสวงหาทุกอย่างแต่ในบางอย่างก็ตอ้งมีผูห้ยิบยื่นให้เช่นกนั เพราะกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มท่ีสังคม
ตอ้งใหก้ารดูแลมากเป็นพิเศษ  

 
2.4 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545 -2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ.2552 
 
 2.4.1 แนวคิดพืน้ฐานของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที ่1 พ.ศ.2552 
  
 ปรัชญา 
  ผูสู้งอายไุม่ใช่บุคคลดอ้ยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็น 
พลงัพฒันาสังคมจึงควรไดรั้บการส่งเสริมและเก้ือกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐให้ด ารงชีวิตอยู่
อยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี และคงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีใหน้านท่ีสุด 
 ขณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุประสบความทุกขย์าก ตอ้งไดรั้บการเก้ือกลูจากครอบครัว ชุมชน  
สังคม และรัฐอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 การสร้างหลกัประกนัในวยัสูงอายเุป็นกระบวนการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สังคมโดยการมี 
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ 
 1. ประชากรช่วยตนเอง 
 2. ครอบครัวดูแล 
 3. ชุมชนช่วยเก้ือกลู 
 4. สังคม รัฐสนบัสนุน 
 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการบูรณาการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อยา่ง
ต่อเน่ือง 
  
 วสัิยทศัน์ 
    “ผู้สูงวยัเป็นหลกัชัยของสังคม” 
 
  1. ผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพชีวติท่ีดี คือ 
   - มีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจิต 
   - ครอบครัวมีสุข สังคมเอ้ืออาทร อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 
   - มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง ไดรั้บสวสัดิการและการบริการท่ีเหมาะสม 
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   - อยูอ่ยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้ เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจและมี
ส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   - มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
  2. ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความเขม้แขง็สามารถใหก้ารเก้ือหนุน 
แก่ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  3. ระบบสวสัดิการและบริการ จะตอ้งสามารถรองรับผูสู้งอายใุหส้ามารถด ารงอยู ่
กบัครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
  4. ทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วมในระบบสวสัดิการ และบริการใหแ้ก่ผูสู้งอายโุดย 
มีการก ากบัดูแลเพื่อการคุม้ครองผูสู้งอายใุนฐานะผูบ้ริโภค 
  5. ตอ้งมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุทุกขย์ากและตอ้งการการ 
เก้ือกลูใหด้ ารงชีวติอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งดีและต่อเน่ือง 
 
 วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี ดว้ยการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า มี 
ศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้และมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง 
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกใหส้ังคมไทยตระหนกัถึงผูสู้งอายใุนฐานะบุคคลท่ีมี 
ประโยชนต่์อส่วนรวม และส่งเสริมใหค้งคุณค่าไวใ้ห้นานท่ีสุด 
  3. เพื่อใหป้ระชากรทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมการ และมีการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ 
  4. เพื่อใหป้ระชาชน ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์รภาครัฐ และเอกชน  
ตระหนกัและมีส่วนร่วมในภารกิจดา้นผูสู้งอาย ุ
  5. เพื่อใหมี้กรอบและแนวทางการปฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอายสุ าหรับทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะน าไปสู่การบูรณาการงานดา้นผูสู้งอาย ุ
  
 ยุทธศาสตร์ มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดัชนี และเป้าหมาย 
 แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงน้ีแบ่งยทุธศาสตร์ออกเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1. ยทุธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ 
  2. ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุ
  3. ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 
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  4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณา
การระดบัชาติและการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 
  5. ยุทธศาสตร์ดา้นการประมวล พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอายุ และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่วยัสูงอายุทีม่ี 
คุณภาพ 
  1) มาตรการ หลกัประกนัรายได้เพือ่วยัสูงอายุ 
   (1) ขยายหลกัประกนัชราภาพใหค้รอบคลุมถว้นหนา้ 
   (2) ส่งเสริมและสร้างวนิยัการออมทุกช่วงวยั 
  2) มาตรการ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   (1) ส่งเสริมการเขา้ถึง และพฒันาการจดับริการการศึกษา และการเรียนรู้ 
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อความเขา้ใจชีวิต
และพฒันาการในแต่ละวยั และเพื่อเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเหมาะสม 
   (2) รณรงคใ์หส้ังคมตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเขา้สู่การ 
เป็นผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ การปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ผู้สูงอายุ 
   (1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกวยั เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผดิชอบผูสู้งอายใุนครอบครัวและชุมชน 
   (2) ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายกุบัคนทุกวยั โดยเป็น 
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 
   (3) รณรงคใ์หส้ังคมมีจิตส านึกและตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
ผูสู้งอาย ุ
  
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพฒันาผู้สูงอายุ 
  1) มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบือ้งต้น 
   (1) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่
ผูสู้งอาย ุและครอบครัว 
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  2) มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
   (1) ส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงานชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย 
   (2) สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
   (1) ส่งเสริมการท างานทั้งเตม็เวลาและไม่เตม็เวลา ทั้งในระบบ และนอก 
ระบบ 
   (2) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัวยั และ 
ความสามารถ 
   (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจดัท ากิจกรรมเสริมรายได ้โดยให ้
ผูสู้งอายสุามารถมีส่วนร่วม 
  4) มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุทีม่ีศักยภาพ 
   (1) ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายท่ีุเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคม 
   (2) ส่งเสริมใหเ้กิดคลงัปัญญากลางของผูสู้งอายเุพื่อรวบรวมภูมิปัญญาใน 
สังคม 
   (3) ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผูสู้งอายแุละให ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ในสังคม 
  5) มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนส่ือทุกประเภทให้มีรายการเพือ่ผู้สูงอายุ และ 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ 
   (1) ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทใหมี้รายการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
   (2) ส่งเสริมการผลิต การเขา้ถึงส่ือ และการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับ 
ผูสู้งอาย ุ
   (3) ด าเนินการให้ผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ได ้
อยา่งต่อเน่ือง 
  6) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที ่
เหมาะสม 
   (1) สนบัสนุนส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ครอบครัวและผูสู้งอายุในการ 
ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัเพื่อรองรับความตอ้งการในวยัสูงอาย ุ
   (2) ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั  
และระบบสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ 
   (3) มีการออกกฎหมายใหสิ้ทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนท่ีจดับริการดา้นท่ีพกั 
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อาศยัท่ีไดม้าตรฐานส าหรับผูสู้งอายุ 
  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
  1) มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้ 
   (1) ส่งเสริมใหผู้สู้งอายทุุกคนไดรั้บสวสัดิการดา้นรายไดพ้ื้นฐานท่ีรัฐจดั 
ให ้
   (2) ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผูสู้งอาย ุ
  2) มาตรการ หลกัประกนัด้านสุขภาพ 
   (1) พฒันาและส่งเสริมระบบประกนัสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสู้งอายทุุก 
คน 
   (2) ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
อยา่งทัว่ถึง 
   (3) ใหว้คัซีนท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแก่ 
ผูสู้งอาย ุ
   (4) รัฐตอ้งใหอุ้ปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวติประจ าวนัตามท่ีจ าเป็น เช่น  
แวน่ตา ไมเ้ทา้ รถเขน็ ฟันเทียมแก่ผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
   (1) ส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดอ้ยูก่บัครอบครัวใหน้านท่ีสุด โดยการส่งเสริม 
ค่านิยมในการอยูร่่วมกบัผูสู้งอาย ุ
   (2) ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลใหมี้ศกัยภาพในการดูแล 
ผูสู้งอาย ุโดยการใหค้วามรู้และขอ้มูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลเก่ียวกบัการบริการต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ 
  4) มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกือ้หนุน 
   (1) ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหส้ามารถอ านวยความสะดวกแก่ 
ผูสู้งอายใุนการด ารงชีวติและติดต่อสัมพนัธ์ กบัสังคม กลุ่ม และบุคคล 
    - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใหผู้สู้งอายทุราบถึงอตัราค่าโดยสาร 
ของระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนต่างๆท่ีลดหยอ่นใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
    - ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทุก 
ประเภทให้ผูสู้งอายุเขา้ถึง และใชไ้ดอ้ย่างสะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอายุตลอดระยะเวลาให้บริการ  
โดยมีการประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการท่ีมีผลงานดีเด่น 
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    - ส่งเสริมใหภ้าครัฐและเอกชนท่ีรับผดิชอบสถานท่ีสาธารณะ  
ปฏิบติัตามมาตรฐานสถานท่ีสาธารณะส าหรับผูสู้งอายุ 
    - จดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริงในสถานท่ีสาธารณะแก่ 
ผูสู้งอาย ุเช่น ถนน ทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวกเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
    - จดัใหมี้สวนสาธารณะและพื้นท่ีออกก าลงักายท่ีเพียงพอและ 
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 
   (2) จดัตั้งและพฒันาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการ 
ดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาวในชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายมุากท่ีสุดโดยเนน้บริการถึงบา้นและมี
การสอดประสานกนัระหวา่งบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการ  
ดงัต่อไปน้ี 
    - สนบัสนุนการดูแลระยะยาว 
    - ระบบประคบัประคอง 
    - ดูแลโรคเร้ือรังท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน และ
โรคหลอดเลือดในสมอง 
    - อาสาสมคัรในชุมชน 
    - สนบัสนุนใหผู้ดู้แลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผูสู้งอายุ 
   (3) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รทางศาสนา องคก์ร 
เอกชน และองคก์รสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการเพื่อผูสู้งอาย ุโดย 
กระบวนการประชาคม 
   (4) เก้ือหนุนให้เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดับริการดา้น 
สุขภาพและสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุสามารถซ้ือบริการได ้โดยมีการดูแลและก ากบัมาตรฐานและ 
ค่าบริการท่ีเป็นธรรมร่วมดว้ย 
   (5) รัฐมีระบบและแผนเพื่อการใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอายเุม่ือเกิดภยัพิบติั 
   (6) ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทยท์างเลือก 
   (7) จดัตั้งคลินิกผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีจ  านวนเตียงตั้งแต่  
120 เตียงข้ึนไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดับชาติ และการพฒันาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
  1) มาตรการ การบริหารจัดการเพือ่การพฒันางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ 
ระดับชาติ 
   (1) เสริมสร้างความเขม้แขง็คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ใหส้ามารถ 
ผลกัดนันโยบายและภารกิจท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอายสูุ่การปฏิบติั 
   (2) ใหค้ณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมดา้นผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัในคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัเป็นเครือข่ายการบริหารและพฒันา
ผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
   (3) พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
   (4) คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติวางแผนและด าเนินการให้มีการ
ติดตามประเมินผลแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีทนัก าหนดเวลา 
  2) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
   (1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรดา้น 
ผูสู้งอาย ุในระดบัวชิาชีพ อยา่งเพียงพอและมีมาตรฐาน 
   (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตหรือฝึกอบรมผูดู้แลผูสู้งอาย ุอยา่ง 
เพียงพอและมีมาตรฐาน 
   (3) ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรดา้นผูสู้งอายใุห้เหมาะสมและเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการของประเทศและด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  
 ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การประมวล พฒันา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
  1) มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการวจัิย และพฒันาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
ส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพฒันาการบริการหรือการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ 
ผู้สูงอายุ 
  2) มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ผู้สูงอายุแห่งชาติทีม่ีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
  3) มาตรการพฒันาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทนัสมัย โดยม ี
ระบบฐานข้อมูลทีส่ าคัญด้านผู้สูงอายุทีง่่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น (กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย,์ 2553: 29-58)   
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมทีท่ าให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

  
 2.5.1 ทฤษฎคีวามก้าวหน้าทางวฒันธรรม 
 ทฤษฎีความกา้วหนา้ทางวฒันธรรม (Cultural Progress Theory ) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการ 
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมอีกแนวทางหน่ึง เจา้ของทฤษฎี คือ เลสลี เอ.ไวท ์(Leslie A.  
White) นกัมานุษยวทิยายคุปัจจุบนัชาวอเมริกนั (ม.ป.ป. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 158-160) มี 
สาระส าคญัดงัน้ี 
 1. ระบบของวฒันธรรม 
 วฒันธรรมประกอบดว้ยระบบยอ่ยท่ีส าคญั 3 ระบบ คือ 
  ระบบท่ีหน่ึง ระบบเทคโนโลย ี(Technological System ) หมายถึง เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชต่้างๆและเทคนิควิธีในการใชเ้คร่ืองในการใชเ้คร่ืองเมืองเหล่านั้น เป็นระบบท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุด เพราะมีความจ าเป็นเบ้ืองต้นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย ์มีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ 
พลงังาน ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆในส่วนเล็กๆของจกัรวาลอนัเป็นอาณาบริเวณท่ี
ส่ิงมีชีวติต่างๆใชด้ ารงชีพอยูน่ั้น สสารต่างๆถูกน ามาจดัระเบียบเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆทั้งน้ีเพราะ “ชีวิต 
คือ กระบวนการสร้างเสริม” ส่ิงมีชีวิตต่างก็มุ่งแสวงหาพลงังานอิสระจากระบบของส่ิงไม่มีชีวิต 
เพื่อเอามาใช้บ ารุงร่างกาย เพื่อความอยู่รอดของตน ดงันั้น กระบวนการวิวฒันาการทางชีวภาพ จึง
มุ่งไปสู่การจดัองค์การท่ีใหญ่ข้ึน มีความแตกต่างทางโครงสร้างมากข้ึน มีการท าหน้าท่ีตามความ
ถนัดเพิ่มมากข้ึน มีความสอดคล้องกลมกลืนกนัในระดบัท่ีสูงข้ึน และมีการรวมพลงัในระดบัท่ี
สูงข้ึนดว้ย และมีการรวมพลงัในระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ีเพราะ “ชีวติทั้งปวง คือ การต่อสู้เพื่อให ้
ไดม้าซ่ึงพลงังานอิสระ” นัน่เอง ดงันั้น ระบบเทคโนโลยจึีงเป็นตวัก าหนดรูปแบบของระบบสังคม 
  ระบบท่ีสอง ระบบสังคมวทิยา (Sociological System) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
บุคคลซ่ึงแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมแบบแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของส่วนรวมหรือ
ส่วนบุคคลรวมถึงลักษณะทางสังคมต่างๆ เช่น ระบบเครือญาติ เศรษฐกิจ จริยธรรม การเมือง 
การทหาร การศาสนา อาชีพและนนัทนาการ เป็นตน้ ระบบสังคมวทิยาเป็นส่วนประกอบของ 
วฒันธรรมท่ีมีความส าคญัรองลงมาจากระบบเทคโนโลยี เป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะจดัการ
ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆเพื่อการด ารงชีพ นั่นคือ ระบบเทคโนโลยีเป็นตวัแปร
อิสระและระบบสังคมวทิยาเป็นตวัแปรตามนัน่เอง 
  ระบบท่ีสาม ระบบอุดมการณ์ (Ideological System) เป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ความเช่ือ ความรู้ซ่ึงแสดงออกมาในภาษาพดู และการใชส้ัญลกัษณ์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น นิยายลึกลบั 
มหศัจรรย ์วรรณคดี ปรัชญา วทิยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานต่างๆ เป็นตน้ 
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 2. ความสัมพนัธ์ของระบบวฒันธรรม 
 ระบบย่อยของวฒันธรรม คือ ระบบเทคโนโลยี ระบบสังคมวิทยา และระบบอุดมการณ์ท่ี
กล่าวมาแล้ว จะมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน กล่าวคือ ถ้าแบ่งระบบทั้ งสามน้ีออกเป็นระดับ
ตามล าดบัต ่าสูงแลว้ ระบบเทคโนโลยีอยู่ในระดบัต ่าสุด ระบบอุดมการณ์จะอยูเ่บ้ืองบนหรือสูงสุด 
ส่วนสังคมจะอยู่ระหว่างกลาง ระบบสังคมจะช่วยให้การท าหน้าท่ีของระบบเทคโนโลยีเป็นไป
ดว้ยดี ระบบอุดมการณ์นั้น เป็นการแสดงออกของพลงังานดา้นเทคโนโลยีและสะทอ้นสภาวะทาง
สังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยั ระบบเทคโนโลยีจึงมีความส าคญัสูงสุดเป็นตวัก าหนดรูปแบบของ
ระบบสังคมถา้ระบบเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไป ระบบสังคมและระบบอุดมการณ์ก็จะเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย 
  
 3. ระดับความก้าวหน้าของวฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีพของมนุษย์ เป็นกลไกท่ีช่วยตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นการครองชีพ การป้องกนัรักษาตนเอง การวางขอ้ก าหนดทางสังคม การปรับตวัให้
เขา้กบัสภาวะของจกัรวาล และการนันทนาการ หน้าท่ีของวฒันธรรมโดยส่วนรวมจึงข้ึนอยู่กบั
พลงังานท่ีหามาได้กบัวิธีการใช้ประโยชน์จากพลงังานเหล่านั้นโดยตวัของมนัเอง พลงังานไม่มี
ความส าคญัแต่อยา่งใด จะตอ้งหาทางน ามาใชป้ระโยชน์ รวมทั้งการควบคุม การก าหนดทิศทางได้
ดว้ยวธีิการทางเทคโนโลยนีัน่เอง ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีอยูใ่นสังคมต่างๆแตกต่าง
กนั ท าใหป้ริมาณการใช ้การควบคุม และการก าหนดทิศทางของพลงังานในสังคมต่างๆแตกต่างกนั
ออกไปดว้ย การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณของพลงังานท่ีสมาชิก
แต่ละคนน ามาใชใ้นสังคม (Energy) กบัประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือท่ีน าพลงังานมา
ใชใ้นระยะเวลาหน่ึงปี (Technology) ซ่ึงอาจเขียนเป็นสูตรได ้ดงัน้ี  
  E x T = C 
 E : จ  านวนของพลงังานท่ีแต่ละคนสามารถน าเอามาใชไ้ดใ้นแต่ละปี 
 T : ประสิทธิภาพของเทคโนโลยท่ีีน าเอาพลงังานมาใช ้
 C : ระดบัพฒันาการทางวฒันธรรม 
 พลงังานแห่งแรกท่ีถูกน ามาใช้ในระบบวฒันธรรม คือ พลงังานในตวัของมนุษยเ์อง แต่
ตอบสนองความต้องการได้ไม่มากนัก กล่าวคือ ผูใ้หญ่แต่ละคนโดยเฉล่ียแล้วมีพลังงานเพียง

เล็กน้อย คือ ประมาณเท่ากบั 
 

  
 ของหน่ึงแรงมา้เท่านั้น เม่ือน าเอาพลงังานของผูห้ญิง เด็ก และ

คนชรา ซ่ึงอยูใ่นสังคมเดียวกนัมาค านวณรวมดว้ย ก็จะไดป้ริมาณเพียงคนละเท่ากบั 
 

  
 ของหน่ึง

แรงมา้เท่านั้น และเน่ืองจากว่าปริมาณสินคา้และบริการต่างๆท่ีน ามาสนองความตอ้งการบริโภค
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ของมนุษย์ในสังคมข้ึนอยู่กบัปริมาณของพลงังานท่ีสมาชิกแต่ละคนจะสามารถน าเอามาใช้ได ้
วฒันธรรมเร่ิมแรกของมนุษยซ่ึ์งอาศยัพลงังานจากร่างกายมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว จึงมีลกัษณะท่ีง่ายๆ
หยาบๆเพียงอยูร่อดไปไดว้นัต่อวนัเท่านั้น การท่ีวฒันธรรมจะกา้วหนา้ไปได ้จะตอ้งสร้างเคร่ืองมือ
ต่างๆข้ึนมา เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งพลงังานจากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบใหม่ๆมาใช้ไม่ใช่
อาศยัเฉพาะแรงงานจากร่างกายมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว (ม.ป.ป. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 160) 
 วฒันธรรมของมนุษยก์า้วหน้าข้ึนมาเร่ือยๆ เม่ือมนุษยไ์ด้คิดแสวงหาพลงังานจากแหล่ง
อ่ืนๆมาใช ้ซ่ึงเร่ิมจากการู้จกัใช้ไฟ เพื่อให้ความอบอุ่น หุงตม้ ป้องกนัสัตวท์  าร้าย เป็นตน้ พลงังาน
จากไฟน้ีถูกน ามาใช้มากข้ึน เม่ือมนุษย์รู้จกัใช้ไฟเพื่อการขบัเคล่ือนต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัรไอน ้ า 
นอกจากนั้น ก็มีการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติอ่ืนๆอีก เช่น พลงัลม พลงัน ้ า และแรงงานสัตว ์เป็น
ตน้ เทคโนโลยีใหม่ๆไดมี้ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และควบคุมพลงังานต่างๆ
ใหเ้พิ่มมากข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย (สนิท สมคัรการ, 2525 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 160)  
  
 2.5.2 ทฤษฎคีวามเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิตามล าดับขั้น 
 ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดบัขั้น (The Stages of Economic Growth)  
เจา้ของทฤษฎี คือ วตัต ์ดบัเบิลย.ู รอสโทว ์(Watt W. Rostow) (ม.ป.ป. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 
 2547: 170-171) มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 1. ตัวน าของการพฒันา 
 ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดบัขั้นเช่ือว่า การพฒันาประเทศให้ประสบ
ความส าเร็จ คือ แนวทางการพฒันาของประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมก้าวหน้า เช่น กลุ่มประเทศใน
ยุโรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา เพราะประเทศเหล่าน้ีประสบความส าเร็จในการพฒันาแลว้ถ้า
น าไปใชใ้นประเทศอ่ืนก็จะประสบความส าเร็จดว้ย 
 2. ล าดับขั้นของการพฒันา 
 กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประสบความส าเร็จในการพฒันาประเทศ 
มีขั้นตอนของการพฒันา 5 ขั้นตอน ตามล าดบั คือ  
  ขั้นท่ีหน่ึง ขั้นเศรษฐกิจสังคมเป็นแบบดั้งเดิม (Traditional Society) เป็นระยะท่ี 
เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ยงัล้าหลังโบราณ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีอ้ย การขยายตวัทางเศรษฐกิจนอ้ยมาก อาชีพหลกั คือ เกษตรกรรมแบบการยงัชีพ 
  ขั้นท่ีสอง ขั้นเตรียมการพฒันา (Preconditions for Take-off) เป็นระยะท่ีสังคมไดมี้ 
การติดต่อคา้ขายกบัสังคมภายนอกมากข้ึน เพราะการคมนาคมติดต่อกนัสะดวกสบายข้ึน สถาบนั
ทางสังคมเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอย่างชัดเจน การประกอบอาชีพเร่ิมพฒันามากข้ึนทั้ง
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ปริมาณและคุณภาพ มีการขยายตวัเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ผลผลิตกลายเป็นการผลิตเพื่อส่งขาย
มากข้ึน มีการน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชม้ากข้ึน มีการสร้างทุนพื้นฐานอยา่งกวา้งขวางเกิด
การขยายตวัของสินคา้ขาเขา้ เช่น สินคา้ประเภททุน และมีการเพิ่มการลงทุนมากข้ึน 
  ขั้นท่ีสาม ขั้นเขา้สู่กระบวนการพฒันา (Take-of Stage) เป็นระยะท่ีมีการลงทุน
ดา้นอุตสาหกรรมสูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนรวดเร็วมาก มี
โครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพ สังคมเมืองไดเ้กิดข้ึนและขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วมาก 
  ขั้นท่ีส่ี ขั้นทะยานเขา้สู่ภาวะของการพฒันา (Drive to Maturity Stage) ขั้นน้ีเป็น 
ผลจากขั้นท่ี 3 เม่ือเศรษฐกิจในสังคมขยายตวั ท าใหค้วามเป็นอยูข่องสมาชิกในสังคมขยายตวั ท าให้
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคมมีความสะดวกสบายมากข้ึน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนเคร่ือง
อ านวยความสะดวกต่างๆมีมากข้ึน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ (Skill Labour) มีระบบการ 
จดัการท่ีมีคุณภาพและมีความตอ้งการส่ิงใหม่ๆเพื่อการพฒันาในขั้นต่อไป 
  ขั้นท่ีหา้ ขั้นพฒันาสมบูรณ์แบบ (Stage of High Mass Consumption) เป็นขั้นท่ี 
สมาชิกในสังคมมีมาตรฐานการครองชีพสูงมาก มีการจา้งงานเต็มท่ี ประชาชนมีการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชนเก่ียวขอ้งอยูก่บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เศรษฐกิจมัน่
คัง่ สังคมมัน่คง และประชาชนมีความสุข ซ่ึงบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทุกประเทศ (Rostow, ม.ป.ป. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 171) 
 
 2.5.3 ทฤษฎภีาวะทนัสมัย 
 ทฤษฎีภาวะทนัสมยั (Modernization Theory) สาระส าคญัของทฤษฎีมีดงัน้ี 
 1. การพฒันาประเทศให้มีความทนัสมยั เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ียงัไม่
เจริญกา้วหนา้ มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมลา้หลงั ไปสู่สังคมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และมีเทคโนโลยีระดับสูงเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มแถบยุโรป
ตะวนัตกและอเมริกาเหนือ (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2534 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 176) 
 2. เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชีวิตส่วนตวัของบุคคลในแต่ละประเทศ จะมีภาวะ
แตกต่างกนั 2 ประการ คือ ภาวะเก่าแก่โบราณท่ีลา้หลงักบัภาวะทนัสมยัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ตอ้ง
สร้างความทนัสมยัแทนท่ีความลา้หลงัโบราณ ประเทศจึงเจริญกา้วหนา้ 
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 3. ประเทศท่ีพฒันาแลว้สามารถกา้วสู่ภาวะทนัสมยัไดด้ว้ยตวัเอง แต่ประเทศดอ้ยพฒันาไม่
สามารถท่ีจะด าเนินการไดส้ าเร็จ อาจจะสร้างความทนัสมยัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้นท าให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองข้ึน 
 4. กระบวนการสร้างภาวะทนัสมยัของประเทศดอ้ยพฒันา ตอ้งเป็นไปเช่นเดียวกบัลกัษณะ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดบัขั้น และการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาแลว้ 
ซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ตามล าดบัขั้นน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมยอมรับเทคโนโลยีทนัสมยัในแต่ละขั้น
โดยไม่ขา้มขั้นตอน 
 5. ภาวะทนัสมยัทางเศรษฐกิจ คือ การมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีทนัสมยัแบบสังคม 
อุตสาหกรรม และการสร้างชุมชนเมืองให้เกิดข้ึนโดยกระบวนการท่ีส าคญั คือ การกลายเป็น
อุตสาหกรรม (Industrialization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization)  
 6. ภาวะทนัสมยัในทางการเมือง คือ การน าการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
ตวัแทน (Representative Democracy) ตามแบบกลุ่มประเทศในยโุรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือ 
 7. ภาวะทนัสมยัในทางการเมือง คือ การใชแ้นวความคิดแบบสมเหตุสมผลเป็นบรรทดัฐาน
ในการตดัสินระบบค่านิยม บรรทดัฐานทศันคติและเป้าหมายของสังคม โดยการวางขอ้ก าหนด
เก่ียวกบักิจกรรมทางสังคมของบุคคล และการจดัรูปองคก์รของสถาบนัต่างๆเป็นองคก์รขนาดใหญ่ 
(Bureaucracy) แบบตะวนัตก 
 8. บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมทนัสมยั (Modern Man) แบบชาวตะวนัตก เช่น มีความ 
รับผิดชอบมุ่งความส าเร็จเป็นส าคญัมีระบบค่านิยมและการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้มามีส่วนร่วม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Particpation) 
 9. ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการสร้างภาวะทนัสมยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตะวนัตก ซ่ึงอาจจะเป็นคนในประเทศหรือ
ต่างประเทศก็ได ้
 10. รัฐตอ้งมีบทบาทในการวางแผนเพื่อผลกัดนัให้เกิดภาวะทนัสมยั ดว้ยการจดัตั้งองคก์าร
ต่างๆข้ึนด าเนินงานอย่างจริงจงั ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในประเทศและความร่วมมือกบั
รัฐบาลต่างประเทศ ทั้งในดา้นเงินทุน เทคโนโลยีการตลาด และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ (ปกรณ์ 
ปรียากร, 2528 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 177) 
 
 2.5.4 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงประชากร (Theory of Demographic Transition) 
 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงประชากรพฒันาข้ึนเม่ือกลางทศวรรษท่ี 1940 มีต าราทางวิชาการ
ปรากฏมากมายตั้งแต่นั้นมา จนกระทัง่ทศวรรษท่ี 1970 แนวคิดดั้งเดิมเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีไดเ้บ่ียงเบน
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ออกไปในแง่ของความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกิจกบัการเพิ่มทางประชากร และถือ
เป็นแนวคิดหลกัท่ีส าคญัแนวคิดหน่ึงเก่ียวกบับทบาทของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีต่อการลดภาวะ
เจริญพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะท่ีแนวคิดดา้นการสร้างความทนัสมยัท่ีครอบง าแนวคิดด้านการ
พฒันา 
 เม่ือกล่าวถึงทฤษฎีการเปล่ียนแปลงประชากรลกัษณะท่ีพบโดยทัว่ไปคือ การพยายาม
อธิบายวา่ ท าไมประเทศท่ีพฒันาแลว้ในปัจจุบนัจึงมกัมีลกัษณะในท านองเดียวกนั คือ การผา่น
ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงทางประชากร 3 ขั้นตอนเหมือนกนั เร่ิมจากช่วงเวลานบัศตวรรษก่อนท่ี
เศรษฐกิจจะกา้วเขา้สู่ความทนัสมยั ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นพบวา่ การเพิ่มทางประชากรมี
ลกัษณะคงท่ีหรือเพิ่มชา้มากเน่ืองจากดุลยภาพระหวา่งอตัราการเกิดในระดบัสูงและอตัราการตายท่ี
อยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั สถานการณ์ในช่วงเวลาดงักล่าวเรียกวา่ขั้นท่ี 1 จากนั้นไดก้า้วเขา้สู่ขั้นท่ี 2  
เม่ือดุลยภาพของอตัราการเกิดและการตายเร่ิมเปล่ียนแปลงและส่งผลให้การเพิ่มทางประชากร
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ความทนัสมยั (Modernization) ซ่ึงควบคู่ไปด้วยกับวิธีการท่ีดีข้ึนทางด้าน
สาธารณสุข โภชนาการท่ีดีข้ึน การมีรายไดสู้ง เป็นตน้ ไดส่้งผลให้อตัราการตายลดลง ในขณะท่ีท า
ใหอ้ายขุยัโดยเฉล่ีย (Life Expectancy) สูงข้ึนจาก 40 ปี เป็น 60 ปี อยา่งไรก็ตามอตัราการตายท่ี 
ลดลงน้ีไม่ไดเ้กิดควบคู่ไปในทนัทีกบัการลดอตัราการเกิด ลกัษณะของการท่ีการเกิดมีอตัราสูงและ
อตัราการตายต ่าน้ีท าใหป้ระชากรขยายตวัอยา่งรวดเร็วมากเม่ือเทียบกบัช่วงก่อน ขั้นท่ี 2 น้ีจึงถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงประชากร (เปล่ียนแปลงจากการท่ีประชากรมีอตัราการเพิ่มคงท่ีหรือ
อยา่งชา้ๆสู่การเพิ่มอยา่งรวดเร็ว และจะลดลงในเวลาต่อมา) ส าหรับขั้นท่ี 3 นั้นเร่ิมเม่ือพลงัและ 
อิทธิพลของความทนัสมยัและพฒันาการทางเศรษฐกิจท าให้ภาวการณ์เจริญพนัธ์ุลดลง โอกาสของ
สถานการณ์ในขั้นท่ี 3 น้ีจะบงัเกิดไดส้มาชิกของกลุ่มประชากรแต่ละคนเร่ิมคุมก าเนิดอยา่งตั้งใจ ใน
ท่ีสุดอตัราการเกิดท่ีลดลงไดเ้ขา้สู่ดุลยภาพกบัอตัราการตายท่ีอยู่ในระดบัต ่าเป็นผลให้ประชากรมี
อตัราการเพิ่มต ่ามากหรือไม่เพิ่มเลย 
 แนวคิดหลกัของทฤษฎีการเปล่ียนแปลงประชากรน้ีคือ ภาวะเจริญพนัธ์ุลดลงหลงัจากท่ี
อตัราการตายไดล้ดลงแลว้ และสภาพการณ์ดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนจนกระทัง่การด าเนินการตลอดจน
สถาบนัต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมแบบหัวเก่าซ่ึงสนบัสนุนให้มีภาวะเจริญพนัธ์ุในอตัราสูงได้
สลายตวัลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีความทนัสมยัเป็นตวัน ามา ซ่ึงความทนัสมยัท่ีวา่น้ีส่งเสริม
การลดภาวะเจริญพนัธ์ุถึงระดบัท่ีไดดุ้ลกบัภาวะการตาย กระบวนการสร้างความทนัสมยัน้ีเป็นอนั
เดียวกับท่ีได้ท าให้อัตราการตายลดลง และมักถือว่าเป็นส่ิงเดียวกับการพัฒนาความเป็น
อุตสาหกรรม (Industrialization) และความเป็นเมือง (Urbanization) (เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 80-81) 
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 2.5.5 ผลกระทบของการพฒันาต่อภาวการณ์ตาย 
 Morsley และ Chen (1984 อา้งถึงใน เก้ือวงศบุ์ญสิน, 2545: 113-122) ไดก้ล่าววา่ การศึกษา 
ถึงผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีต่อภาวะการตายนั้น โดยทัว่ๆไปการศึกษาวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ในยุคแรกๆ มกัจะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมกบั
แบบแผนการตายของเด็ก (ภาพท่ี 2.8) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวการณ์ตายและปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงพิจารณาในรูปของสหสัมพนัธ์ (Correlation) จะถูกน ามาพิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
ส าคญัอะไรบา้ง ท่ีมีผลกระทบต่อระดบัภาวะการตายท่ีแตกต่างกนัยกตวัอยา่งเช่น ปัจจยัทางรายได้
และการศึกษาของมารดา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัและใช้กันมากในการหาค่าสหสัมพนัธ์กับตวัแปร
ภาวะการตาย โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัทางการแพทยท่ี์เป็นสาเหตุของ
การตายของโรคต่างๆ มกัจะไม่ไดมี้การน ามาพิจารณาในทางสังคมศาสตร์ 
 ส าหรับการวจิยัทางการแพทย ์มกัจะเนน้ไปท่ีกระบวนการทางชีววิทยาของโรคต่างๆ (ภาพ
ท่ี 2.9) เช่น ศึกษาถึงสาเหตุการตาย โดยศึกษากระบวนการเกิดโรคแต่ละชนิด (เช่น โรคติดเช้ือ
ตลอดจนการขาดสารอาหารต่างๆ) การศึกษากระบวนการตลอดจนขั้นตอนการแพร่ของโรคตาม
ภาวะส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มท่ีเสียไป จากการปล่อยสารพิษใน
โรงงาน หรือการเทขยะมูลฝอยลงสู่แม่น ้ า มีผลต่อโรคอะไรบา้ง เช่น โรคอหิวาตกโรค เป็นตน้ การ
วจิยัดา้นโภชนาการอาจจะวิจยัเฉพาะไปในดา้นการเล้ียงดูบุตรดว้ยนมมารดา การบริโภคอาหารใน
ชีวติประจ าวนัของประชากร ตลอดจนสุขนิสัยในการบริโภค เป็นตน้ 
 Morsley และ Chen (1984 อา้งถึงใน เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 113) กล่าววา่ การศึกษา 
ดงักล่าวทั้งดา้นสังคมศาสตร์และดา้นการแพทยช่์วยให้เขา้ใจภาวการณ์ตายโดยเฉพาะของเด็กวา่มี
ผลมาจากปัจจยัอะไร ทั้งจากปัจจยัทางการแพทย ์และทางเศรษฐกิจสังคม อย่างไรก็ตามยงัไม่ไดมี้
การประสานแนวคิดสองแนวดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้การอธิบายถึงสภาวะการตายไดห้ลายแง่มุม
ข้ึน ทั้งสองไดเ้สนอตวัแปรแทรกกลาง (แนวคิดคลา้ยกบัตวัแปรแทรกกลางในการศึกษาภาวะเจริญ
พนัธ์ุ) และกล่าวว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมจะมีผลกระทบต่อตัวแปรแทรกกลาง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อภาวการณ์ตายโดยเฉพาะภาวการณ์ตายของเด็กอีกทีหน่ึง เขาแบ่งตวัแปรแทรกกลาง
ออกเป็น 
 - ปัจจยัท่ีส่งกระทบต่อมารดา เช่น อาย ุจ  านวนบุตร ช่วงห่างการมีบุตร 
 - มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลต่อมลภาวะอากาศเป็นพิษ (ก่อใหเ้กิดโรคของระบบทางเดิน
หายใจ) ปัญหาน ้าเสีย (ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อโรคทางเดินอาหาร) เป็นตน้ 
 - การขาดสารอาหาร เช่น แคลอร่ี โปรตีน วติามิน 
 - การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุต่างๆ หรือการท าร้ายตวัเอง 
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 - การระวงัป้องกนัโรคของประชากรแต่ละบุคคล โดยพิจารณาทั้งในแง่ของการระวงัและ
การรักษาโรค 
      
ก. การวจิยัเชิงสังคมศาสตร์ 
 
 

ข. การวจิยัเชิงการแพทย ์

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 รูปแบบการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ และเชิงการแพทยใ์นการวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
    ภาวการณ์ตาย 
แหล่งทีม่า : Morsley และ Chen 1984 อา้งถึงใน เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 115. 

 จากแนวคิดดงักล่าว เน้ือหาท่ีจะกล่าวต่อไปซ่ึงจะพิจารณาผลกระทบของการพฒันาต่อ
ภาวะการตาย จะใชแ้นวคิดภาวะตวัแปรแทรกกลางดงักล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป 
 การพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมท่ีส่งผลให้รายไดข้องรัฐและของแต่ละครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
ยอ่มท าให้มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชากรดีข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถา้รายได้
เฉล่ียของประชากรนั้นเพิ่มข้ึนสูงกวา่ระดบัรายไดท่ี้ยงัชีพไดต้ามปกติ ย่อมมีส่วนท าให้อ านาจซ้ือ
ของครอบครัวท่ีมีต่อบริการทางการแพทยแ์ละอนามยัสูงข้ึน การท่ีรัฐมีรายไดสู้งข้ึนยอ่มสัมพนัธ์ให้
การบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขมีเพิ่มข้ึน (ในท่ีน้ียงัไม่ไดมี้การพิจารณาในรายละเอียดวา่
การกระจายบริการดา้นสาธารณสุขนั้นครอบคลุมประชากรไดท้ัว่ถึงทั้งประเทศเพียงใด ตลอดทั้งยงั
ไม่ไดพ้ิจารณาการว่างบดา้นสาธารณสุขเป็นสัดส่วนเท่าใด เม่ือเทียบกบังบอ่ืนๆของรัฐ) และจะมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัการลดภาวการณ์ตายของประชากร (Morsley และ Chen, 1984 อา้งถึงใน เก้ือ วงศ์
บุญสิน, 2545: 115) 
 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจสงัคม ? ภาวะการตาย 

มลภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มและ
การบริโภค 

 

? 

 

การเจ็บไขไ้ดป่้วย 
-  จากโรคติดเช้ือ 
-  ภาวะทุพโภชนาการ 
 

 
ภาวะการตาย 

เทคโนโลยี
การแพทย ์

การระวงัป้องกนัโรค
ของแต่ละบุคคล 

การควบคุม
สภาวะแวดลอ้ม 



56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมต่อการเพิ่มอายขุยัโดยเฉล่ียของ 
    ประชากร 
แหล่งทีม่า : เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 118. 

 ถา้หากพิจารณาวา่การเพิ่มผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ (GNP) จะมีผลให้รัฐมีงบประมาณ
เพิ่มข้ึน รายไดข้องแต่ละครัวเรือนเพิ่มข้ึนตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุข ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มอายขุยัของประชากร ดงัน้ี 
 1. รัฐมีงบประมาณเพิ่มข้ึน จะสัมพนัธ์กบัการแก้ไขสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ ซ่ึงเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ตลอดจนเกิดจากปัญหาชุมชนแออดั หรือปัญหาดา้นขยะมูลฝอย น ้ าเสีย
จากโรงงานหรือจากแต่ละครัวเรือน รวมไปถึงภยัธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมกัจะสัมพนัธ์
กบัการเกิดโรคระบาด ทุพภิกขภยั เป็นตน้ 
 ถา้พิจารณาจากสาเหตุการตายตามโมเดลท่ีทางองคก์ารสหประชาชาติ United Nation  
(1973 อา้งถึงใน เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 119) ไดแ้บ่งไวคื้อ   
 กลุ่มท่ี 1 เป็นการตายจากโรคท่ีสัมพนัธ์กบัระบบหายใจ โรคติดเช้ือ โรคพยาธิต่างๆ 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นการตายจากโรคมะเร็ง 

สภาพแวดลอ้มท่ี
ประชาชนก่อนข้ึน 

อายขุยัโดยเฉล่ีย รายจ่ายของรัฐ 

ภูมิตา้นทาน การใชจ่้ายส่วนบุคล 

สุขภาพอนามยั 

โภชนาการและ

อาหารการกิน 

GNP 

รายไดแ้ต่ละครอบครัว 

ความรู้ทางการแพทย์
การสาธารณสุข 

เทคโนโลยทีาง
การแพทย ์
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 กลุ่มท่ี 3 เป็นการตายจากระบบหมุนเวยีนของโลหิต เช่น โรคหวัใจ 
 กลุ่มท่ี 4 เป็นการตายดว้ยสาเหตุรุนแรงต่างๆ เช่น อุบติัเหตุ ฆ่าตวัตาย ถูกฆ่าตาย หรือจาก
การปฏิบติัการในสงคราม 
 กลุ่มท่ี 5 เป็นการตายจากสาเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก 4 กลุ่มขา้งตน้ เช่น การตายโดยไม่
ทราบสาเหตุ โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคไส้ต่ิงอกัเสบ โรคเน้ืองอก โรคแผลในกระเพาะ โรค
ตบัแขง็ โรคไต เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่ การท่ีรัฐมีงบประมาณเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นรายจ่ายดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
นั้นจะสามารถลดสาเหตุการตายของกลุ่มท่ี 1 ลงได ้ทั้งน้ีเพราะการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะ
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจะมีส่วนลดพาหะของโรคและท าให้การตายจากโรคติดต่อ โรคติดเช้ือ และ
โรคพยาธิต่างๆ ลดลง 
 ในส่วนของภูมิตา้นทานของประชากรท่ีมีต่อพาหะของโรคต่างๆซ่ึงในเร่ืองภูมิตา้นทานต่อ
โรคต่างๆนั้น สามารถพิจารณาท่ีประเด็นต่อไปน้ีคือ 
 1) กรรมพนัธ์ุ 
 2) สภาพการใชชี้วติในประจ าวนั ซ่ึงสัมพนัธ์กบัคุณภาพและปริมาณของ  
  - โภชนาการ 
  - เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีอยูอ่าศยั 
  - การบริการทางการแพทย ์
  - การออกก าลงักาย 
 3) ความรู้เร่ืองสุขภาพอนามยัและการปฏิบติัตวัเพื่อการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี (พฤติกรรม
อนามยั) 
  - การรักษาความสะอาด 
  - วธีิการเล้ียงดูบุตร 
  - การปฏิบติัตวัเวลาป่วยไข ้
 การท่ีรัฐมีงบประมาณเพิ่มข้ึน ท าใหรั้ฐสามารถเพิ่มรายจ่ายท่ีใชใ้นการสร้างภูมิตา้นทานต่อ
โรคของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรวยัเด็ก นอกจากน้ีจะสร้างภูมิตา้นทานโดยเน้น
เร่ืองปัญหาโภชนาการต่างๆของประชากรในเขตชนบท เป็นตน้ รายจ่ายของรัฐอาจใช้ไปในดา้น
การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมท าให้ลดส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ ซ่ึงเป็นพาหะของโรคต่างๆ การเพิ่ม
รายจ่ายของรัฐไม่วา่จะในรูปของการบริการทางการแพทย ์เช่น การให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวคัซีนในทารกและเด็ก ตลอดจนการให้มีการด าเนินการดา้นสุขศึกษา ให้
ค  าแนะน าแก่ประชาชนในยามเจ็บป่วย การให้ความรู้ดา้นโภชนาการจะมีความสัมพนัธ์กบัการลด
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ภาวการณ์ตาย การท่ีรัฐเพิ่มงบประมาณด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อการแก้ไข
สภาพแวดลอ้มต่างๆ และการเพิ่มภูมิตา้นทานโรคใหก้บัประชากรนั้น รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีมาตรการ
ในการกระจายงบประมาณระหวา่งประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท และควรท่ีจะใหส้ัมพนัธ์กบั
โครงสร้างและองค์ประกอบทางประชากร ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพฒันาการผสมผสาน
ประชากรเขา้กบัการพฒันาในระดบัมหภาค ซ่ึงในท่ีน้ีคือวามสัมพนัธ์ของการพฒันากบัภาวการณ์
ตาย 
 2. รายไดข้องแต่ละครัวเรือนเพิ่มข้ึน ย่อมมีส่วนสัมพนัธ์กบัการมีภูมิตา้นทานโรคเพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ีเพราะเม่ือรายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึน มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยูข่องประชากรยอ่มดีข้ึน 
อ านาจซ้ือของครอบครัวท่ีมีต่อบริการทางการแพทยแ์ละอนามยัยอ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย สามารถมี
ทุนทรัพยพ์อท่ีจะหาอาหารท่ีดีมีประโยชน์มาเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวได ้ดงันั้นจึงมีส่วนลดภาวะ
ทุพโภชนาซ่ึงพบมากในประเทศก าลงัพฒันา และซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคอ่ืนๆตามมา 
ประชากรจึงมีสุขภาพดีข้ึน เป็นการเพิ่มอายขุยัโดยเฉล่ียของตวัประชากรเอง 
 3. การเพิ่มความรู้ทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข การท่ีรัฐมีงบประมาณเพิ่มข้ึนยอ่ม
ท าใหรั้ฐสามารถเพิ่มงบประมาณการคน้ควา้วิจยัต่างๆในดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข จากผล
การศึกษาของ Preston (1976 เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2545: 121-122) พบวา่ การลดอตัราการตายของ 
ประชากรของโลกก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 นั้นเป็นผลจากการปรับปรุงดา้นต่างๆนอกเหนือจาก
ด้านการแพทย์ เช่น การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย การมีน ้ าประปา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลังจาก
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา การคน้พบทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ภาวการณ์ตายลดระดบัลงอยา่งมาก อิทธิพลของความกา้วหนา้ทางการแพทยต่์อการลดอตัรา
การตายน้ีไม่เพียงแต่จะมีผลต่อประเทศท่ีพฒันาแลว้เท่านั้น แต่หากยงัส่งผลต่อประเทศก าลงัพฒันา
ท่ีรับเอาเทคโนโลยทีางดา้นการแพทย ์และการสาธารณสุขท่ีทนัสมัยมาใชใ้นการป้องกนัและรักษา
โรคเช่นกนั   
 มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2553: 10-12) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั 
สถานการณ์ผูสู้งอายไุทยท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ และเพิ่มเป็นจ านวนมาก ไดข้อ้มูลในการศึกษาดงัน้ี 
 1. โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรสูงอายุ 
 การเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเป็นผลมาจากความจริงท่ีว่าอตัราเพิ่ม
ประชากรสูงอายสูุงกวา่อตัราเพิ่มประชากรรวมของประเทศ และหากศึกษาการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างทางเพศ และอายขุองประชากรอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไประหวา่งปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2573   
จะพบวา่ ประชากรสูงอายุในวยัปลายหรือท่ีมีอายุมากท่ีสุด (อายุ 80 ปีข้ึนไป) มีการเพิ่มขนาดและ
สัดส่วนเร็วกวา่ประชากรสูงอายกุลุ่มอ่ืน หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ประเทศไทยไม่ไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ี
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มีขนาดและสัดส่วนของประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเท่านั้น แต่ประเทศไทยยงัมีการสูงอายุ
ข้ึนอยา่งรวดเร็วในกลุ่มของประชากรท่ีสูงอายอีุกดว้ย 
 นอกจากน้ีโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรสูงอายุยงัช้ีแนะใหเ้ห็นถึงความไม่ 
สมดุลกนัทางเพศในกลุ่มของผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีเพราะสัดส่วนของหญิงสูงอายจุะมี 
มากกวา่และเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วกวา่สัดส่วนของชายสูงอาย ุการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุ 
และเพศของประชากรสูงอายุช้ีแนะใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ท่ีประเทศไทยจะมีขนาดและสัดส่วนของ 
ประชากรสูงอายท่ีุมีอายมุากๆ (อาย ุ80 ปีข้ึนไป) เพิ่มสูงข้ึน การมีสัดส่วนประชากรหญิงสูงอาย ุ
มากกวา่ประชากรชายสูงอายซ่ึุงแสดงถึงความไม่สมดุลทางเพศก็ช้ีแนะใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งจดัเตรียมบริการทางดา้นสุขภาพอนามยัส าหรับกลุ่มหญิงสูงอายเุป็นการเฉพาะดว้ย (มูลนิธิ 
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2553: 10) 
  2. กระบวนการทางประชากรทีน่ าไปสู่การสูงอายุทางประชากร 
 การลดลงของภาวะเจริญพนัธ์ุ 
 การลดลงอยา่งรวดเร็วของภาวะเจริญพนัธ์ุของประเทศไทยเป็นสาเหตุหลกัท่ีน าไปสู่การ
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากรสูงอาย ุเพราะการลดลงของภาวะเจริญพนัธ์ุส่งผลโดยตรงต่อการ
ลดลงของจ านวนประชากรวยัเด็ก ในขณะท่ีการลดลงอยา่งชา้ๆของการตายในกลุ่มของประชากร 
ในวยัแรงงานและวยัสูงอายทุ  าใหข้นาดประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึน ดงันั้น สัดส่วนของประชากร 
สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในระหว่างท่ีอตัราเจริญพนัธ์ุลดลงอย่างรวดเร็วนั้น 
สัดส่วนของประชากรสูงอายกุ็เพิ่มอยา่งรวดเร็ว และเม่ืออตัราเจริญพนัธ์ุเร่ิมเขา้สู่ภาวะคงท่ี การเพิ่ม
สัดส่วนประชากรสูงอายกุ็เร่ิมชา้ลง ดว้ยเหตุน้ีจึงพบวา่ สัดส่วนของประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึนใน 
ลกัษณะของกราฟรูปตวั J คือเพิ่มอยา่งรวดเร็วในระยะตน้ (รูปกราฟเป็นเส้นโคง้) และเร่ิมชา้ลงจน
อตัราเพิ่มอยูใ่นลกัษณะของเส้นตรงในระยะปลาย  
 การลดลงของภาวะการตาย 
 ส าหรับประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผา่นมา การลดลงของภาวการณ์ตายไม่ไดส่้งผลให้ 
สัดส่วนประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึนในทนัที ดงัเช่นท่ีพบวา่การลดลงของภาวะเจริญพนัธ์ุอยา่งรวดเร็วมี
ผลต่อการลดลงของจ านวนเด็กและมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีเป็น
เพราะกลุ่มท่ีไดรั้บผลจากการลดลงของภาวะการตายในระยะแรกคือกลุ่มทารกและเด็ก เพราะเป็น
กลุ่มท่ีมีการลดลงของภาวะการตายมากกวา่และเร็วกวา่กลุ่มอ่ืนๆ เม่ือการตายลดลงไปไดม้ากระดบั
หน่ึงแลว้จึงจะส่งผลให้เกิดการลดลงของภาวะการตายในกลุ่มประชากรวยัท างานและวยัสูงอาย ุ
ส าหรับประเทศไทยในอนาคต การลดลงของการตายจะมีผลต่อการเพิ่มประชากรสูงอายเุพราะมี 
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แนวโนม้วา่ภาวะเจริญพนัธ์ุของไทยไดล้ดลงสู่ระดบัท่ีต ่ามากแลว้ (มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันา 
ผูสู้งอายไุทย, 2553: 11) 
 อยา่งไรก็ตาม พฒันาการทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีผา่นมา ไดส่้งผลใหค้น 
ไทยมีอายยุนืยาวข้ึน โดยในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 อายคุาดหมายเฉล่ียเม่ือแรกเกิด3 (Life  
Expectancy at Birth) ของชายไทยคือประมาณ 68.5 ปี หญิงไทยประมาณ 75.0 ปี โดยคาดวา่ในปี  
พ.ศ.2568-2573 จะเพิ่มเป็น 73.6 ปีส าหรับชาย และ 79.1 ปีส าหรับหญิง (United Nation, 2007 อา้ง 
ถึงใน มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2553: 12) 
 ปัจจุบนัดว้ยความกา้วหน้าในเร่ืองของเทคโนโลยีดา้นต่างๆนั้นก็มีส่วนท่ีช่วยให้มนุษยมี์
อายุยืนยาวข้ึน อีกทั้งในเร่ืองของทางการแพทยท่ี์มีความก้าวหน้ามากข้ึน ความฉลาดในการดูแล
ตนเองของมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้มนุษยพ์ยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการต่างๆใน
การดูแลรักษาตวัเอง เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว ส าหรับในประเทศไทยของเราเองก็มีการ
ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางประชากรเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการน าเสนอ
ออกมาผา่นส่ือต่างๆ อาทิ เช่น ในดา้นของการน าเสนอข่าวจากทีมวาไรต้ี.เดลินิวส์ เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2554 (วทิยาลยัประชากรศาสตร์, 2554: 1) ท่ีผา่นมา วา่ “อตัราประชากรไทยชะลอตวั  
ปรับยุทธศาสตร์แกว้ิกฤติเสริมคุณภาพ” ประเทศไทยเราก็เป็นหน่ึงในจ านวนหลายประเทศท่ีก าลงั
เผชิญกับสภาวะการเจริญพนัธ์ุต ่า และมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีสาเหตุ
เน่ืองมาจากความส าเร็จของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้การวางแผน
ครอบครัวเป็นท่ีแพร่หลาย 
 ปัจจุบนัอตัราเพิ่มของประชากรไทยชะลอตวัลงอย่างรวดเร็ว และประชากรมีสุขภาพและ
อายยุนืยาวข้ึน ท าใหใ้นอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุ (60 ปี ข้ึนไป) เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และ
เป็นการเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีรวดเร็วมาก จากร้อยละ 10.7 ในปีพ.ศ. 2550 หรือประมาณ 7 ลา้นคน  
เป็นร้อยละ 11.8 หรือ 14.4 ลา้นคน คาดวา่ในปีพ.ศ. 2568 จะมีอตัราการเขา้สู่ “ภาวะประชากร 
สูงอาย”ุ (Population Aging)รวดเร็วเป็น 2 เท่า ภายในระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี ซ่ึงจะน าไปสู่การ 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร จากสถานการณ์ปัญหาท่ีประเทศ ไทยก าลงั
ประสบอยูน้ี่ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงรับผดิชอบในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวยั จึงได้ตระหนักเห็นคุณค่าของผูสู้งอายุ และจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุโดยเนน้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนระยะยาว(Long Term Care) ซ่ึงจะแบ่งศกัยภาพ 
ของผูสู้งอายเุป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1  
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ผูสู้งอายท่ีุพึ่งตนเองได ้ช่วยเหลือผูอ่ื้น ชุมชนและสังคมได ้กลุ่มท่ี 2 ผูสู้งอายุท่ีดูแลช่วยเหลือตวัเอง
ไดบ้า้ง และกลุ่มท่ี 3 ผูสู้งอายท่ีุพึ่งตนเองไม่ได ้พิการ 
 ส าหรับเร่ืองสภาวะการเจริญพนัธ์ุต ่าท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่นั้น จากสถิติปัจจุบนัพบว่าผู ้
หญิงไทยคนหน่ึงมีลูกเฉล่ียเพียง 1.5 คนเท่านั้น จากช่วงระหวา่งปีพ.ศ. 2506-2526 มีการเกิดใน 
ประเทศไทยแต่ละปีเกินกวา่ 1 ลา้นคน แต่ปัจจุบนัอตัราการเกิดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.3 หรือ 8  
แสนคน และมีแนวโนม้วา่เด็กจะเกิดในประเทศไทยลดต ่าลงไปอีก เพราะคนหนุ่มสาวนิยมเป็นโสด
กนัมากข้ึนและผูท่ี้แต่งงานแลว้ก็มกัมีลูกน้อยลง จึงคาดการณ์ไดว้่าประชากรของประเทศไทยจะ
เพิ่มชา้ลงไปอีกในอนาคตและจะไปคงท่ีอยูท่ี่ประมาณ 65-66 ลา้นคน ในอีก 20-30 ปีขา้งหนา้จะมี 
เด็กเกิดในประเทศไทยเพียงประมาณปีละ 7 แสนคนเท่านั้น (วทิยาลยัประชากรศาสตร์, 2554: 1) 
 การพฒันาประชากรเด็กจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงอีกเช่นกนั โดยเร่ิมดูแลตั้งแต่การเกิด พอ่ 
แม่ตอ้งมีความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์ขณะคลอดและหลงัคลอดทั้งแม่และทารก ทาง
กรมอนามยัจึงไดร่้วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาอนามยัการ
เจริญพนัธ์ุแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2553-2557) เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการเกิดทุกรายในประเทศ 
ไทย  
 ยทุธศาสตร์การพฒันางานอนามยัการเจริญพนัธ์ุแห่งชาติประกอบดว้ย  
 1. เสริมสร้างครอบครัวใหม่และเด็กรุ่นใหม่ใหเ้ขม้แขง็เพื่อใหก้ารตั้งครรภทุ์กรายเป็นการ 
ตั้งครรภท่ี์พร้อม ทารกและเด็กไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัการเจริญพนัธ์ุและสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสม โดยมีระบบการ 
เรียนรู้ การสอนแบบมีส่วนร่วมเร่ืองเพศศึกษาและทกัษะชีวติท่ีรอบดา้น  
 3. พฒันาระบบบริการอนามยัการเจริญพนัธ์ุ โดยใหโ้รงพยาบาลทุกระดบัมีการจดับริการ 
ด้านอนามยัเจริญพนัธ์ุส าหรับวยัรุ่น และมีโรงเรียนตน้แบบการจดับริการอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพ  
 4. พฒันาระบบบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ โดยใหทุ้กจงัหวดัตั้งคณะกรรมการพฒันา 
อนามยัการเจริญพนัธ์ุและมีแผนแม่บทจดัการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ 
 5. การพฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบ   
 6. การพฒันาจดัการดา้นความรู้และเทคโนโลย ีโดยจดัใหมี้ระบบเฝ้าระวงัสถานการณ์ มี 
นวตักรรมและการจดัการความรู้ดา้นอนามยัการเจริญพนัธ์ุและสุขภาพทางเพศ 
  นอกจากทุกหน่วยงานจะประสานความร่วมมือปรับยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาประชากรแลว้ 
ตวัประชาชนเองควรมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรดว้ยการให้ความส าคญักบัการ
มีลูก คืออยา่มีลูกมากจนเกินความเหมาะสม เพราะจะท าให้การพฒันาของครอบครัวเป็นไปไดไ้ม่ดี 
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ควรมีครอบครัวละไม่เกิน 3 คน และท่ีส าคญัคือการเร่ิมตน้ท่ีการเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจท่ีดีก่อน
การตั้งครรภ์ เม่ือตั้ งครรภ์แล้วควรไปฝากท้องยงัสถานบริการและไปพบแพทย์ตามนัดทุกคร้ัง 
สุดทา้ยเม่ือลูกคลอดมาแลว้ควรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งนอ้ย 6 เดือน พร้อมกบัสร้างเสริมพฒันาการ
ให้ลูกตามวยั จนกระทัง่เติบโตไปสู่วยัรุ่นควรแนะน าให้ความรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์อย่างถูกตอ้ง และ
เม่ืออยูใ่นวยัท างานควรตรวจสุขภาพร่างกายทุกปี โดยเฉพาะโรคร้ายอยา่งมะเร็ง (วทิยาลยัประชากร 
ศาสตร์, 2554: 1) 
 ในปัจจุบนัคนไทยก็นิยมท่ีจะมีลูกลดลงหรือว่าอยู่เป็นโสดกนัมากข้ึน เพราะไม่ว่าจะดว้ย
เหตุผลท่ีตอ้งท างานไม่มีเวลาท่ีจะมาดูแลคนอ่ืน หรือความสบายใจในด้านต่างๆก็ตาม จึงมีการ
ออกมาพูดถึงประเด็นดงักล่าวมากข้ึน ดังการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วนัท่ี 16 
มิถุนายน 2554 (วิทยาลยัประชากรศาสตร์, 2554: 1)ในเร่ืองของ “คนไทยมีลูกนอ้ยลง แนะรัฐจูงใจ
ใหป๊ั้ม” นกัวชิาการเสนอรัฐออกนโยบายจูงใจประชาชนมีลูกเฉล่ีย 2 คน จากท่ีมี 1.5 คนในปัจจุบนั  
เพื่อรับมือสังคมผูสู้งอายใุนอนาคต ช้ีจุดเปล่ียนโครงสร้างประชากรไทย การเกิดนอ้ยลงและอายุยืน
ยาวมากข้ึน ส่วนอตัราการเพิ่มประชากรคงท่ี อีก 10 ขา้งหนา้ ไม่เกิน 65 ลา้นคน 
 ปราโมทย ์ประสาทกุล นกัวิชาการดา้นประชากรศาสตร์ สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 
ม.มหิดล กล่าวถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบนัว่า มีลูกน้อยลง อายุยืนมากข้ึน อยูก่นัอย่างแออดัใน
เมือง และกา้วไปสู่สังคมผูสู้งอายุท่ีจะตอ้งอยู่โดดเด่ียวมากข้ึน เพราะเวลาน้ีถือว่าประเทศไทยได้
เคล่ือนตวัเองผ่านจุดเปล่ียนประชากรแลว้ คือ ภาวะเจริญพนัธ์ุได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีการ
รณรงคใ์ห้วางแผนครอบครัว สถิติเม่ือปี 2503 สตรีคนหน่ึงมีลูกเฉล่ียมากกวา่ 6 คน ไดล้ดลงเหลือ
เพียง 1.5 คนในปัจจุบนั ตวัเลขท่ีน่าสนใจคือ เม่ือปี 2506-2526 มีการเกิดมากกวา่ 1 ลา้นคนต่อปี แต่
เม่ือปี 2553 มีการเกิดเพียง 7.8 แสนคน คนไทยจึงมีลูกนอ้ยลงอยา่งมาก และมีแนวโนม้วา่จะยิ่งมีลูก
นอ้ยลงไปอีกในอนาคต “คนไทยในปัจจุบนัไม่นิยมแต่งงานหรือแต่งงานแลว้มีลูก 1-2 คน เท่านั้น  
สาเหตุท่ีมีลูกน้อยลงเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ การท างาน ส่ิงแวดลอ้ม คู่สมรสมีบุตรยาก ส่วน
สถานภาพสตรีเปล่ียนแปลงไปโดยท างานนอกบา้น มีอิสรเสรี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแต่งงาน ไม่อยากมี 
ภาระผกูพนั มีสถานะโสดมากข้ึน”  
 อีกหน่ึงจุดเปล่ียนผ่านประชากรของประเทศไทยก็คือ คนไทยมีอายุยืนมากข้ึน ปัจจุบนั
ผูช้ายอายเุฉล่ีย 73 ปี ผูห้ญิงอายเุฉล่ีย 76 ปี หากคิดสัดส่วนผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป เม่ือปี 2503 มี 
2.8% แต่ปัจจุบนัมีถึง 8% ของประชากรทัว่ประเทศ ในอนาคตสังคมไทยจะมีผูสู้งอายคิุดเป็น 
สัดส่วนถึง 20% ส่งผลใหโ้ครงสร้างอายปุระชากรเปล่ียนไปอยา่งมากและไดก้า้วสู่สังคมผูสู้งอาย ุ
แลว้ ดงันั้นรัฐบาลจะตอ้งสร้างความมัน่คงทางอาชีพ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศยั และสวสัดิการต่างๆ เพื่อ
ไม่ใหส้ร้างภาระแก่คนหนุ่มสาววยัแรงงานในอนาคต 
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 ส่วนภาวะการตายไดล้ดระดบัลงอยา่งชดัเจน เม่ือก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อตัราการตาย 
ของประชากรไทยสูงเกินกวา่ 30 ต่อ 1,000 คน แต่ปัจจุบนัลดลงเหลือเพียง 7 ต่อ 1,000 คน ขณะท่ี 
อตัราตายของทารกจากท่ีเคยสูงกวา่ 100 ต่อการเกิด 1,000 ราย ก็ลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 15 ต่อการ 
เกิด 1,000 ราย (วทิยาลยัประชากรศาสตร์, 2554: 1) 
 จากบทความหรือการน าเสนอข่าวของส่ือต่างๆก็เป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีท าให้ผูศึ้กษาทราบ
ไดว้า่ ปัจจุบนัน้ีประเทศเทศก าลงัจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวัและท่ีวิกฤตมากไปกว่านั้นคือ 
อตัราส่วนของผูสู้งอายุต่อผูเ้ล้ียงดูหน่ึงคนนั้นอยูใ่นอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นหากมองไปยงัภาพรวม
แลว้ก็จะส่งผลกระทบไปยงัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เป็นอยา่งมาก ท่ีส าคญัท่ีสุดคือขาดแรงงาน
ท่ีจะเป็นก าลงัพฒันาประเทศต่อไป หากเม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้สังคมไทยท่ีกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุเราจึง
ควรน าส่ิงท่ีเป็นอยูม่าคิดหาแนวทางในการป้องกนั ไม่ให้เกิดปัญหาดา้นผูสู้งอายุ จดัเตรียมในเร่ือง
ของการพฒันาผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ไม่กลายเป็นกลุ่มพึ่งพิง พฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ
เพื่อท่ีจะสามารถน าส่ิงเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคมและประเทศไดอี้กต่อไป 
 

2.6 ผลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ 
 2.6.1 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   
  2.6.1.1 ประวตัิกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์เป็นกระทรวงท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกระทรวงภาคสังคมในการท า
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพและความมัน่คงในชีวิต สถาบนัครอบครัวและชุมชน โดยรวมส่วนราชการดา้น
นโยบายและการปฏิบติั ประกอบดว้ย 
  - กรมประชาสงเคราะห์ สังกดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 
  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) 
  - สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กองพฒันาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพฒันา
ชุมชน 
  - การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
  - สังกดักระทรวงมหาดไทย สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
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  - สังกดักระทรวงการคลงั 
  เป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ มีความมัน่คงใน
การด ารงชีวติ ใหมี้การพิทกัษ์ และคุม้ครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดบั 
(กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2554: 1) 
 
  2.6.1.2 โครงสร้างกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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ภาพที ่2.10 แสดงโครงสร้างกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
แหล่งทีม่า: กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2554: 1.  

 โครงสร้างกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 ส านักงานรัฐมนตรี 

ส านักงานปลดักระทรวง 
การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(สป.พม.) 
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- ส านกับริหารงานกลาง 
- กองนิติการ 
- กองบริหารกองทุน 

- กองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์
- ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ส านกัตรวจและประเมินผล 

- ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 
- ส านกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและ 
  ความมัน่คงของมนุษย ์
- ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสงัคมแห่งชาติ 
- ศูนยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสงัคม 
- ส านกังานส่งเสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันา 
- ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยแ์ห่งชาติ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ากระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
- ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ครอง
เด็กแห่งชาติ 
- สถาบนัการพฒันาสงัคม 
- ศูนยเ์รียนรู้เชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์
- ส านกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 
 

ส านักงานกจิการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว(สค.) 

- กองกลาง 
- ส านกังานส่งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย 
- ส านกัส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
- กองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย 
 
กรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร

(พส.) 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- ส านกับริหารกลาง 
- ส านกับริการสวสัดิการสงัคม 
- ส านกัคุม้ครองสวสัดิภาพชุมชน 
- ส านกัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้
หญิงและเด็ก 
- ส านกัคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและ
เด็ก 
- ศูนยอ์  านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม 
- ส านกัพฒันาสงัคม 
- ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุน
วิชาการ1-12 
- กองประสานโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 
- ศูนยห์น่ึงใจเดียวกนั ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา ศิริวฒัน
พรรณวดี 
- ส านกัส่งเสริมและพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
- ส านกักิจการชาติพนัธุ์ 
- ศูนยป์ระชาบดี 1300 
- กลุ่มประสานงานส านกังานและ
สนบัสนุนวิชาการ 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพกิารแห่งชาติ

(พก.) 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- กองกลาง 
- กองบริหารกองทุนส่งเสริม 
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- ส านกันโยบายและวิชาการ 
- ส านกัส่งเสริมศกัยภาพและสิทธิ 
- กลุ่มกฎหมาย 

 

ส านักงานส่งเสริมสวสัดภิาพและ
พทิักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ(สท.) 
- ส านกัตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- กองกลาง 
- กองส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย 
- ส านกัส่งเสริมและพิทกัษเ์ด็ก 
- ส านกัส่งเสริมและพิทกัษเ์ยาวชน 
- ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูด้อ้ยโอกาส 
- ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายุ 
- กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ 
- กลุ่มงานพฒันาองคค์วามรู้และ
สารสนเทศ 
 

องค์การมหาชน 
- สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.) 

รัฐวสิาหกจิ 
- การเคหะแห่งชาติ(กคช.) 
- ส านกังานธนานุเคราะห์(สธค.) 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
-ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(76จงัหวดั) 
 

 
 

http://www.m-society.go.th/aboutmso.php?pageid=4
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 วสัิยทัศน์ 
  มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกนั 
  
 พนัธกจิ 
 1. สร้างระบบสวสัดิการใหป้ระชาชนมีหลกัประกนัและมีความมัน่คงในชีวติ 
 2. พฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
 4. พฒันาองคค์วามรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจดัการดา้นการพฒันาสังคม 
  
 ยุทธศาสตร์ 
 1. การผลกัดนัใหเ้กิดสังคมสวสัดิการ 
 2. การพฒันาสังคมเขม้แขง็ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 3. การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
 4. การยกระดบัขีดความสามารถการบริหารจดัการดา้นการพฒันาสังคม 
  
 ค่านิยมองค์การ 
 ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลงั สร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ 
 (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2554: 1) 
  
 สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีประสงค์จะขอรับบริการตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ขอ้ (8) (9) (10) คือ การช่วยเหลือผูสู้งอายุ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการทารุณกรรม หรือถูก
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ต้องการค าแนะน า ปรึกษา 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาครอบครัว จดัท่ีพกัอาศยั อาหาร และเคร่ืองนุ่มห่มให้ตามความเหมาะสม 
และส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ให้บริการในจงัหวดั
ต่างๆ ดงัน้ี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา ชลบุรี ล าปาง เชียงใหม่ บุรีรัมย ์ 
ขอนแก่น นครพนม ภูเก็ต สงขลา และยะลา บริการท่ีจดัใหไ้ดแ้ก่ 
 1. ศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศงานสวสัดิการผูสู้งอาย ุใหบ้ริการ ท าเนียบเครือข่ายด าเนินงาน
ผูสู้งอายุ คลงัปัญญาผูสู้งอายุ สถานการณ์และสถิติขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายุในพื้นท่ีให้บริการ 
ขอ้มูลการใหบ้ริการ การด าเนินงานของศูนยฯ์ รวมถึง ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ 
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 2. ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันา ใหก้ารฝึกอบรมส าหรับผูท่ี้มีความสนใจในการจดับริการ 
สวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอาย ุ
 3. ศูนยก์ารเรียนรู้ สนบัสนุนงานวจิยัและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ ถ่ายทอด
ภูมิปัญญา อาชีพ เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
 4. ศูนย์การจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุแบบสถาบนั เป็นการจดับริการในสถาบนัตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด และมีรูปแบบการจดับริการผูสู้งอายุตามสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น
ของผูสู้งอาย ุ
 5. ศูนย์การจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุในชุมชน เป็นการจดับริการผูสู้งอายุในชุมชน 
เพื่อให้ผูสู้งอายุไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครัว ชุมชน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน องค์กรประชาชน ชุมชน และประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดับริการ
ครอบคลุมทุกมิติ (สุขภาพ สังคม ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้ม) 
 6. ศูนยบ์ริการใหค้  าแนะน า ปรึกษา และส่งต่อ มีบริการให้ค  าแนะน า ปรึกษาหลายช่องทาง 
เช่น ปรึกษาโดยตนเองท่ีศูนยฯ์ ปรึกษาทางโทรศพัท ์ปรึกษาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิค ออกหน่วยบริการ
ใหค้  าปรึกษา และส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ 
มนุษย,์ 2554: 1) 
 
 2.6.2 ส านักส่งเสริมและพทิกัษ์ผู้สูงอายุ  
 ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ(สทส.) จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.2545 ภายใตก้ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ 
พิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ โดยก าหนดให้เป็นหน่วยงานหลักท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับผูสู้งอายุโดยตรง เพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับการส่งเสริมศกัยภาพ 
คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมัน่คงมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  
 อ านาจหน้าที่ 
 สทส. มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์พ.ศ.2545 ดงัน้ี 
 1. เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใชศ้กัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ และการ
จดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอาย ุ
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 2. พฒันามาตรการ กลไก และก าหนดมาตรฐานการส่งเสริมศกัยภาพ คุม้ครองและพิทกัษ ์
สิทธิ การจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายแุละการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 3. ส่งเสริมและประสานเครือข่ายในการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิ การเสริมสร้างบทบาททาง 
สังคมและการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายุ ให้สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
พนัธกรณี หรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
 4. พฒันาองคค์วามรู้ในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ และการจดัสวสัดิการสังคมแก่ 
ผูสู้งอาย ุ
 5. ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ี 
ไดรั้บมอบหมาย 
 จากการด าเนินงานท่ีผา่นมานบัถึงปัจจุบนั สทส.ไดป้รับปรุงแนวทางและพฒันามาตรการ 
กลไก โดยเนน้ด าเนินการในการส่งเสริมการใชศ้กัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิ และการจดั
สวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายุ ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) พระราชบญัญติัผูสู้งอายแุห่งชาติ พ.ศ.2546 นโยบายรัฐบาลรวม 
ทั้งอนุสัญญาและปฏิญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 
  
 วสัิยทศัน์ 
 ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายุเป็นองคก์รกลางในการขบัเคล่ือนให้เป็นสังคมผูสู้งอายุ
อยา่งมีคุณภาพ 
  
 พนัธกจิ 
 1. พฒันาแผน มาตรการ กลไก และนวตักรรมในการส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครอง 
พิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายุ  
 2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมรับผดิชอบเพื่อมุ่งสู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมการน าศกัยภาพผูสู้งอายมุาใชป้ระโยชน์ต่อสังคม 
 4. ส่งเสริมการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุหเ้ขา้ถึงระบบสวสัดิการสังคม 
 5. พฒันาระบบบริหารจดัการส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายใุหมี้ประสิทธิภาพในการ
พฒันางานผูสู้งอายุ 
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 เป้าประสงค์ 
 1. มีแผน มาตรการ กลไก นวตักรรมเพื่อการส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิ 
ผูสู้งอาย ุ
 2. ทุกภาคส่วนมีการด าเนินการรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพ 
 3. ผูสู้งอายไดใ้ชภู้มิปัญญา/ความสามารถ ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 4. ผูสู้งอายไุดรั้บการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิ 
 5. การบริหารจดัการของส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายมีุประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวย 
ต่อการส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอาย ุ
 
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูสู้งอาย,ุ 2554: 1) 
 
 2.6.2.1 โครงสร้างส านักงานส่งเสริมและพทิกัษ์ผู้สูงอายุ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.11 ภาพแสดงโครงสร้างส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ
แหล่งทีม่า: ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ 2553: 1. 
  

อ านวยการ 

กลุ่มการพฒันา
มาตรการ กลไก 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นผูสู้งอาย ุ

กลุ่มยทุธศาสตร์
ผูสู้งอาย ุ

กลุ่มงานกองทุน
ผูสู้งอาย ุ

กลุ่มการส่งเสริม
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

กลุ่มการคุม้ครองและ
พิทกัษสิ์ทธ์ิ 
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 ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุไดจ้ดัท าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2552 ของส านกังานไว ้โดยมีการแจกแจงรายระเอียดต่างๆไวเ้ป็นส่วนๆ ดงัน้ี 
 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2552 
 1. โครงการเสริมสร้างหลกัประกนัทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  
  1.1 งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  
  ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
  วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
คณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้งข้ึนโดย กผส.  
  2. เพื่อใหก้ารด าเนินการมติคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ดา้นการเตรียมความ 
พร้อม เขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุและการรองรับสิทธิผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546  
ปรากฏผลอยา่งเป็นรูปธรรมในเชิงรุก  
  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
  1. นโยบายและแผนหลกั รวมทั้งแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริม 
และการสนบัสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสู้งอายุ ไดรั้บการผลกัดนัให้มีการน าไป
ปฏิบติั ในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2. ผูสู้งอายไุดรั้บประโยชน์จากการจดักิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
  3. ความเห็นและขอ้สังเกตท่ีเก่ียวขอ้งกบังานผูสู้งอาย ุ 
  ผลการด าเนินงาน  
  1) การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ  
   (1) การผลกัดันนโยบาย เร่ือง เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  
   - คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
กรรมการ ไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ 
ผูสู้งอาย ุพ.ศ.2552 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุโดย 
งบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดรั้บตามโครงการสร้าง 
หลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ จ านวน 9,000,000,000 บาท สามารถจดัสรรให้ผูสู้งอายุท่ีมีสิทธิได้
เพียง 3,000,000 คน แต่มีผูสู้งอายข้ึุนทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุจ านวน 3,576,661 คน เป็นเงิน 
10,729,983,000 บาท ท าใหมี้ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิคงเหลือท่ียงัไม่ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพอีกจ านวน 576,661 
คน เป็นเงิน 1,729,983,000 บาท และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ไดอ้นุมติั 
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งบประมาณเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 576,661 คน เป็นเงิน 
1,729,983,000 บาท มีจ  านวนผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนและรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบ 
คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ พ.ศ.2552 ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล จ านวน 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 52) 

   - การแกไ้ขระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ กผส. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ.2552 กรมส่ง 
เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ไดย้กร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552 เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งใหค้ณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อน และจะ 
น าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยลงนาม และน าระเบียบลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   (2) การผลกัดันนโยบายการขยายเพดานให้กู้ยมืเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู้สูงอายุ  

   คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอายุ ไดข้ยายเพดานใหกู้ย้มืเงินทุน 
ประกอบอาชีพจากกองทุนผูสู้งอาย ุโดยไม่เสียดอกเบ้ีย ระยะเวลาช าระคืน 3 ปี จากเดิมรายละ  
15,000 บาท ใหข้ยายเพิ่มเป็นรายละ 30,000 บาท เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นตน้
ไป  
  2) การขยายสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ปรับปรุงแกไ้ขประกาศ 
กระทรวง การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ 
คุม้ครอง การส่งเสริม และการสนบัสนุนการสงเคราะห์ในการจดัการศพ มาตรา 11 (12) ซ่ึงใหก้าร 
ช่วยเหลือเป็นเงินในการจดัการศพผูสู้งอายตุามประเพณี รายละ 2,000 บาท เพื่อใหผู้สู้งอายไุดรั้บ 
การช่วยเหลือค่าจดัการศพตามประเพณี  
  3) การด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564)  
  โครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2  
(พ.ศ.2545-2564) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ร่วมกบัวทิยาลยั 
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดศึ้กษาและประเมินผล 
การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ ตามยทุธศาสตร์ มาตรการ และตวัช้ีวดัตามแผนผูสู้งอายฯุ ซ่ึงผล 
การศึกษาจะน าไปสู่การปรับแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั และไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนผูสู้งอายุ 
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ก าหนดขั้นตอน และกระบวนการในการปรับแผนผูสู้งอายฯุโดยใชผ้ลการศึกษาประเมินโครงการ
ดงักล่าวเป็นฐานในการปรับแผนผูสู้งอายุ และใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  
  4) การด าเนินการของคณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  
  โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นเจา้ภาพ ไดน้ าเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตน้ โครงการ 
กองทุน การออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) วตัถุประสงค ์เพื่อใหมี้ระบบการออมเพื่อการชราภาพมี
ความครอบคลุมทัว่ถึงแรงงานทุกคน สร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ เพื่อ
สร้างความมัน่คงในวยัชรา และมีกองทุนเพื่อลดภาระรัฐบาลในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ขณะน้ี ก าลงัอยูร่ะหวา่งยกร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ และเตรียม
จดัสัมมนาประชาสัมพนัธ์ทัว่ประเทศเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ เร่ือง การออมเพื่อการชราภาพแก่
แรงงานตามกลุ่มอาชีพและกลุ่มองคก์รชุมชน  
  5) น าเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  
  - เสนอรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ.2550  
  - แต่งตั้ง นายประพนัธ์ ระลึกมูล เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ผูสู้งอายแุห่งชาติแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 
  1.2 โครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุทีข่าดทีพ่ึง่  
  ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
  หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรความช่วยเหลอืให้แต่ละจังหวดั มีดงัน้ี  
  1. จ านวนประชากรผูสู้งอายใุนแต่ละพื้นท่ี  

2. สภาพปัญหา หรือ ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายใุนแต่ละพื้นท่ี  
3. ศกัยภาพของชุมชน อาทิ ทุนทางสังคม ทรัพยากรในชุมชน  
4. ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / เครือข่าย/หน่วยงานในพื้นท่ี  

  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
  ผูสู้งอายท่ีุประสบปัญหาความเดือนร้อนและยากจนไดรั้บความช่วยเหลือ การ 
คุม้ครอง การส่งเสริม และการสนบัสนุน ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ในเร่ือง 
การทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย การช่วยเหลือดา้นท่ีพกัอาศยั 
อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม และการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือในการจดัการศพตามประเพณี  
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  ผลการด าเนินงาน  
  กจิกรรมที ่1 การคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิ มาตรา 11 (8) (9) ใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
กรณีเดือดร้อนจากการถูกทารุณกรรม ผูสู้งอายถูุกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมายและ 
ผูสู้งอายท่ีุถูกทอดทิ้ง รายละ 500 บาท ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือ จ านวน 925 คน เป็นเงิน  
432,000 บาท  
  กจิกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนบัสนุนผูสู้งอายใุชชี้วติในชุมชน มาตรา 11 (10) ให้
การช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองท่ีพกัอาศยั อาหาร และ 
เคร่ืองนุ่งห่ม รายละ 2,000 บาท ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือ จ านวน 7940 คน เป็นเงิน 10,743,110 
บาท  
  กจิกรรมที ่3 การสนบัสนุนการจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณี มาตรา 11 (12) ให ้
การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือในการจดัการศพตามประเพณีส าหรับผูสู้งอายท่ีุถึงแก่กรรม และมีฐานะ
ยากจน รายละ 2,000 บาท ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือ จ านวน 22,105 คน เป็นเงิน 44,209,500 บาท  

รวม 30,970 คน เป็นเงิน 55,384,610 บาท  
  ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูสู้งอายท่ีุเดือดร้อนจ าเป็น 
  
 2. โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  2.1 งานวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ  

 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมในการจดักิจกรรม  
เน่ืองในวนัผูสู้งอาย ุแห่งชาติ  
 2. เพื่อกระตุน้เตือนใหส้ังคมตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัของผูสู้งอาย ุ  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทอ้งถ่ิน ชุมชนทัว่ประเทศร่วมจดั 

กิจกรรมเน่ืองในวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ และผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในกิจกรรมตามศกัยภาพของตนเอง  
ผลการด าเนินงาน  
สทส. ด าเนินการจดังานพิธีเปิดงานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติในส่วนกลาง ณ สนามกีฬา 

เมืองทองธานี อาคารธนัเดอร์โดม จงัหวดันนทบุรี โดยขยายช่วงเวลาการจดังาน เป็นเวลา 9.00- 
17.00 น. ท าใหผู้สู้งอายุ ครอบครัวและผูส้นใจทัว่ไป มีโอกาสเขา้ร่วมงานไดม้ากข้ึน ในการจดั 
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กิจกรรมงานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติในคร้ังน้ี มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ และทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ NBT (ช่อง 11) มีผูสู้งอาย ุ
ครอบครัว และผูส้นใจ เขา้ร่วมงาน จ านวน 2,168 คน ส าหรับการจดังานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ ใน 
ส่วนภูมิภาคนั้น สท. และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดข้อความร่วมมือ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการระดบักระทรวง ท่ีมี 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ ตามแนวทางการจดักิจกรรมเน่ืองในงาน
วนัผูสู้งอายุแห่งชาติตามท่ีคณะอนุกรรมการจดังานวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ ก าหนดโดยมีห้วงเวลาการ
จดักิจกรรมตลอดเดือนเมษายน มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 380,248 คน  
  2.2 โครงการเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวยัสูงอายุ  

 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
 วตัถุประสงค์  

  1. เพื่อใหบุ้คลากรภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่วยัสูงอายดุา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ความเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพ การวางแผนเงินออม 
ตลอดจนการปรับตวัในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมอยา่งมีความสุข  
  2. เพื่อสร้างความตระหนกัแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมประชากร 
เพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ 

 ผลการด าเนินงาน  
1. สัมมนาเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการขา้ราชการและลูกจา้งประจ าในสังกดั

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ณ โรงแรมกระบ่ีรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี 
ระหวา่งวนัท่ี 2-31 ตุลาคม 2551 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 37 คน  

2. จดัอบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเขา้สู่วยัสูงอาย ุณ โรงแรม
มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งวนัท่ี 15–17 มิถุนายน 2552 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 71 คน  

3. สัมมนาเตรียมตวัก่อนเกษียณอายบุุคลากรภาครัฐ ณ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งวนัท่ี 22-26 มิถุนายน 2552 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 23 คน  

4. สัมมนาเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการขา้ราชการและลูกจา้งประจ าทุกส่วน
ราชการทัว่ประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระหวา่งวนัท่ี 13-17 
กรกฎาคม 2552 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 103 คน  

5. สัมมนาเตรียมตวัก่อนเกษียณอายบุุคลากรภาครัฐ ณ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่  
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งวนัท่ี 20-24 กรกฎาคม 2552 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 45 คน  
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 6. สัมมนาเตรียมตวัก่อนเกษียณอายบุุคลากรภาครัฐ ณ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ 
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งวนัท่ี 31 สิงหาคม-4 กนัยายน 2552 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
41 คน  

กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ิน 320 คน  
  2.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมของผู้สูงอายุ  

 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
วตัถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาสังคมของผูสู้งอาย ุ  
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการเขียนโครงการของผูสู้งอายุ  

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
  1. ผูสู้งอายท่ีุเขา้รับการอบรมสามารถเขียนโครงการและมีโครงการ/กิจกรรมท่ี 
พร้อมจะด าเนินการในพื้นท่ีได ้ 
  2. ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการพฒันาสังคมภายใตโ้ครงการท่ีไดรั้บการ สนบัสนุน 
จากกองทุนผูสู้งอายหุรือแหล่งทุนอ่ืน  

ผลการด าเนินงาน  
1. ผูสู้งอายมีุความรู้ในการเขียนโครงการ  
2. ผูสู้งอายมีุทกัษะในการเขียนโครงการ  

  3. ผูสู้งอายท่ีุเป็นผูแ้ทนผูสู้งอายใุนชมรมท่ีเขา้รับการอบรมมีโครงการดา้นผูสู้งอายุ  
  4. ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมอบรม แลกเปล่ียน เรียนรู้ ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ
ดา้นผูสู้งอาย ุ 
  5. มีหลกัสูตรการอบรม  
  6. มีรายงานผลการอบรม 

  2.4 โครงการวจัิยการเสริมสร้างความมั่นคงเพือ่วยัสูงอายุ  
 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  

  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัความตอ้งการระบบการดูแลผูสู้งอายุ และ

การจดัใหมี้บริการโดยสถานประกอบการ  
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและจดัวางรูปแบบ แนวทางการเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อ

วยัสูงอาย ุ 
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3. เพื่อศึกษาหาแนวทางสนบัสนุน ส่งเสริม จดัใหมี้ระบบการดูแลผูสู้งอายุ และ
การก ากบัดูแลสถานประกอบการ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการ  

 
ผลการด าเนินงาน  

  ไดมี้การทบทวนงานวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
ทบทวนระบบและรูปแบบการดูแลผูสู้งอายใุนต่างประเทศ วเิคราะห์แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ภาย 
ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุในปัจจุบนั และประชากรกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะขาดผูดู้แลใน
อนาคต (โดยพิจารณากลุ่มประชากรท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป) โดยการศึกษา คร้ังน้ีจะเนน้กลุ่มประชากร 
ในเขตเมือง เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ของผูสู้งอายุ และประชากรกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะขาดผูดู้แล
ในอนาคตในแต่ละกลุ่มและทราบถึงปัญหาและ ความตอ้งการ รวมถึงลกัษณะหรือรูปแบบของการ
ดูแล โดยการรวบรวมขอ้มูลจะเก็บจากกรุงเทพมหานคร และ 9 จงัหวดัใน 4 ภูมิภาคต่างๆ จากนั้น 
จึงรวบรวมขอ้มูลสถานประกอบการท่ีให้บริการดูแลผูสู้งอายุและสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเพื่อ
วเิคราะห์ภาพรวมใหบ้ริการและปัญหาในปัจจุบนั และประเมินตน้ทุนในการจดัใหมี้การดูแล 
ผูสู้งอายตุามลกัษณะหรือรูปแบบของการดูแล 
 
 3. โครงการพฒันารูปแบบการจัดบริการสวสัดิการสังคมเชิงบูรณาการทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน  
  3.1 โครงการพฒันารูปแบบการจัดสวสัดิการสังคมเชิงบูรณาการส าหรับผู้สูงอายุ  

 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
  วตัถุประสงค์ :  

1) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กลไกระดบัพื้นท่ีในการท าหนา้ท่ีบูรณาการ
กิจกรรม ดา้นสุขภาพควบคู่ไปกบัการจดัสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุ  

  2) เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัวและชุมชนสามารถท าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลผูสู้งอายไุด้
อยา่งเหมาะสม  

ผลการด าเนินงาน  
บูรณาการความร่วมมือระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย ์ภายใตก้ารสนบัสนุนทางวชิาการจากองคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) ในลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบติัการ มีการด าเนินการใน 4 พื้นท่ีน าร่อง คือ  

- ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  
- ต าบลสะอาด อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
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- ต าบลศรีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
- ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

  การด าเนินงานในปี 2550-2551 มีการส ารวจขอ้มูลผูสู้งอายใุนพื้นท่ีน าร่อง 4  
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั เชียงราย นนทบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น รวมจ านวน 4,066 คน เพศหญิง 
จ านวน 2,249 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 เป็นเพศชาย จ านวน 1,817 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 ส่วน 
ใหญ่มีอายุระหวา่ง 60-69 ปี ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดเ้อง ปัญหา 
สุขภาพท่ีพบจะมีโรคประจ าตวัเร้ือรัง ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง กระดูกและขอ้ ปัญหาสายตา  
ตามล าดบั ขณะเดียวกนับริการเคล่ือนท่ีหรือบริการสุขภาพท่ีสะดวกและเขา้ถึงผูสู้งอายท่ีุบา้นและ 
ชุมชนก็เป็นบริการสุขภาพท่ีผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ตอ้งการ ส าหรับบริการดา้นสังคม ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ 
ต่างตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รองลงมาคือการไดรั้บการดูแล ดา้น 
สุขภาพอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ขอ้มูลในการวเิคราะห์ความเขม้แขง็ทั้ง 4 พื้นท่ีน าร่อง จะน าไปสู่ 
การพิจารณาและวางแผนการด าเนินงานในปี 2552 ซ่ึงไดมี้การบูรณาการกิจกรรมการด าเนินงาน 
ร่วมกนัระหวา่งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย กิจกรรม การส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพกายและจิตของผูสู้งอาย ุการจดัท าฐานขอ้มูล
ผูสู้งอาย ุการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอายใุหแ้ก่บุคคลผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอายุและ
อาสาสมคัร การส่งเสริมอาชีพและ ความมัน่คงดา้นรายได ้การสร้างและพฒันาเครือข่ายการท างาน 
ดา้นผูสู้งอาย ุการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานระหวา่งพื้นท่ีน าร่องดว้ยการศึกษา 
ดูงาน 

  3.2 โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้่าน  
 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  

วตัถุประสงค์  
  1. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน และผูสู้งอาย ุ
รวมทั้งเครือข่ายในทอ้งถ่ิน มีอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น (อผส.) เป็นกลไกในการดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชน  

2. เพื่อใหชุ้มชนสามารถดูแลผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม  
ผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงานขยายผลโครงการ อผส. เป็นการด าเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรี

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2550 ท่ีใหมี้การด าเนินงาน อผส.ในทุกเขตองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
มีเป้าหมายใหข้ยายผลใหค้รบทุกแห่งภายในปี 2556 ดงันั้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย สท.จึงไดมี้
การด าเนินงานในปี 2552 ดงัน้ี  



78 

 

  1. ส่งเสริม สนบัสนุน การเสริมสร้างระบบงาน อผส. ประจ าปีงบประมาณ 
2552 ใน 75 จงัหวดั รวม 245 เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีค่าเป้าหมายจ านวน 
อผส. 9,800 คน และจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแล จาก อผส. 49,000 คน แยกเป็น  
   - การเสริมสร้างระบบงานเป็นปีท่ี 2ใหแ้ก่ 170 เขต อปท. (ต่อเน่ือง
จากปีงบประมาณ 2551)  
   - การเสริมสร้างระบบงานเร่ิมตน้ปีท่ี 1 ใหแ้ก่ 75 เขต อปท.  
โดยผลการด าเนินงาน มี อผส. 9,894 คน ใหก้ารดูแลผูสู้งอายุ 91,794 คน สูงกวา่ ค่าเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ร้อยละ 187  
  2. ส่งเสริมใหทุ้กจงัหวดัจดัตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคม ดา้นผูสู้งอายจุงัหวดั เพื่อเป็นกลไกบูรณาการทุกภาคส่วนภายในจงัหวดั ท าหนา้ท่ี
พิจารณาก าหนดนโยบาย แนวทางการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอาย ุและด าเนินการขยายผล
โครงการ อผส.ภายในจงัหวดั ซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัหลายจงัหวดัในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ห็นความส าคญัของงาน อผส.จึงไดส้นบัสนุนงบประมาณให้ด าเนินการ
ขยายผลภายในจงัหวดัเอง  
  3. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ พมจ.ทุกจงัหวดัจดัประชุมผูบ้ริหาร อปท.ทุกแห่งภายใน
จงัหวดั เพื่อช้ีแจงใหท้ราบถึงคุณลกัษณะและผลดีของงาน อผส. และส่งเสริมให ้อปท.ท่ีพร้อม
สามารถน าระบบงาน อผส. ไปด าเนินการดว้ยงบประมาณของตนเอง  
  อน่ึง ส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายใุนฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณา
การขยายผล การด าเนินงานโครงการ อผส. สามารถส่งเสริมใหเ้กิดระบบงาน อผส. ในพื้นท่ีต่างๆ 
ไดป้ระมาณ 911 เขต อปท. มี อผส. รวม 30,049 คน ผูสู้งอายท่ีุทุกขย์ากเดือดร้อนไดรั้บการดูแล 
209,514 คน แยกเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.1 ตารางการต าเนินงานโครงการ อผส. ของส านกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุ
 

หน่วยงาน  เขตพืน้ที่
ด าเนินงาน  

อผส. 
(คน)  

ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการดูแล 
(คน)  

1.สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ  367 เขต อปท.  11,010  55,050  
2. สทส.(ร่วมกบัพมจ. 75 จงัหวดั)  320 เขต อปท.  13,532  123,155  
3. กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ  91 ต าบล  1,347  10,509  
4. อปท. และองคก์รภาคเอกชนต่างๆ  133 เขต อปท.  4,160  20,800  

รวม  911 เขตพื้นท่ี  30,049  209,514  
   
 ดงันั้น จากจ านวนเขต อปท.ทัว่ประเทศ 7,776 แห่ง ซ่ึงเป็นเป้าหมายตามมติ ครม. มีการ
ด าเนินงานใหมี้ อผส. มีการด าเนินงานใหมี้ อผส.แลว้ 911 เขต อปท. จึงยงัคงเหลือพื้นท่ีเป้าหมาย
จ านวน 6,865 เขต อปท. ซ่ึงคาดวา่จะสามารถด าเนินการไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีไดใ้นกรอบเวลาทนั
ตาม มติ ครม.  

  3.3 โครงการคลงัปัญญาผู้สูงอายุ  
 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  

สทส. ด าเนินโครงการคลงัปัญญาผูสู้งอายุ ร่วมกบั พมจ. 21 จงัหวดั และภาคีพฒันาทุกภาคส่วน ใน
จงัหวดัเชียงราย ล าพูน อุตรดิตถ์ แพร่ ล าปาง น่าน อุทยัธานี มหาสารคาม บุรีรัมย ์สกลนคร ชยัภูมิ 
สุรินทร์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขนัธ์ พทัลุง สงขลา ตรัง และกระบ่ี  
  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่  
  1. จดัท าระบบทะเบียนคลงัปัญญาผูสู้งอายรุะดบัจงัหวดัท่ีเช่ือมโยงถึง 
ระดบัประเทศเพื่อส่งเสริมผูสู้งอายใุหด้ ารงศกัยภาพความเป็นทุนของสังคมของประเทศใหย้าวนาน
ท่ีสุด  
  2. เสริมสร้างโอกาสในการพฒันาตนเองของผูสู้งอายุ พฒันาการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมทางสังคมและการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน  
  3. เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติให้สังคมตระหนกัในคุณค่าความส าคญัของผูสู้งอายผุู ้
เป็นภูมิปัญญาของแผน่ดิน  
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  ผลการด าเนินงาน  
  1. โครงการสามารถเชิญชวนผูสู้งอายผุูมี้ความรู้ดา้นต่างๆ 23 สาขาวชิา และมีจิต 
อาสาพร้อมท่ีจะใชภู้มิปัญญาสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนถ่ายทอดทกัษะประสบการณ์ความรู้
ใหแ้ก่ เด็ก เยาวชน และผูส้นใจทุกกลุ่มวยัไดร้วม 6,528 คน เป็นชาย 4,890 คน และหญิง 1,638 โดย
ไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลทะเบียนคลงัปัญญาสูงอายุท่ีสามารถสืบคน้และเช่ือมโยงไดทุ้กระดบัท่ี  
เวบ็ไซด ์http://opptgg .opp.go.th  
  2. ผูเ้ป็นภูมิปัญญาสูงอาย ุ267 คน สร้างกิจกรรมในลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ 
และฝึกทกัษะปฏิบติัใหแ้ก่กลุ่มสนใจ 166 กิจกรรมมีผูรั้บประโยชน์โดยตรง 8,935 คน  
  3. ทุกจงัหวดัมีส่ือเป็นหนงัสือ วดีีทศัน์ โปสเตอร์ แผน่พบั หรือนิทรรศการ 
เผยแพร่ ให ้อปท. โรงเรียน ทุกหน่วยงานไดท้ราบและใชบ้ริการ ซ่ึงหลายจงัหวดัไดป้ระชาสัมพนัธ์ 
ทางวทิยชุุมชน ตลอดจนจดัเวทีใหผู้สู้งอายแุสดงผลงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ภูมิปัญญาจงัหวดั 
เพื่อวางแผนใหมี้การท างานทีย ัง่ยนืเขม้แขง็ต่อไปดว้ย  
  4. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ี 
หลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ จ.ตรัง ประสานงบประมาณพฒันาจงัหวดัมาสนบัสนุน
โครงการคลงัปัญญาผูสู้งอายุ 385,300 บาท พมจ.เป็นพี่เล้ียงใหค้ลงัปัญญาผูสู้งอายเุขียนโครงการ 
ขอรับเงินจากกองทุนผูสู้งอายสุนบัสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ชุมชนโดย จ. เพชรบุรี 
ไดรั้บอนุมติั 2 โครงการ มูลค่า 86,100 บาท จ. จนัทบุรีได ้3 โครงการเป็นเงิน 185,530 บาท จ. 
บุรีรัมยไ์ด ้1 โครงการเป็นเงิน71,140 บาท และจ.เชียงรายไดรั้บอนุมติั 3 โครงการ เป็นเงิน 134,245  
บาท รวมเป็นเงินสนบัสนุนจากกองทุนผูสู้งอายุ 477,015 บาท นอกจากน้ี จงัหวดัสงขลาได ้
ประสานงานกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัสงขลา สามารถรับเงินสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อผูสู้งอายไุด ้9  
โครงการ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายมีุ 2 โครงการเป็นเงิน 45,000  
บาท รวมเป็นการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายท่ีคลงัปัญญาผูสู้งอายสุามารถจดัหามา 
ด าเนินการไดเ้องในปี 2552 เป็นเงินทั้งส้ิน 907,315 บาท  
  5. สท. ไดจ้ดัเวทีเผยแพร่ความรู้จากบทเรียนโครงการคลงัปัญญาและมอบโล่ 
เกียรติคุณเพื่อส่งเสริมก าลงัใจแก่ผูสู้งอายุท่ีมีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่นทั้งน้ีเป็นการสร้าง
ความตระหนกัให้สังคมให้เห็นแบบอย่างคุณค่าความส าคญัของผูสู้งอายุผูส่้งต่อความรู้ศิลปะและ
วฒันธรรมภูมิปัญญาไทยใหสื้บสานต่อเน่ืองไม่สูญหาย  
  ผลทีไ่ด้รับ  
  ผูสู้งอายเุกิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีท่ีไดด้ ารงบทบาทอยา่งเตม็ศกัยภาพเป็นผู ้
ใหแ้ก่สังคม ทั้งดา้นภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ส่งต่อส่ิงดีงามความเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบ 
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วฒันธรรมอนัดีงามใหค้งอยูสื่บรุ่นต่อไป ส่วนอนุชนไดเ้รียนรู้ จากแหล่งตน้ธารความรู้ Tacit  
Knowledge ซ่ึงผูสู้งอายุเป็นผูล้งทุน ลงแรง เสียเวลาศึกษาทดสอบพิสูจน์ให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตไว้
แลว้ ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปพฒันาต่อยอดให้เขา้กบับริบทของตนเพิ่มคุณค่าไดไ้ม่รู้จบ และใน
ระหวา่งการถ่ายทอดภูมิปัญญา นอกจากจะท าให้ไดท้บทวนระบบองคค์วามรู้ในแต่ละสาขาวิชาไว้
เป็นมรดกกบัสังคมประเทศชาติแลว้ยงัเป็นกระบวนการร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ทางสังคมเครือญาติ
แบบไทย การนบัถือผูใ้หญ่ ความมีเมตตาอาทรต่อกนั ใหก้ลบัมาสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั อีก 
ทางหน่ึงดว้ย  
  ปัญหาอุปสรรค  
  ผูสู้งอายมีุจิตอาสาพร้อมจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคมดา้นภูมิปัญญาโดยไม่หวงั
ผลตอบแทนส่วนตวั แต่การตอ้งแบกรับภาระ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ หรือรายจ่ายอ่ืนในการ
สร้างกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ก็เป็นการบัน่ทอนความตั้งใจดีของผูสู้งอายเุป็นอยา่งมาก พมจ. และ 
สทส. ไดส้นบัสนุนความรู้ และยดึบทบาทเป็นพี่เล้ียงในการเขียนโครงการใหอ้งคก์รผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัต่างๆแต่ก็สามารถขบัเคล่ือนความส าเร็จไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้นเพราะบุคลากรมีจ ากดัไม่
ทัว่ถึงเพื่อความย ัง่ยืนในการด าเนินโครงการคลงัปัญญาผูสู้งอายุจึงเห็นควรประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เห็นประโยชน์เป็นองคก์รหลกัในการเชิญชวนให้ผูสู้งอายุร่วมเป็นพลงัใน
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยภูมิปัญญาต่อไป  

  3.4 โครงการศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  
 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  

วตัถุประสงค์  
เผยแพร่คู่มือการจดัตั้งศูนยอ์เนกประสงคฯ์และประเมินผลการด าเนินงานพื้นท่ีน าร่อง  
ผลการด าเนินงาน  
1. ประเมินผลการด าเนินงานศูนยเ์อนกประสงคส์ าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน  

(Assessment An Implementation of The Multipurpose Senior Center in Community) โดยการจดั 
จา้งส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วงเงิน 1,460,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสน 
หกหม่ืนบาทถว้น) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของศูนยฯ์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานศูนยฯ์  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานศูนยฯ์ ส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน และศึกษาแนวทางการด าเนินงาน 
ของศูนยฯ์ ในอนาคต  

2. จดัสัมมนาเผยแพร่แนวคิดและรูปแบบการจดัตั้งศูนยอ์เนกประสงคส์ าหรับ
ผูสู้งอายใุนชุมชน จ านวน 4 คร้ัง/4 ภาค ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์าร
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บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูแ้ทนจากพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดั ผูแ้ทนจากศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ผูแ้ทนจากหน่วยงาน ชมรม  
มูลนิธิ โดยสรุปจ านวนคนและองคก์รท่ีเขา้ร่วมสัมมนา ทั้งส้ิน 575 คน/502 องคก์ร  
  3.5 โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมส าหรับสังคมผู้สูงอายุ  

 ความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล สอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 3.5.4  
  วตัถุประสงค์  

เพื่อรณรงคใ์หส้ังคม/ชุมชนตระหนกัในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 
รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายใุนชุม และเพื่อใหห้น่วยงานมีแนวทางการ
ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในชุมชน  

 ผลการด าเนินงาน  
1. จดัจา้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาส ารวจขอ้มูล 

พื้นท่ีชุมชนเพื่อเตรียมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยัส าหรับ 
ผูสู้งอาย ุจ านวน 2 พื้นท่ี คือ 1) เทศบาลต าบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 350,000 บาท  
(สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) และ 2) เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน  
350,000 บาท (สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) ซ่ึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได ้
ส่งมอบรายงานการศึกษาขั้นกลางของเทศบาลต าบลแม่เหียะ และรายงานการศึกษาขั้นตน้ของ 
เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา ใหแ้ก่ สท. เรียบร้อยแลว้  
  2. จดัโครงการค่ายความสัมพนัธ์คนสองวยั (ผูสู้งอายแุละเยาวชน) บา้นป่าเป้า  
เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการด าเนินการร่วมกบัภาคีเครือข่ายการ 
พฒันาผูสู้งอายแุละเยาวชน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขา้ใจและตระหนกัต่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม และเป็นมิตรกบัผูสู้งอาย ุผา่นการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของเยาวชน และการ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ของผูสู้งอาย ุ 
มีวทิยากรเฉพาะดา้นรับผดิชอบและมีครูพี่เล้ียง เทศบาลหนองตองพฒันา เป็นแกนหลกัช่วย
อ านวยการ สรุปจ านวนผูสู้งอายแุละเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่าย 65 คน  
  3. พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ของคณะกรรมการบริหารศูนย์อเนกประสงค์
ผูสู้งอาย ุจ านวน 3 คร้ัง  
  คร้ังท่ี 1 จดัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 ณ ล าป ารีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง  
และศึกษาดูงานศูนยอ์เนกประสงคส์ าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง โดยมี 
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอขอ้มูล แลกเปล่ียนการด าเนินงานของศูนยอ์เนกประสงคใ์นแต่ละพื้นท่ี  
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ไดแ้ก่ พทัลุง สกลนคร และเชียงใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ประโยชน์ของการด าเนินงานท่ีมีผล 
ต่อผูสู้งอายแุละชุมชน ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนก 
ประสงคฯ์ อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนกประสงคฯ์ เทศบาลเมือง 
สกลนคร จ.สกลนคร คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนกประสงคฯ์ เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขา้ราชการ สท. รวมจ านวน 105 คนเพื่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใน 
ชุมชน โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  
  คร้ังท่ี 2 จดัเม่ือวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยอ์เนกประสงคส์ าหรับผูสู้งอายุ 
ในชุมชนป่าเป้า เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอ 
ขอ้มูล แลกเปล่ียน ทบทวนบทบาทการด าเนินงานของศูนยอ์เนกประสงคฯ์ เทศบาลต าบลหนอง 
ตองพฒันา ซ่ึงเป็นตน้แบบในเขตพื้นท่ีภาคเหนือท่ีสามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานจากการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนของทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายใุนชุมชน 
และเช่ือมโยงแนวคิดงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่ีเป็นมิตรส าหรับผูสู้งอายเุขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ เพื่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนในอนาคต ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนกประสงคฯ์ เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา  
คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนกประสงคฯ์ อ าเภอเขาชยัสน คณะกรรมการบริหารศูนยอ์เนก 
ประสงคฯ์ เทศบาลเมืองสกลนคร ขา้ราชการ สท. และผูแ้ทน พมจ. เชียงใหม่ รวมจ านวน 111 คน 
  คร้ังท่ี 3 จดัเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 17 กนัยายน 2552 ณ ศูนยอ์เนกประสงคเ์ทศบาล 
เมืองสกลนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางการขยายผลการด าเนินงาน/การสนบัสนุนการ 
ด าเนินงานศูนยฯ์ ใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยกลไกการด าเนินงานของทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จจนเป็น 
ตน้แบบของการศึกษาดูงาน ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์  
เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 90 คน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 
30 คน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ เทศบาลเมืองสกลนคร 30 คน ผูแ้ทน พมจ. สกลนคร และ 
ผูแ้ทนพมจ. เชียงใหม่ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี สท. จ านวน 11 คน  
  4. ติดตามผลการด าเนินงานศูนยอ์เนกประสงคจ์ากหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมการสัมมนา 
4 ภาค เพื่อวางแผน/สนบัสนุนการด าเนินงานของจงัหวดั และ อปท. ในระยะต่อไป จ านวน 350  
องคก์ร  
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 2. การด าเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมส าหรับสังคม
ผู้สูงอายุในชุมชน  
  ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ศึกษาส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีชุมชนเพื่อเตรียมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่ิง
อ านวยความสะดวก ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 2 พื้นท่ี คือ 1) เทศบาลต าบลแม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ วงเงิน 350,000 บาท และ 2) เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
วงเงิน 350,000 บาท โดยการจดัจา้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ด าเนินงาน  
3) เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามโครงการให้หน่วยงานและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบ เพื่อสร้าง 
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ รวมทั้งเรียนรู้ 
กระบวนการด าเนินงานวิจยัชุมชน เพื่อสร้างการพฒันางานในพื้นท่ีอ่ืนเพิ่มเติม โดยการ ผลิตส่ือวีดี
ทศัน์ เร่ืองหมู่บา้นตน้แบบการดูแลและการจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอาย ุในวงเงิน 40,000  
บาท เผยแพร่ผลการสังเคราะห์การศึกษา ผลิตเป็นหนงัสือเร่ืองบา้นและชุมชนส าหรับผูสู้งอายใุน 
ชนบทภาคเหนือ ซ่ึงน าเสนอแนวคิดและบทเรียนเพื่อการออกแบบและแนวทางการจดัสภาพ 
แวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน เผยแพร่ผลใหห้น่วยงานและชุมชนท่ี 
เก่ียวขอ้งไดท้ราบและน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน  
 4. งานกองทุนผู้สูงอายุ  
 กองทุนผูสู้งอาย ุไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 มาตรา 13 เพื่อเป็นทุน 
ใชจ่้ายเก่ียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริม และการสนบัสนุนผูสู้งอายุ ให้มีศกัยภาพ ความมัน่คง และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีรวมทั้ งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรท่ีด าเนินงานเก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
สนบัสนุน ผูสู้งอายใุหมี้ความเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง  
 ผลการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ  

- ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู้งอายุ จ านวน 13 คร้ัง  
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนและการกูย้ืม

เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสู้งอายุ จ านวน 21 คร้ัง  
- ประชุมคณะอนุกรรมการดา้นการระดมทุน จ านวน 5 คร้ัง  
- การเปิดตวักองทุนผูสู้งอายุ ในงานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ (วนัท่ี 9 เมษายน 2552 ) โดยมี 

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) เป็นประธาน  
- กองทุนผูสู้งอายไุดเ้ขา้สู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน โดยกระทรวง 

การคลงั และไดรั้บรางวลักองทุนหมุนเวยีนดีเด่น ประจ าปี 2552 ดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น 
ประเภทรางวลัชมเชย (10 ส.ค. 52)  
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- การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานกองทุนผูสู้งอายทุางหนงัสือพิมพ,์ แผน่พบั, โปสเตอร์ แก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ และชมรมผูสู้งอาย  

- สนบัสนุนการจดังานวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ การประชาสัมพนัธ์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และการ
จดัท าทะเบียนผูสู้งอายท่ีุมีสิทธ์ิรับเบ้ียยงัชีพ  

- การมอบรางวลัแก่ผูกู้ย้มืเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลดีเด่น,โครงการท่ีมีการผลการ 
ด าเนินงานดีเด่น (งานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติปี 2552)  

- การมอบรางวลัใหอ้งคก์รท่ีด าเนินโครงการดีเด่น จ านวน 4 ภาคๆ ละ 1 องคก์ร  
(26 ส.ค. 52)  

- การอบรมเชิงปฏิบติัการการเสริมสร้างเครือข่ายในการเขียนโครงการ  
 1. การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายโครงการ ดงัน้ี  
  - ภาคเหนือ (จงัหวดัพิษณุโลก) จ านวน 17 จงัหวดั ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 92 คน  
  - ภาคใต ้(จงัหวดัสงขลา) จ านวน 14 จงัหวดั ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 77 คน  
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดัอุบลราชธานี) จ านวน 19 จงัหวดั ผูเ้ขา้ร่วม 
จ านวน 95 คน  
  - ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) จ านวน 25 จงัหวดั ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 120 คน  
 2. การอบรมจะมีการแบ่ง เป็น 2 ส่วน  
  - การบรรยายเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนผูสู้งอาย ุหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน 
โครงการ จากกองทุนผูสู้งอาย ุและเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนโครงการจาก 
กองทุนผูสู้งอาย ุโดยวทิยากรจากผูท้รงคุณในคณะกรรมการบริหารกองทุน  
  - การฝึกเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุน โดยเป็นการจดักลุ่มตามจ านวน 
จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมการอบรม โดยมีวทิยากรและเจา้หนา้ท่ีกองทุนผูสู้งอายุ เป็นผูช่้วยฝึกเขียนโครงการ 
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร 
สนบัสนุนโครงการจากกองทุนผูสู้งอายุ  
 3. การสุ่มเลือกจงัหวดัเพื่อน าเสนอโครงการเป็นรายจงัหวดั โดยมีวทิยากรและเจา้หนา้ท่ี 
ร่วมแสดงความคิดเห็นหลงัจากเสร็จส้ินการน าเสนอโครงการแต่ละจงัหวดั  
 4. ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
  - กองทุนผูสู้งอายคุวรใหค้  าแนะน าเพื่อปรับปรุงแกไ้ขโครงการ โดยใหโ้ครงการ 
ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไดรั้บอนุมติัทุกโครงการ  
  - กองทุนผูสู้งอายุควรก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาโครงการให้มีความยืดหยุ่น
และเอ้ือต่อผูสู้งอาย ุ 
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  - การอนุมติัโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนควรอนุมติั ใหมี้กลุ่มเป้าหมายวยัอ่ืน 
ร่วมกิจกรรมกบัผูสู้งอาย ุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ 
  
 สรุป การสนับสนุนโครงการและกู้ยมืเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
ปีงบประมาณ 2552  
 1) โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุน จ านวน 193 โครงการ เป็นเงิน 27,523,924 บาท  
 2) กูย้มืเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จ านวน 3,138 ราย เป็นเงิน 51,082,208 บาท 
 3) กูย้มืเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม จ านวน 22 กลุ่ม (112 ราย) เป็นเงิน 2,071,000 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 80,677,132 บาท 
 

2.7 ผลงานการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  
 กรรว ีธญัญะตุลย ์(2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน านโยบายการกระจายอ านาจลงสู่
ทอ้งถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การแกปั้ญหาความยากจน” ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์
การแกปั้ญหาความยากจนในรัฐบาลชุดพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร มีการปรับเปล่ียนต่างจากอดีต
ท่ีมีการแกไ้ขผา่นกระบวนการต่างๆ และมีขอ้มูลของความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นแนวทาง 
นโยบายดงักล่าวมีลกัษณะสั่งจากบนลงล่าง (Top-Down) การก าหนดแผนและสั่งการโดยตรงมา
จากรัฐบาลผา่นมาสู่ผูว้า่ฯ CEO แลว้ลงไปท่ีอ าเภอ โดยขาดการเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากคนใน
ชุมชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม 
 ส าหรับปัญหาและขอ้จ ากัดของการน านโยบายไปปฏิบติัสู่การปฏิบติัในระดับทอ้งถ่ิน  
พบวา่ 
  1. ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากการหาเสียงของฝ่ายการเมือง  
ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือระบบราชการไม่ถูกกระตุน้
โดยฝ่ายการเมืองจะท าใหก้ระบวนการขาดความต่อเน่ือง และขาดการเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ิน 
  2. ทัศนคติของผูบ้ริหารส่วนกลางท่ีมององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าไม่มี
ศกัยภาพ  การบริหารงานแบบ CEO ท  าให้การน านโยบายไปปฏิบติัถูกรวมอยูท่ี่ส่วนกลางเพียงฝ่าย
เดียว เป็นการแบ่งอ านาจจากส่วนกลางไปกระจุตวัอยูแ่ค่จงัหวดัแต่การกระจายไปไม่ถึงองคก์รส่วน
ทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินถูกผลกัใหรั้บผดิชอบแค่ การจดัการโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 
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  3. มีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนแต่ไม่มีการโอนงบประมาณ นโยบายท่ีถูกสร้าง
ข้ึนภายใตแ้นวคิดประชานิยม ท่ีมีลกัษณะขายตรง ท าทุกอย่างเพื่อคะแนนเสียง ซ่ึงจุดอ่อนของ
นโยบายประชานิยมท าให้ท้องถ่ินรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว  
ประชาชนขาดจิตส านึก แรงกระตุน้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 
  4. การปฏิบติัการท่ีซ ้ าซอ้นระหวา่งภูมิภาคและทอ้งถ่ินขาดการบูรณาการเช่ือมโยง
ขอ้มูล ท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ
น ามาซ่ึงความไร้ประสิทธิภาประสิทธิผล 
 ขอ้เสนอแนะ 
  1. รัฐบาลควรกระจายอ านาจลงสู่ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงทุกมิติและมอบอ านาจให้
ทอ้งถ่ินด าเนินการจดัท ายทุธศาสตร์แกปั้ญหาความยากจน 
  2. ส่วนภาครัฐฯ ตั้งหน่วยงานตรวจสอบการท างานของทอ้งถ่ิน ว่ามีการใช้เงิน
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงหากมาการทุจริตก็ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย 
  3. ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาซ ้ าซากจึงตอ้งแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ืองไม่ยึดติดกบั
ตวัผูน้ าหรือนโยบายทางการเมือง เป้าหมายส าคญัคือท าใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 มณเฑียร เลิศรัฐการ (2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน านโยบายการจดัท าบตัร
ประจ าตวัประชาชนอเนกประสงคไ์ปปฏิบติั” ผลการศึกษาพบวา่ ในเร่ืองน้ีมีการถ่ายทอดนโยบาย
และแปลงนโยบายไปสู่งานปฏิบติัทั้ง 3 หน่วยงานอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2) 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (3) ส านกัอุทยานซอฟตแ์วร์แห่งประเทศไทย ใน 
ส่วนของความเป็นไปไดใ้นการน านโยบายไปปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง กล่าวคือ ใน
แง่ของการปฏิบติัสามารถด าเนินการไดท้ั้งดา้นเทคนิคและทรัพยากรบริหาร แต่ในแง่การตดัสินใจ
และการจดัการเชิงนโยบายมีโอกาสเกิดปัญหาและอุปสรรคจนไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากความขดัแยง้ในการจดัสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 วฒันะชยั ยะนินทร (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การน านโยบายหน่ึงต าบล หน่ึง 
ผลิตภณัฑไ์ปปฏิบติั กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปผา้ฝ้าย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัข่อนแก่น” ผลการศึกษา 
พบวา่ 
  1. การน านโยบายหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ไปสู่การปฏิบติั พบวา่ อ าเภอภูเวียง  
จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ปลงนโยบายสู่การปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ของจงัหวดั และนโยบายระดบัชาติ  
ซ่ึงมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์คุณภาพระดบัโลก ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นท่ีลือ
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ช่ือเพียงหน่ึงเดียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และการปรับปรุงเทคโนโลยี โดยเจา้หน้าท่ีรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งมีความตระหนกั และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายดงักล่าวเป็นอยา่งดี 
  2. แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุน ดา้นนโยบายหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ส่วน 
ใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีการส่งเสริมดา้นกฎหมายและการส่งเสริมดา้นการตลาดจ าหน่ายสินคา้ 
  3. ปัญหาและอุปสรรค ของการน านโยบายหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ไปสู่การ
ปฏิบติัของอ าเภอภูเวยีง จงัหวดัข่อนแก่น พบวา่มี 3 ประเด็นใหญ่คือ ปัญหาความไม่พร้อมดา้น 
บุคลากร วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีไม่ชดัเจน และการขาดเทคโนโลย ีเคร่ืองมือส่ือสารสนบัสนุน   
 สมสิทธ์ิ ชยัรัตนมโนกร (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน ามาตรการดา้นความ 
ปลอดภยัไปปฏิบติัของโรงงานอุตสาหกรรมไมย้างพารา: ศึกษากรณีจงัหวดัยะลา” ผลการศึกษา 
พบวา่   
  1. การน ามาตรการดา้นความปลอดภยั ของโรงงานอุตสาหกรรมไมย้างพารา ไป
ปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี 2 บทบาท ไดแ้ก่  
  - บทบาทดา้นการส่งเสริม ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่หวัหนา้งานมี
ความรู้ ความเขา้ใจตระหนกัถึงปัญหา การประเมินปัญหาและการป้องกนัควบคุมอนัตรายจากการ
ท างานได ้โน้มนา้ว จูงใจพนกังาน มีความรู้สึกร่วมในการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการ
ท างาน มีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  - บทบาทดา้นการป้องกนั ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบว่า มีการส ารวจ 
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัและพร้อมใช้
งาน มีมาตรการควบคุมป้องกนัท่ีดี เช่น การจดัระบบขอ้มูลดา้นการเล่ือยไม ้การจดัการเก่ียวกบัการ
สัมผสัฝุ่ น ระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวงั ส่งลูกจา้งระดบับริหาร ระดบัปฏิบติัการ และระดบั
หวัหนา้งานเขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั 
  2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ท างาน การไดรั้บการอบรมดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานไม่มีผลต่อการน ามาตรการดา้นความปลอดภยั ไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมไมย้างพารา 
  3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการน ามาตรการดา้นความปลอดภยั ไปใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรมไม้ยางพารา คือ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน การ
ควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม และระดบัความคาดหวงัต่อประโยชน์
ท่ีจะได้รับ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการน ามาตรการด้านความปลอดภยัไปใช้ในอุตสาหกรรมไม้
ยางพารา 
 กิติพงษ ์เร่งถนอม (2550: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการบริการงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย:ุ ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลยาง
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เน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ การจดับริการสวสัดิการสังคมเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติของกลุ่มผูสู้งอายใุนเทศบาลต าบลยางเน้ิงเป็นการบริหารจดัการท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มผูสู้งอาย ุเพราะนโยบายของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลยางเน้ิง ไดใ้หค้วามสนใจและเห็น
ความส าคญัของผูสู้งอายมุากข้ึน การพฒันาคุณภาพชีวิต โดยการแจกเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายเุป็นท่ี
ตอ้งการของผูสู้งอายเุป็นอยา่งมาก น่าจะเพิ่มวงเงินใหสู้งข้ึนดว้ย ปัญหาของผูสู้งอายุเป็นปัญหาท่ี
ใหญ่ซ่ึงไม่อาจแกไ้ขใหห้มดไปได ้
 ดงันั้น ผูสู้งอายุจึงควรไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐมากข้ึน อนัจะส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายดีุข้ึน 
 ณฐัวรรณ เปียลดัดา (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
ภาครัฐสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา: ศูนยส์ร้างทาง กรมทางหลวง” ผลการศึกษาพบวา่   
  1. ปัจจยัท่ีส่งผลการน าแผนยุทธ์ศาสตร์สู่การประเทศ พบวา่บุคลากรในทุกระดบั
ของหน่วยงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและมีส่วนผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่เป้าหมาย และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จและความลม้ของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้ งปัจจัยในด้านการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรก็มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน าแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัเช่นกนั 
  2. แนวทางการเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบติัในหน่วยงานพบว่า ข้ึนอยู่กับ
ยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึน ได้มีการส่ือสารและถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริหารระดบัต่างๆและ
บุคลากรอยา่งทัว่ถึง ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถเช่ือมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการปรับเปล่ียนองคก์ร ผลกัดนัวิสัยทศัน์ ปลุกขวญัก าลงัใจ สร้างศรัทธา
ความเช่ือมัน่ ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ แผนด าเนินการ และโครงการท่ีเป็นรูปธรรม รวมทั้งแนวทาง
ท่ีหน่วยงานมีการวางระบบควบคุมภายในเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
บริหารงานทาง 
  3. การด าเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ พบวา่ หน่วยงานตอ้งมีการปรับโครงสร้าง
องคก์ร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในดา้นนโยบายและการบริหารจดัการในการน ากลยุทธ์และการ
บริหารทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ และตอ้งมีการวางแผนการใชง้บประมาณท่ีสัมพนัธ์กบั
งบประมาณกบังบประมาณรายไดท่ี้ไดรั้บอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงของการจดัสรรงบประมาณ  
ในขณะเดียวกันต้องสนับสนุนพฒันาการจดัท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลและการแทง
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลท่ีมีสภาพเก่าไม่คุม้ค่าในการซ่อมและไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชง้าน ค่าเฉล่ีย  
3.64 รวมทั้งมาตรการท่ีหน่วยงานมีการเตรียมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการต่างๆเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  4. การติดตามและประเมินผล พบวา่การติดตามและประเมินแผนกลยทุธ์เป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัในการวดัผลความส าเร็จของงานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง และผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีส าคญัใน
การประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินงาน นอกจากน้ีหน่วยงานควรมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สมรรถภาพของทรัพยากรท่ีใช้ รวมไปถึงผลของการออกแบบและการ
ก่อสร้างทาง ตลอดจนมีการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ในหน่วยงานเนน้ไปท่ีปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จและดชันีวดัผลขององคก์ร 
  5. ผลการน ายทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั พบวา่ ผลของการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั
นั้น ท าให้หน่วยงานมีกระบวนการก่อสร้างทางท่ีถูกตอ้งตามขั้นตอนและตรวจสอบไดแ้ละทาง
หลวงมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นไปตามขอ้ก าหนด รวมทั้ง สามารถปฏิบติังานเร่งด่วน ฉุกเฉิน ได้
ทนัเหตุการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลส าฤทธ์ิของการปฏิบติังานตามแผนยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของกรมทางหลวง และกรทรวงคมนาคม 
 สาวติรี รัตนชูโชติ (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การเขา้ถึงสิทธิของคนพิการตาม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550” ผลการศึกษาพบวา่   
  1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 31-40 ปี ดา้นสถานภาพสมรส 
โสด ดา้นการศึกษาระดบัมธัยม อาชีพลูกจา้งหรือพนกังาน พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว ส่ิง 
อ านวยความสะดวกทางกายภาพส าหรับคนพิการในชุมชนใหค้วามส าคญักบัรถวลีแชร์/รถเขน็ 
  2. การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน 
พิการ พ.ศ. 2550 ในภาพรวมพบวา่ มีการับรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 0.89 
  3. ระดบัการเขา้ถึงสิทธิตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคน 
พิการ พ.ศ.2550 ประกอบดว้ย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นกายภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 0.70 
  4. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึงสิทธิของคนพิการไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ประเภทความพิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพในชุมชน
เมือง คือ ทางลาดข้ึน-ลง หอ้งน ้าคนพิการ รถวลีแชร์/รถเขน็ 
 จ ารูญ จะโรครัมย ์(2549: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ความส าเร็จของการน านโยบายกระทรวง 
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ปปฏิบติั: ศึกษากรณีส านกังานพฒันาสังคมและความ 
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง” ผลการศึกษาพบวา่ ความส าเร็จ 
ของการน านโยบายกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ปปฏิบติัทั้ง 5 ยทุธศาสตร์  
โดยภาพรวมยทุธศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างกลไกการคุม้ครองทางสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง ใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างหลกัประกนัในเป็นโอกาสอยูใ่นระดบัปานกลาง ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การ 
พฒันาศกัยภาพความมัน่คงในการด ารงชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันา 
สังคมใหส้มดุลอยูใ่นระดบัปานกลาง ในยทุธศาสตร์ท่ี 5 การปรับระบบริหารจดัการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพความทนัสมยัและความโปร่งใสในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความร่วมมือกบั
หน่วยงานราชการและเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความส าเร็จอยู่ใน
ระดบัมาก 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยไ์ปปฏิบติั ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์การปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค สถานภาพการ
สมรส ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานราชการและเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยไ์ปปฏิบติั  
 มานพ ตนัสุภายน และธฤษณุ ฉตัรกมลวรกิจ (2553: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การประเมิน 
มาตรฐานการส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในชุมชน เทศบาล
ต าบลหนองตองพฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายใุนต าบลหนอง 
ตองผา่นเกณฑ์ตวัช้ีวดัมาตรฐานผูสู้งอายุทั้ง 4 ดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี ในดชันีดา้นความมัน่คงใน
ชีวิตดา้นสุขภาพ พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพทัว่ไปประจ าปี คิดเป็นร้อยละ86.70 และ
ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 97.70 ดา้นครอบครัวและการอยู่
อาศยั ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูก่บัครอบครัวหรือในบริเวณใกลเ้คียงกนัคิดเป็นร้อยละ 
96.00 ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับุตร/ธิดา และคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 
44.60 และ 36.90 ตามล าดบั รองลงมาคือ อยูค่นเดียว คิดเป็นร้อยละ 10.30 ดา้นความปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 ดชันีดา้นการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการศึกษาอบรม เรียนรู้ ตามความสนใจ 
ความถนดัหรือความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ78.30 และเขา้ถึงบริการขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 
97.80 ดชันีดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
71.50 และผูสู้งอายท่ีุตอ้งการท างานและมีงานท า คิดเป็นร้อยละ63.40 และผูสู้งอายท่ีุมีเงินออม คิด 
เป็นร้อยละ 62.00 ดชันีดา้นสังคมพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุไดป้ฏิบติัศาสนกิจท่ีตนนบัถือ คิดเป็นร้อยละ 
96.70 และท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อยา่งนอ้ยเดือนละ1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80.20 
ตลอดจนผูสู้งอายุท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา/องค์ความรู้หรือทกัษะชีวิตให้กบัลูกหลานหรือชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 94.70 ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของ 
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ชุมชนทอ้งถ่ินและการหนุนเสริมศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายใุนต าบลหนองตองเป็นส าคญั 
 จทัร์เพญ็ ทะเรรัมย ์(2551: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบ “รูปแบบการพฒันา 
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย”์ ผลการ 
ศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติผูสู้งอายโุดยรวมเฉล่ียอยูใ่นในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น 
พบวา่ โดยเฉล่ียผูสู้งอายมีุความสามารถในดา้นการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนัในระดบัดี ดา้น 
สุขภาพจิตโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสถานภาพทางสังคมโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สถานภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัไม่ดี ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยเฉล่ียผูสู้งอายมีุสภาพ 
แวดลอ้มท่ีไม่ดี ดา้นสุขภาพกายโดยเฉล่ียผูสู้งอายมีุสุขภาพกายอยูใ่นระดบัไม่ดีตามล าดบั 
 รูปแบบการดูแลคุณภาพชีวติผูสู้งอายพุบวา่ 1) การใหบ้ริการการศึกษา ผูสู้งอายไุดรั้บ 
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อไม่เป็นทางการ เช่น การบอกเล่า การใหค้  าแนะน า ทางหอกระจายข่าวและ 
ระบบเสียงไร้สายของเทศบาล 2) การใหบ้ริการสาธารณสุข เป็นการใหก้ารรักษาแต่ขาดการ 
ส่งเสริมใหมี้ความรู้การดูแลสุขภาพ เช่น เทศบาลให้ยาสามญัประจ าบา้น เพื่อนบา้นให้ยาสมุนไพร 
ยาหม้อหรือยาต้ม และการจบัเส้น และมีรถกู้ชีพฉุกเฉินบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาล 3) การ
ให้บริการท่ีอยู่อาศยั ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัโดยใช้การเกณฑ์แรงงานกนัในชุมชน และให้ท่ีอยู่อาศยั
ชัว่คราวส าหรับผูไ้ร้ท่ีพึ่ง 4) การบริการประกนัรายได ้ผูสู้งอายุไดรั้บเบ้ียยงัชีพ เดือนละ 500 บาท 
และทุกชุมชนมีกลุ่มฌาปนกิจหมู่บา้น 5) การบริการด้านสังคม ได้รับแจกผา้ห่มกนัหนาว และ
กิจกรรมวนัผูสู้งอายุ และการไปร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 6) การให้บริการนนัทนาการ 
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมร่วมกบักิจกรรมอ่ืนให้ผูสู้งอายุไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ไดแ้ก่วนัส าคญัทาง
ศาสนาต่างๆ ประเพณีทอ้งถ่ิน  
 ติณณา คญัใหญ่ (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การน านโยบายการจดัท าทะเบียนและบตัร 
ประจ าตวัเกษตรกร ปี 2544 ไปปฏิบติั: ศึกษากรณีจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ เท่าท่ีผา่นมา 
การน านโยบายการจดัท าทะเบียนและบตัรประจ าตวัเกษตรกรไปสู่การปฏิบติัในจงัหวดัเชียงราย 
ความส าเร็จในภาพรวมอยูใ่นค่อนขา้งสูง โดยสถาบนัราชภฏัประเมินวา่ ส าเร็จระดบัสูงขณะท่ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรประเมินว่า ระดบัความส าเร็จค่อนขา้งสูง และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเมินวา่วา่ความส าเร็จในระดบัปานกลางตามล าดบั หากเปรียบเทียบความส าเร็จระหว่างปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการและผลการด าเนินงานตามนโยบาย พบวา่ กระบวนการมีความส าเร็จมากกวา่ผล
การด าเนินงานและปัจจยัน าเขา้ ตามล าดับ ทั้ งน้ีได้รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้จ  านวน 142,819 
ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้194,558 ครัวเรือน หรือร้อยละ 73.41 
 ปัญหาอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) มีระยะเวลาปฏิบติัสั้ นเกินไปและ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีน้อย จึงต้องเร่งด าเนินงานท าให้ผลการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 2) 
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งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 3) การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงท าให้เกษตรกรไม่ทราบ
นโยบายชดัเจนและไม่เห็นความส าคญัจึงไม่ไปข้ึนทะเบียนตามท่ีนดัหมาย 4)แบบรับข้ึนทะเบียนมี
ขอ้มูลมากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัสับสนในค านิยามต่างๆ 5) เกษตรกรกลวัถูกเก็บภาษีจึงไม่ให้ขอ้มูลตรง
กบัความจริง 6) เกษตรกรชาวเขามีปัญหาเร่ืองภาษาและการส่ือสารตอ้งใชล่้ามแปลท าใหเ้สียเวลา 
 ปรีชา ทองค าอ่ียม (2549: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าโครงการปลูก 
ป่าประชาอาสาไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา ต าบลท่าสายและต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย  ผลการศึกษาพบวา่ 1. ระดบัของความส าเร็จของการน าโครงการปลูกป่าประชาอาสาลงสู่ 
การปฏิบติั ในภาพรวมในดา้นการมีส่วนร่วมในโครงการ และความร่วมมือจากองคก์รทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานของรัฐ มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าโครงการปลูกป่าประชาอาสาลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ อาชีพ 
การศึกษา สถานภาพทางสังคม ความรู้ความเขา้ใจในโครงการ ความชดัเจนของโครงการปลูกป่า 
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ภาวะผูน้ า ทศันคติต่อโครงการ การด าเนินกิจกรรมพฒันาการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่ เพศ และอาย ุ
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 1) ดา้นผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ การตดัสินใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมและการด าเนินการในโครงการแต่เพียงผูเ้ดียว และผูน้ าขาดความเขา้ใจในการด าเนิน
โครงการ 2) ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขาดการสนบัสนุนดา้นเงินทุนและ 
อุปกรณ์และให้ความส าคญัในการปลูกป่าและการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมค้่อนขา้งนอ้ย 3) ดา้น
หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ การใหก้ารสนบัสนุนและการด าเนินการปลูกป่าไม่ต่อเน่ืองและขาดการ 
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  
 4. ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาพื้นท่ีทบัซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ และความเข้าใจในการ
ด าเนินงานไม่ตรงกนั 
 อญัชนา สาเรือง (2549: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการน า 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ไปปฏิบติั ผล
การศึกษาพบวา่ 1. กลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบส านกันายก 
รัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 แต่ยงัไม่สามารถตีความระเบียบ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตามระเบียบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ไปปฏิบติั ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดบุคลากรทั้งทางดา้นปริมาณ ความรู้ 



94 

 

ความสามารถ และความร่วมมือ ปัญหาการขาดงบประมาณในการด าเนินการ ปัญหาการขาดอ านาจ
และความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยผูคุ้มนโยบายกบัหน่วยปฏิบติั ปัญหาการขาดความสนบัสนุนของ
สังคมในภาคต่างๆ 
 3. ผลท่ีได้จากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยมีขอ้เสนอแนะคือ ควรมี
การให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระเบียบแก่หน่วยงานของรัฐท่ีต้องปฏิบติัตามระเบียบและ
ประชาชนซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ ก าหนดใหง้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นงานหน่ึงท่ี
หน่วยงานของรัฐตอ้งท า เพื่อจกัไดมี้การจดัสรรบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การด าเนินการ ควรท่ีจะมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อวิเคราะห์โครงการของรัฐทุกโครงการก่อนท่ีจะ
น าเขา้สู่กระบวนการพิจารณางบประมาณ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจดัท าแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินการตามระเบียบ โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของการแปลงนโยบายไปสู่
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการใหมี้การปฏิบติัตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้งมีการก ากบัติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ควรให้กลุ่มต่างๆไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัปรับปรุง ร่วมกนั
แกไ้ข 
 ราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร (2548: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีต่อการ
น านโยบายการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไย ปี 2548 ไปปฏิบติั: ศึกษากรณีจงัหวดัน่าน ผล
การศึกษาพบว่า ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา การน านโยบายการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกล าไยปี 
2548 ไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ความส าเร็จในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 โดยคณะเจ้าหน้าท่ีผูรั้บข้ึนทะเบียนและตรวจสอบแบบค าร้องของข้ึนทะเบียน คณะ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ปฏิบติัการฯ และคณะเจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลการขอข้ึน
ทะเบียนสรุปวา่มีผลส าเร็จในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง หากเปรียบเทียบความส าเร็จระหวา่งปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการและผลการด าเนินงานพบว่า ผลการด าเนินงานมีระดับความส าเร็จมากกว่า
กระบวนการและปัจจยัน าเขา้ตามล าดบั ทั้งน้ีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ผูป้ลูกล าไยปี 2548 จงัหวดั
น่านไดจ้  านวน 8,345 ราย จากจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้9,805 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 85.10 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบติัโดยสรุป ไดแ้ก่ 
 1. มีระยะเวลาปฏิบติัสั้นเกินไปและจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัมีนอ้ย จึงตอ้งเร่งด าเนินงาน 
ท าใหมี้ผลการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
 2. งบประมาณและอตัราก าลงัในการด าเนินงานมีจ ากดั 
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 3. มีระยะเวลาในการประชาสัมพนัธ์กระชั้นชิดและไม่ทัว่ถึง ท าใหเ้กษตรกรไม่ทราบ
นโยบายชดัเจนและไม่เห็นความส าคญัจึงไม่ไปข้ึนทะเบียนตามท่ีนดัหมาย 
 4. แบบรับข้ึนทะเบียนมีขอ้มูลมากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสับสนในค านิยามต่างๆ 
 5. วธีิการและขั้นตอนยุง่ยาก เช่น การใชเ้อกสารทะเบียนบา้น เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน
ประกอบหลกัฐานในการขอรับข้ึนทะเบียน ท าให้เกษตรกรไม่สะดวกและไม่มาข้ึนทะเบียน 
 6. เกษตรกรกลวัถูกเก็บภาษีจึงไม่ใหข้อ้มูลตรงกบัความจริง 
 7. เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นท่ีสูงมีปัญหาเร่ืองภาษาและการส่ือสารตอ้งใชล่้ามแปลท า
ใหเ้สียเวลา  
 
 

 

 
 



 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ัง
ท่ี 1 พ.ศ.2552ไปปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
ด าเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key-
Informant) รวมกบัใชก้ารสังเกตการณ์ การศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก 
เอกสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 3.1 แนวคดิในการศึกษา 

  
 แนวคิดในการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ใช้ทฤษฎีตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบติั ตลอดจน
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั 
อนัจะสามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ตามการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการศึกษา 
 

3.2 วธิีการศึกษา 

  
 การศึกษาคร้ังน้ี อาศยักระบวนการวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือส าคญั ประกอบดว้ย 
 1. ขอ้มูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวจิยัของ 
หน่วยงานต่างๆ วารสาร และบทความจากส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key-
Informant) โดยอาศยัแนวสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 
 3. การสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอาย ุประเพณี วฒันธรรม และพิธีกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
บทบาท และศกัยภาพของผูสู้งอายใุนชุมชน
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3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
  
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ของอ าเภอเวียงสา จงัหวดั
น่าน ประกอบดว้ย 
 3.2.1 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ พฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัน่าน หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาสังคม หรือผูท่ี้พฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดัน่านมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 
 3.2.2 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินของแต่ละต าบล นกัพฒันาชุมชนประจ าต าบล หรือผูท่ี้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมายใหรั้บผดิชอบ  
 3.2.3 กลุ่มชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประธานชมรมผูสู้งอายรุะดบัต าบล  
  
 กลุ่มต่างๆในตารางท่ี 3.1 เป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดา้นผูสู้งอายท่ีุส าคญั ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมี 
คุณสมบติัพิเศษ เป็นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอายุ โดยผูว้ิจยัจะเน้นเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั คือ 
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน และประธาน
ชมรมผูสู้งอายุระดับต าบล และผูสู้งอายุเน่ืองจากเป็นผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงกบัการน านโยบายไป
ปฏิบติัและรับผลของการปฏิบติัตามนโยบายนั้น เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์รวมกบัขอ้มูลเอกสารและ
การสังเกต ใหข้อ้มูลสามารถส่งผลต่อขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
  
 ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 
 
 

 
 
 
  

 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน(คน) 

1.  กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัจงัหวดั 2 
2.  กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายระดบัทอ้งถ่ิน 32 
3.  ประธานชมรมผูสู้งอายุ 15 

รวม 49 
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3.4 แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
  
 การศึกษาการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ของอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ไดใ้ชแ้นวสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลึก จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั กรอบในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดย้ึดหลกัจาก ทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบติั และการทบทวนวรรณกรรมจากบทท่ี 2 มาเป็นกรอบเบ้ืองตน้ในการตั้งค  าถามใน
การสัมภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 
  -  ช่ือ – สกุล 
  -  เพศ 
  -  อาย ุ
  -  การศึกษา 
  -  อาชีพ 
  -  ต  าแหน่ง 
  -  ประสบการการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
   
 ส่วนที ่2 การน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ในอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  การใหค้วามส าคญัของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนพฒันาผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
  -  วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอาย ุ
  -  หน่วยงานยอ่ยท่ีรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
  -  กระบวนการในการติดต่อส่ือสาร 
  -  แนวทาง วิธีการในการด าเนินงานร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและกิจกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
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 ส่วนที ่3 ความรู้ความเข้าใจในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ อ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน 
  -  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงของเจา้หนา้ท่ีท่ี 
รับผดิชอบ 
  -  ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง 
  -  ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  วตัถุประสงค ์เป้าหมายของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
  -  กฎหมาย นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  วธีิการในการเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
ไปปฏิบติัใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
  
 ส่วนที ่4 ข้ันตอนในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอเวยีงสา  
จังหวดัน่าน 
   -  วธีิการในการเขา้ไปเสริมสร้างกิจกรรมเก่ียวกบัการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุงไปปฏิบติัในชุมน  
  -  กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ
  -  การเสริมสร้างศกัยภาพในตวัผูสู้งอาย ุ
  -  บทบาทของผูสู้งอายใุนชุมชน สังคม ท่ีอาศยัอยู ่
  -  แนวทางในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
   
  ส่วนที ่5 การรับรู้และความต้องการการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ  
ของอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  การออกใหค้วามรู้และบริการ ประชาสัมพนัธ์ หรือไม่ ในเร่ืองใดบา้ง 
  -  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  -  ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุและบริบทในชุมชน 
  -  ความคาดหวงัท่ีเกิดข้ึนในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
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 ส่วนที่ 6 ผลการด าเนินงานของการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอ
เวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  กิจกรรมท่ีไดเ้ขา้ไปส่งเสริมใหก้บักลุ่มผูสู้งอาย ุ
  -  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเองจากกลุ่มผูสู้งอาย ุ
  -  การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพึ่งพากนั 
  -  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูสู้งอายุในการวางแผนการสร้างหรือด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
  -  ผลตอบรับของการด าเนินกิจกรรม 
  -  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม 
  -  การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัประสบกบัความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวในการด าเนินงาน 
  -  ความรู้ ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีกบัการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 
 ส่วนที ่7 ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอ 
เวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์
  -  บุคลากร 
  -  งบประมาณ 
  -  วสัดุอุปกรณ์ 
  -  ความร่วมมือภายในองคก์าร 
  -  การสนบัสนุนและความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ก่อน ระหวา่ง และหลงัการด าเนินงานการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  
 ส่วนที ่8 ข้อเสนอแนะในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอเวยีงสา  
จังหวดัน่าน 
  -  ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานในปัจจุบนั 
  -  ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานในอนาคต 
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3.5 วธิีพฒันาแนวทางสัมภาษณ์ 
  
 ขั้นตอนในการพฒันาประเด็นสัมภาษณ์เจาะลึก เร่ิมจากศึกษาขอ้มูลเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากพฒันาประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูศึ้กษาไดน้ าประเด็นท่ี
พฒันาไปเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

 
3.6 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 การรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยใช้การ
สัมภาษณ์ การพูดคุย สังเกตบริบท และท าการจดบนัทึกขอ้มูล และขออนุญาตน าขอ้มูลต่างๆท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาพิมพเ์ผยแพร่ในงานวิจยัของผูศึ้กษาในการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาจะแจง้
วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายได้รับทราบ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยใช้วิธีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแบบ
เจาะลึกตามแนวค าถามท่ีเตรียมไว ้และท าการวิเคราะห์ให้เช่ือมโยงตามความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
ยดึหลกัตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎี ควบคู่กบับริบทและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแต่ละบุคคลมาท าการวิเคราะห์จัด
หมวดหมู่เทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎี ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และบริบท โดยผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูล
มาจดัหมวดหมู่เพื่อให้เห็นความชดัเจนพร้อมกบัความสัมพนัธ์ของหน่วยงานท่ีน าแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัทฤษฎีตวัแบบการน านโยบายไป
ปฏิบติั  

 
3.8 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.8.1 การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545- 
2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดข้ึนในระดบัประเทศไปปฏิบติั ในระดบั
ของอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
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 3.8.2 การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั หมายถึง การท่ีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัจงัหวดั และทอ้งถ่ินมี
การด าเนินงาน กิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายภุายใตแ้ผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง เพื่อใหผู้สู้งอายไุดรั้บ
การคุม้ครอง พิทกัษสิ์ทธิ และผลประโยชน์ใหก้บัผูสู้งอายุในพื้นท่ีอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 3.8.3 ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยัอยู ่
ในเขตอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 3.8.4 เจา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัจงัหวดั หมายถึง พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
จงัหวดัน่าน หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาสังคม หรือผูท่ี้พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
น่าน มอบหมายให้รับผิดชอบในการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฯไปปฏิบติั ในเขตอ าเภอเวียงสา 
จงัหวดัน่าน  
 3.8.5 เจา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินของแต่ละ 
ต าบล นกัพฒันาชุมชนประจ าต าบล หรือผูท่ี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายในการน า
แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ของอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน   
 3.8.6 ชมรมผูสู้งอาย ุหมายถึง การรวมกลุ่มกนัของประชาชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปในแต่ละ 
หมู่บา้น แต่ละต าบล ในเขตอ าเภอเวยีงสา มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มสมาชิกอยูต่ลอด 
เวลา 
 3.8.7 การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ทั้งส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูน้ าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั
ในระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน และผูสู้งอายท่ีุเป็นผูรั้บผลจกการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั   
 3.8.8 การเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม การศึกษาหาความรู้ สร้างความ
เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงของเจา้หนา้ท่ีผูน้ าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ไป
ปฏิบติัในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน ท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับ ประยุกต ์และพฒันาเพื่อให้
เกิดประโยชน์กบัตวัของผูสู้งอาย ุและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใตส้ภาพแวดลอ้ม สังคม และส่ิง
ท่ีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 3.8.9 ความตอ้งการ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บงบประมาณ ขอ้มูล ความรู้ การ 
สนบัสนุน และแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆในดา้นผูสู้งอายขุองเจา้หนา้ท่ีในระดบัจงัหวดั 
ระดบัทอ้งถ่ิน ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมและสวสัดิการต่างๆจากภาครัฐของผูสู้งอาย ุ 
เพื่อท่ีจะใหมี้ความมัน่คงในการด าเนินชีวติมากข้ึน 
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 3.8.10 แนวทางการด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายภุายใต ้
แผนพฒันาในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การด าเนินงานแลว้ และพฒันาข้ึนในแต่ละปี 

ซ่ึงยดึแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงเป็นกรอบในแนวทางการด าเนินงาน เพื่อสร้างสวสัดิการท่ีมัน่คง

และพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายตุ่อไป 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ัง 
ท่ี 1 พ.ศ.2552ไปปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ไดมุ้่งศึกษาถึง การน านโยบายไปสู่ 
การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2552 อ  าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน โดยจะแสดงใหเ้ห็นถึง การแผนผูสู้งอายฯุ ฉบบัปรับปรุงไป 
ปฏิบติั เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการการแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
และขอ้เสนอแนะ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากขอ้มูลเอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัรวม  
49 คน โดยใชแ้นวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม น ามาวเิคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อน าเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 
  
 4.1 บริบทอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 4.2 สถานการณ์ผูสู้งอายอุ  าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 4.3 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 4.4 การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2552ไปปฏิบติั 
 4.5 เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552ไปปฏิบติั 
 4.6 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 4.7 สรุปผลการศึกษา 
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4.1 บริบทอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 
  

 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของอ าเภอเวยีงสา 

 
 ค าขวญัอ าเภอเวยีงสา 
 ประตูสู่น่าน ต านานชนตองเหลือง เมืองเจด็สายน ้า งามล ้าวดับุญยนื เริงร่ืนแข่งเรือออก
พรรษา 
  
 ประวตัิอ าเภอเวยีงสา 
 อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ตามพงศาวดารจงัหวดัน่านไดบ้นัทึกไวเ้ม่ือปี พ.ศ.2139 สมยัเจา้
เจตบุตรพรหมมินทร์เจา้ผูค้รองนครน่านองคท่ี์ 31 ระบุวา่ไดเ้วยีงป้อเป็นหวัเมืองประเทศราชข้ึนตรง
ต่อนครน่าน ซ่ึงเจา้อตัถวรปัญโญ เจา้ผูค้รองนครน่าน ไดท้  าการก่อสร้างเวยีงป้อข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 
2336 ตั้งอยู่บริเวณวดัศรีกลางเวียงในปัจจุบนั และไดแ้ต่งตั้งให้มีผูค้รองเวียงเป็นเช้ือสายของเจา้ผู ้
ครองนครน่าน ช่ือวา่ “เจา้อินตะ๊วงษา” แต่ประชาชนนิยมเรียกวา่ “เจา้หลวงเวยีงสา” มาเป็นเจา้ 
ครองเมืององคแ์รกตั้งแต่ ปี พ.ศ.2427 ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติั 
ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี ร.ศ.116 ไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองเวยีงป้อไปข้ึนกบัแขวงบริเวณน่าน
ใต ้ต่อมาไดต้ั้งเป็น “ก่ิงอ าเภอเวยีงสา” และไดรั้บยกฐานะเป็น “อ าเภอเวยีงสา” เม่ือปี พ.ศ.2451 มี 
เจา้มหาเทพวงษารัฐ เป็นนายอ าเภอคนแรก และไดมี้การเปล่ียนช่ืออ าเภออีก 3 คร้ัง ดงัน้ี 
 พ.ศ.2461 เปล่ียนช่ือจากอ าเภอเวยีงสา เป็น “อ าเภอบุญยนื” 
 พ.ศ.2482 เปล่ียนช่ือจากอ าเภอบุญยนื เป็น อ าเภอสา ตามระเบียบการตั้งช่ืออ าเภอ 
ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงใหต้ั้งตามช่ือส่ิงส าคญัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอนั้นๆคือ  
ล าน ้าสา 
 พ.ศ.2526 เปล่ียนช่ือจากอ าเภอสา เป็น อ าเภอเวยีงสา 
 อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องตวัจงัหวดัน่าน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 101 อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 640 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอบา้นหลวง อ าเภอเมืองน่าน และก่ิงอ าเภอภูเพียง 
  ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 อ าเภอเวียงสา มีบริเวณท่ีราบกว้างขวางอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น ้า 7 สายไหลผ่าน ได้แก่ 

แม่น ้าน่าน แม่น ้าว้า ล าน ้าสา ล าน ้า ล าน ้าสาคร ล าน ้าฮ้า และล าน ้าแหง จึงเป็นแหล่งผลิตธัญพืชและ

สัตว์น ้าหลากชนิด มีพื้นท่ีประมาณ 1,931 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,206,875 ไร่ จ าแนกเป็นพื้นท่ี ดังนี้ 

 พื้นท่ีราบ ประมาณ 277,581.25 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 23 

 ภูเขา ประมาณ 925,581.25 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 75 

 พื้นน ้า ประมาณ 94,137.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2 

 พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่ ใช้ระบบชลประทานจากฝายสา และโครงการสูบน ้าด้วย

ไฟฟ้า  

  

 พื้นท่ีการเกษตร จ านวน 268,471.45 ไร่ แยกเป็น 

  - พื้นท่ีท านา    จ านวน 24,306 ไร่ 

  - พื้นท่ีปลูกพืชไร่ จ านวน 208,751.45 ไร่ 

  - พื้นท่ีปลูกพืชผัก จ านวน 769 ไร่ 

  - พื้นท่ีปลูกขิง  จ านวน 492 ไร่ 

  - พื้นท่ีปลูกไม้ผล จ านวน 22,528 ไร่ 

  - พื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น จ านวน 11,625 ไร่ 

  - พื้นท่ีท าการประมง จ านวน 2,316 ไร่ 

  

 พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย จ านวน 15,097 ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา, 2555: 1) 

 อ าเภอเวียงสา มีประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นท่ีท านาข้าวบริเวณท่ีราบ

ลุ่ม พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ คือ พืชไร่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส่วนผลไม้ท่ีท าการเพาะปลูกมาก 

ได้แก่ ล าไย มะขาม มะม่วง ลิ้นจ่ี และส้มเขียวหวาน (สีทอง) รองลงมามา มีอาชีพจากเงินเดือน และ

ค่าจ้างประจ ารายเดือน ประชากรมีรายได้เฉล่ีย 39,210 บาท ต่อคนต่อปี (ส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภอเวียงสา อ้างถึงใน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงสา, 2553: 1) 

  

 ด้านการศึกษา 

 ในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษาทั้งสังกัดของรัฐบาล เอกชน และการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

  โรงเรียนประถมศึกษา 60 แห่ง 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 แห่ง 
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  โรงเรียนมธัยมศึกษา 5 แห่ง 
  วทิยาลยัการอาชีพ 1 แห่ง 
  อุดมศึกษา (มรภ.อุตรดิตถ ์วทิยาเขตน่าน) 1 แห่ง 
 นอกระบบโรงเรียน 
  ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั จ านวน 1 แห่ง  
  ศูนย์อบรมและพฒันาเด็กก่อนวยัเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
จ านวน 43 แห่ง  
  ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จ านวน 4 แห่ง 
  โรงเรียนพระปริยติัธรรม จ านวน 2 แห่ง 
 ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณ ร้อยละ 99.00 นบัถือศาสนาอ่ืนๆประมาณ
ร้อยละ 1.00 
  
 ด้านวฒันธรรมของท้องถิ่น  
 อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน มีวฒันธรรมสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของทุกพื้นท่ี มีความ
หลากหลายตามเผา่พนัธ์ุ เช้ือชาติ และภาษา จดัเป็นกลุ่มได ้9 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวพื้นเมืองเวยีง 
สา กลุ่มชาวเชียงแสน กลุ่มชาวไทยพรวน กลุ่มชาวลาว กลุ่มชาวมง้ กลุ่มชาวเม้ียน กลุ่มชาวลัว๊ะ  
กลุ่มชาวขมุ และกลุ่มชาวเผา่ตองเหลือง 
  
 ด้านประเพณงีานประเพณทีีส่ าคัญ 
  ไดแ้ก่ งานเทศกาลออกพรรษาของวดับุญยืน พระอารามหลวง จะมีงานทานสลากภตัร ซ่ึง
เป็นประเพณีสืบทอดกนัมาไม่ต ่ากวา่ 200 ปี และในงานดงักล่าวจะมีการแข่งขนัเรือยาวประเพณี 
ของหมู่บา้นต่างๆในอ าเภอและอ าเภอใกลเ้คียง ณ บริเวณสะพานขา้มแม่น ้ าน่าน บา้นบุญยืน ต าบล
กลางเวยีง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน (ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน, 2555: 1) 
  
 การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอเวยีงสาแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 17 ต าบล 127 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
1. ต าบลกลางเวยีง (Klang Wiang)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 15 หมู่บา้น 
2. ต าบลข่ึง (Khueng)     พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 
3. ต  าบลไหล่น่าน (Lai Nan)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 8 หมู่บา้น 
4. ต าบลตาลชุม (Tan Chum)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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5. ต าบลนาเหลือง (Na Lueang)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 
6. ต าบลส้าน (San)    พื้นท่ีรับผดิชอบ 10 หมู่บา้น 
7. ต  าบลน ้ามวบ (Nam Muap)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 8 หมู่บา้น 
8. ต  าบลน ้าป้ัว (Nam Pua)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 6 หมู่บา้น 
9. ต าบลยาบหวันา (Yap Hua Na)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 
10. ต าบลปงสนุก (Pong Sanuk)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 4 หมู่บา้น 
11. ต  าบลอ่ายนาไลย (Ai Na Lai)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 11 หมู่บา้น 
12. ต  าบลส้านนาหนองใหม่ (San Na Nong Mai) พื้นท่ีรับผดิชอบ 4 หมู่บา้น 
13. ต าบลแม่ขะนิง (Mae Khaning)  พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 
14. ต  าบลแม่สาคร (Mae Sakhon)   พื้นท่ีรับผดิชอบ 6 หมู่บา้น 
15. ต าบลจอมจนัทร์ (Chom Chan)  พื้นท่ีรับผดิชอบ 8 หมู่บา้น 
16. ต าบลแม่สา (Mae Sa)    พื้นท่ีรับผดิชอบ 7 หมู่บา้น 
17. ต  าบลทุ่งศรีทอง (Thung Si Thong)  พื้นท่ีรับผดิชอบ 5 หมู่บา้น 

 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทอ้งท่ีอ าเภอเวยีงสาประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 16 แห่ง ไดแ้ก่ 
 เทศบาลต าบลเวยีงสา ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลกลางเวยีง 

  เทศบาลต าบลกลางเวียง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลกลางเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงสา) และต าบลปงสนุกทั้งต าบล 

 เทศบาลต าบลข่ึง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลข่ึงทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหล่น่าน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลไหล่น่านทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชุม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลตาลชุมทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลนาเหลืองทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส้าน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลส้านทั้งต าบล 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ ามวบ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลน ้ ามวบและต าบลส้านนา
หนองใหม่ทั้งต าบล 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าป้ัว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลน ้าป้ัวทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาบหวันา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลยาบหวันาทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลอ่ายนาไลยทั้งต าบล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ขะนิงทั้งต าบล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาคร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่สาครทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลจอมจันทร์ทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่สาทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลทุ่งศรีทองทั้งต าบล 

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อ าเภอเวียงสา, 2554: 1) 

 

4.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลประชากร แยกตามกลุ่มอายุ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  

ล าดับ ช่วงอายุ 

 

จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1 0-5 1292 1190 2482 3.49 

2 6-10 2032 1932 3964 5.57 

3 11-15 2135 1975 4110 5.77 

4 16-20 2433 2466 4899 6.88 

5 21-25 2564 2645 5209 7.32 

6 26-30 2529 2590 5119 7.19 

7 31-35 2724 2805 5529 7.76 

8 36-40 2723 2727 5450 7.65 

9 41-45 2966 2938 5904 8.29 

10 46-50 3064 3220 6284 8-83 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวนประชากร (คน) 

  ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 

11 51-55 2742 2734 5476 7.69 

12 56-60 2385 2366 4751 6.67 

13 60 ปีข้ึนไป 5778 6244 12022 16.88 

 รวม 35367 35832 71199 100 

 
แหล่งทีม่า: ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน, 2554: 1. 
  
 จากจ านวนประชากรในอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มี
จ านวน 12,022 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 71,199 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของจ านวน 
ประชากรทั้งหมด เม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรในวยัเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 0-15 ปี มีจ  านวน 10,556 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.83 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีน้อยกว่าจ านวนของผูสู้งอายุในปี
เดียวกนั จากตาราง 4.1 จะสังเกตไดว้า่กลุ่มประชากรท่ีมีมากท่ีสุดของอ าเภอเวยีงสาคือ ช่วงอาย ุ
ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป และประชากรในกลุ่มน้ีเองในอีก 10 ปีขา้งหนา้ก็จะเขา้สู่วยัของผูสู้งอาย ุการเพิ่ม 
ข้ึนของจ านวนประชากรในกลุ่มอ่ืนๆท่ีถึงจะมีการเพิ่มจ านวนข้ึนแต่เพิ่มข้ึนในจ านวนท่ีไม่มาก
เพราะกลุ่มจ านวนประชากรท่ีมีมากท่ีสุดในขณะน้ีคือกลุ่มประชากรวยัแรงงานและในอนาคตอีก 10 
ปีขา้งหนา้ประชากรกลุ่มวยัแรงงานน้ีก็จะกลายมาเป็นประชากรในกลุ่มของผูสู้งอายุท่ีจะตอ้งมีมาก
ข้ึนกวา่จ านวนของผูสู้งอายุในปัจจุบนัน้ี ก็จะเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีวา่จ  านวนของประชากรในวยัเด็ก
นั้นมีจ านวนไม่มากอีก 10 ปีขา้งกลุ่มประชากรในวยัเด็กก็จะตอ้งกลายมาเป็นประชากรวยัแรงงานท่ี
จะตอ้งดูแลประชากรทั้งกลุ่มผูสู้งอายุและประชากรกลุ่มวยัเด็ก ลกัษณะจ านวนประชาการของ
อ าเภอเวยีงสาก็จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัรูปสามเหล่ียมกลบัหวั เพราะวา่กลุ่มผูสู้งอายจุะกลายเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในอ าเภอเวียงสาและกลุ่มประชากรวยัเด็กจะมีจ านวนน้อยท่ีสุด 
ภาระหนา้ท่ีในการดูแลประชากรส่วนใหญ่จึงตอ้งตกมาอยูก่บัประชากรวยัแรงงานท่ีจะตอ้งดูแลทั้ง
สองกลุ่มประชากรใหดี้ท่ีสุด  
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 และเหตุผลท่ีส าคญัอีกหน่ึงประการคือสังคมของอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน เป็นสังคมท่ีอยู่
ในเขตชนบทอยู่กนัแบบพี่น้อง บทบาทของผูสู้งอายุในสังคมจึงมีมากโดยเฉพาะในเร่ืองอ านาจ
บารมีในดา้นประเพณีวฒันธรรม การท ากิจกรรมต่างๆของชุมชนกลุ่มผูสู้งอายุจะมีบทบาทในเร่ือง
ของการเป็นท่ีปรึกษาในการท ากิจกรรมต่างๆ เพราะแมว้า่ผูสู้งอายุจะไม่มีความรู้ในเร่ืองของการท า
กิจกรรมหรือการพฒันาต่างๆในชุมชน แต่ดว้ยความท่ีเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองชุมชนอยูใ่นชุมชนมา
นานและท่ีส าคญัชุมชนก็ใหก้ารยอมรับนบัถือกบักลุ่มของผูสู้งอายุ การท่ีชุมชนจะท ากิจกรรมอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงนั้นจึงตอ้งผา่นความคิดเห็นของกลุ่มผูสู้งอายุก่อนว่าควรท าไปในรูปแบบใดเพื่อท่ีว่า
กิจกรรมท่ีท านั้นไม่ขดัต่อความเป็นชุมชนท่ีมีมาอย่างยาวนานแลว้ และเป็นผูน้ าตามธรรมชาติท่ี
ได้รับการยอมรับ เคารพนับถือจากบุคคลต่างๆในชุมชน ผูสู้งอายุจึงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทมากใน
สังคมของอ าเภอเวยีงสา 
  การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายขุองอ าเภอเวยีงสาในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหนา้เป็นเหตุผลท่ีวา่ใน 
ปัจจุบนัน้ีกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันานั้นจะตอ้งให้ความส าคญัและเตรียมความพร้อมท่ีจะ
รับมือกบัการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวั หน่วยงานทุกภาคส่วนในอ าเภอเวียงสาจะตอ้งมี
มาตรการในการรองรับและรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะในเร่ืองสวสัดิการในการรองรับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ให้ผูสู้งอายุกลายมาเป็นปัญหาของสังคม และกลุ่ม
ผูสู้งอายุเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทมากในสังคมของอ าเภอเวียงสาดว้ย ควรท่ีจะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านผูสู้งอายุ ควรท่ีจะมีการเร่ิมด าเนินงานในปัจจุบนัน้ีเป็นตน้ไป
เพื่อให้เกิดความพร้อม ความช านาญในการด าเนินงาน หากเม่ือประชากรของอ าเภอเวียงสาเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวัก็สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับกบัจ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนได้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งจะตอ้งท าให้กลุ่มผูสู้งอายุท่ีจะมากท่ีสุดกลายมาเป็นกลุ่มท่ีจะสร้างประโยชน์
และไม่กลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป 
 

4.3 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 

 
 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูท่ี้มีอาย ุ51 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 
 44.90) รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 24.49) และอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 20.41) 
ตามล าดบั ในส่วนของระดบัการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.90) จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รองลงมาคือ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 26.53) และจบการศึกษาในระดบั 
ปริญญาโท (ร้อยละ 20.41) ตามล าดบั ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ (ร้อยละ  
44.90) รองลงมา (ร้อยละ 30.61) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอ่ืนๆ (ร้อยละ 24.49) ท่ีเป็น 
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นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ต าแหน่งของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีดงัน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นประธานชมรม
ผูสู้งอาย ุ(ร้อยละ 30.61) รองลงมาคือต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีและ
ต าแหน่งนกัพฒันาสังคม/นกัพฒันาชุมชน ท่ีมีจ  านวนของผูใ้ห้ขอ้มูลเท่ากนั (ร้อยละ 26.53) (ร้อยละ 
10.20) ท่ีมาจากต าแหน่งอ่ืนๆท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นผูสู้งอายุ เช่น รองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน หวัหนา้ส านกังานปลดั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
และเจา้หน้าท่ีบุคลากร และต าแหน่งนักวิชาการการศึกษา (ร้อยละ 6.12) ตามล าดบั เน่ืองจากว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยงัไม่มีต าแหน่งนกัพฒันาชุมชนจึงตอ้งมอบหมายงานให้กบั
เจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งอ่ืนเขา้มารับผดิชอบงานทางดา้นผูสู้งอายดุว้ย 
 เน่ืองดว้ย เทศบาลต าบลกลางเวียงและเทศบาลต าบลเวียงสา มีพื้นท่ีรับผิดชอบหมู่บา้นใน
ต าบลเดียวกนัคือต าบลกลางเวยีง ประธานชมรมผูสู้งอายรุะดบัต าบลจึงเป็นบุคคลคลเดียวกนั 
 
ตารางที ่4.2 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 
 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน (n=49) ร้อยละ 

อายุ 
 

  

     นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 5 10.20 

     31 - 40 ปี 12 24.49 
     41 - 50 ปี 10 20.41 

     51 ปีข้ึนไป 22 44.90 
ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา 13 26.53 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 2.04 

     ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา 3 6.12 

     ปริญญาตรี 22 44.90 

     ปริญญาโท 10 20.41 
อาชีพ 

       เกษตรกรรม 15 30.61 

     ขา้ราชการ 22 44.90 
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4.4 การน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1  
พ.ศ.2552 ไปปฏบิัติ อ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน  
  
 4.4.1 ความเข้าใจในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที ่1 พ.ศ.2552 
 แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เป็นแผนระยะยาวระดบัชาติท่ีด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุมีการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีมาตรการหลกั มาตรการยอ่ย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ดว้ยความท่ีเป็นแผน
ระดับชาติจึงจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างพร้อมๆกัน ฉะนั้ น
ผูป้ฏิบัติงานท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุง จึงต้องมารศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงอยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
ตวัแผนและสามารถด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในการปฏิบติังาน
ด้านผูสู้งอายุนั้นตวัของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ และยงัตอ้งมีความรอบรู้ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆดว้ย ในการด าเนินกิจกรรมดา้น
ผูสู้งอายุก็เช่นเดียวกนัตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบันโยบาย แผน กฎมาย
ดา้นผูสู้งอายุดว้ยเช่นกนั แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงเป็นอีกหน่ึงมาตรการท่ีบงัคบัใช้ในการ
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานดา้นผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามท่ีสังคมไดม้อบให้ เพราะกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มท่ีมีมากเพิ่มข้ึนเร่ือยๆใน

ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน (n=49) ร้อยละ 

     อ่ืนๆ 12 24.49 

     นกัพฒันาสังคม/นกัพฒันาชุมชน 13 26.53 

     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี 13 26.53 
     นกัวชิาการการศึกษา 3 6.12 

     ประธานชมรมผูสู้งอายุ 15 30.61 

     อ่ืนๆ 5 10.20 
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สังคม อีกทั้งประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวั จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับและดูแลสวสัดิการขั้นพื้นฐานท่ีกลุ่มผูสู้งอายุจะต้องได้รับเพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวติท่ีดี  
 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 จดัท า 
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี ดว้ยการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี  
พึ่งตนเองได ้และมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกใหส้ังคมไทยตระหนกัถึงผูสู้งอายใุนฐานะบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม และส่งเสริมใหค้งคุณค่าไวใ้หน้านท่ีสุด 
 3. เพื่อใหป้ระชากรทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมการ และมีการเตรียมความ 
พร้อมเพื่อการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ 
 4. เพื่อใหป้ระชาชน ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์รภาครัฐ และเอกชน ตระหนกัและมี 
ส่วนร่วมในภารกิจดา้นผูสู้งอาย ุ
 5. เพื่อใหมี้กรอบและแนวทางการปฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอายสุ าหรับทุกภาคส่วนท่ี 
เก่ียวขอ้งอนัจะน าไปสู่การบูรณาการงานดา้นผูสู้งอายุ (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย,์ 2553: 30) 
 ส่วนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในล าดบัสุดทา้ยของ
การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั และก็เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานแรกท่ีมีความ
ใกล้ชิดกบักลุ่มผูสู้งอายุในการด าเนินงานและในการรับทราบปัญหาความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
ฉะนั้นตวัของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านผูสู้งอายุจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชัดเจนในตวัแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานดา้นผูสู้งอายุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและน าตวั
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มาเป็นกรอบใหญ่ใจความท่ีผูป้ฏิบติังานด้านผูสู้งอายุจะตอ้งน ามา
ปฏิบติัและค านึงถึงใหม้ากท่ีสุดในการด าเนินงานเพราะเป็นส่ิงท่ีจะสร้างประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอายุโดยตรง ในการปฏิบติังานด้านผูสู้งอายุเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองรับผิดชอบและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานด้าน
ผูสู้งอายดุว้ย ดงันั้นในการปฏิบติังานดา้นผูสู้งอายเุจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบทุกภาคส่วนจึงตอ้งมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในรายละเอียดของตัวแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงเป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะสามารถ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นตวัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงได ้
 ขอ้มูลจากการศึกษาพบว่าการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในอ าเภอเวียงสา 
จงัหวดัน่าน ตวัของเจา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นผูสู้งอายุยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีชดัเจนในเร่ืองของ
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แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง รู้เพียงแค่ขอ้มูลเบ้ืองตน้ว่ามีตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเกิดข้ึน
เพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุให้ดีข้ึน โดยท่ีไม่ไดศึ้กษาวา่แผนผูสู้งอายุมียุทธศาสตร์ใน
การด าเนินงาน มาตรการในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ไปสู่การปฏิบติัอยา่งไร ซ่ึงมุ่งท่ีให้
ความส าคญักบัผูสู้งอายุมากยิ่งข้ึนมีกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นไปในส่วนของผูสู้งอายุท่ีหลากหลายมากข้ึน 
เพื่อรองรับกบัสถานการณ์ของผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนในสังคมไทยของเรา และท่ีส าคญัไปกวา่นั้นก็คือ
ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวัในไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี แต่ในส่วนของนกัพฒันา
ชุมชนซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในอ าเภอเวียงสากลบัยงัไม่เข้าใจใน
รายละเอียดและขอบข่ายการด าเนินงานในตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างชัดเจน อีกทั้งยงั
ไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจงัในเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง แต่การด าเนินงานด้าน
ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเวียงสาในขณะน้ีตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะ
ยดึถือตามหลกัการด าเนินงานตามแผนพฒันาของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ซ่ึงการ
ด าเนินงานในแต่ละปีของทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะมีปฏิทินการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รเองอยูแ่ลว้วา่จะตอ้งด าเนินงานอะไรบา้ง และดว้ยการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีจะยดึตาม 
แผนพฒันาของทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหลกัจึงไม่ไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาส่ิงอ่ืน
เท่าท่ีควรแมว้่าส่ิงๆนั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบดว้ยก็ตาม ทั้งๆท่ีแผนผูสู้งอายุเป็น
แผนระดบัชาติท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใหสิ้ทธ์ิและคุม้ครองสิทธ์ิแก่ผูสู้งอายุ ในการศึกษาตวัของเจา้หนา้ท่ี
นั้นจะศึกษาในเพียงแต่ส่ิงท่ีตนเองตอ้งรับผดิชอบเพียงเท่านั้น  
  

ดงัท่ี นามสมมติ ก (2554) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความเขา้ใจในเร่ืองของแผนผูสู้งอายุมี
ความเข้าใจแค่ในเบ้ืองต้นเก่ียวกบัหลักการทัว่ๆไปของตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง แต่ถ้าให้เจาะลึกในรายละเอียดทุกประเด็นในเน้ือหาของตัวแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงนั้น ไม่ไดมี้การศึกษาขอ้มูลในทุกส่วนอย่างแทจ้ริงและ
การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุท่ีผา่นมานั้นจะยึดหลกัปฏิบติัตามแผนพฒันาของทาง
เทศบาลเป็นหลกัอยูแ่ลว้ ดงันั้นการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุจึงครอบคลุมอยูแ่ค่ใน
ส่วนงานของท่ีตนเองรับผิดชอบเพียงเท่านั้ น  หากมีงานหรือกิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากในส่วนท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบหรือไดรั้บมอบหมายมานั้นก็จะไม่
ค่อยไดส้นใจในงานส่วนอ่ืนมากนกั 

 
 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีตนเองตอ้งรับผดิชอบเพียงเท่านั้น ซ่ึงส่วน 
ใหญ่ก็จะเป็นระเบียบหรือกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการมาเป็นประจ าอยูแ่ลว้เท่านั้น ถึงแมว้า่ส่วนตวัของ 
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เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และไม่ไดศึ้กษารายละเอียดท่ีชดัเจนในเร่ืองแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง แต่ด้วยประสบการณ์การท างานและความช านาญในหน้าท่ีท่ีตนเองตอ้ง
รับผิดชอบ ก็สามารถช่วยให้การด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุผ่านพน้และบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวไ้ด ้ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ในตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรุปรุงอยูบ่า้งแมจ้ะไม่
มีความชดัเจนนั้นก็เป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นไดว้่าตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเองนั้นยงัไม่มีความสนใจ
หรือความรอบรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบอยา่งดีพอ โดยในส่วนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
ผูสู้งอายใุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของอ าเภอเวียงสากลบัมีเจา้หนา้ท่ีในบางส่วนท่ีให้ขอ้มูลวา่
ไม่รู้จกัเลยวา่แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงคืออะไร เพื่ออะไร แลว้มีหน่วยงานรับผิดชอบบา้ง แมแ้ต่
ตวัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงก็ยงัไม่เคยเห็นเลยตั้งปฏิบติังานในส่วนงานของผูสู้งอายุมา และน่ีก็
เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีสามารถบอกไดว้า่การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีนั้นไม่มีความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ชดัเจน แต่ใช้ความช านาญและประสบการณ์ในการท างานมากกว่าการท่ีจะมานัง่ศึกษาว่าในส่วน
งานของตนเองในปัจจุบนัน้ีส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรเปล่ียนไปหรือมีอะไรเพิ่มเติมมาบา้ง และ
ในส่วนของผูสู้งอายมีุอะไรบา้งท่ีเขา้มาสนบัสนุน เขา้มาช่วยเหลือบา้ง เจา้หนา้ท่ีจะรู้แค่งานในส่วน
ท่ีตนเองรับผดิชอบหรือไดรั้บมอบหมายมาเพียงเท่านั้น  

  
ดงัค ากล่าวของ นามสมมติ ข (2554) ท่ีกล่าวไวว้า่ ไม่เคยไดย้นิเก่ียวกบัเร่ืองแผน 
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุง แลว้หน่วยงานไหนเป็นผูรั้บผดิชอบในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัรับปรุง
ไปปฏิบติั รู้แต่เร่ืองของสิทธิขอผูสู้งอายุท่ีไดรั้บจากรัฐและสิทธิตามกฎหมายจาก 
พรบ.ผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 เท่านั้น แต่ในส่วนของ อบต. การท ากิจกรรมดา้นผูสู้งอายุ
ก็จะยึดตามระเบียบแผนพฒันาของทางองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นการ
ท างานของเราก็จะท าแค่ในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายมาเท่านั้นหลกัๆก็จะมีการแจก
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ในส่วนของกิจกรรมอ่ืนๆนั้นก็ไม่ค่อยมีเพราะวา่ผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจจะสนใจแต่ในส่วนของกิจกรรมท่ีตนเองจะได้
ประโยชน์เท่านั้น 

 

 การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีนั้นท าให้เกิดประเด็นท่ีน่าสนใจข้ึนมาอีกว่าฉะนั้นแล้วไม่
เพียงแต่เจา้หนา้ท่ีแต่เพียงฝ่ายเดียว ตวัของผูสู้งอายุเองก็ควรท่ีจะให้ความสนใจ ให้ความส าคญั และ
ควรท่ีจะทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองท่ีพึงจะไดรั้บดว้ยเช่นกนั หากคอยเพียงแต่จะเป็นผูรั้บ
เพียงฝ่ายเดียวนั้นก็คงจะไม่ได้ ฉะนั้นแล้วตวัของนักพฒันาชุมชนนอกจากจะตอ้งมีความรอบรู้
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เก่ียวกบัเพื่อให้ผูสู้งอายุแลว้ก็จะตอ้งสามารถท่ีจะชกัจูงสร้างความเขา้ใจให้กบัตวัของผูสู้งอายุดว้ย 
เพื่อใหผู้สู้งอายเุกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าข้ึนให้ดว้ย แต่
ถึงแมว้า่ไม่วา่สังคมเป็นอยา่งไรตวัของผูสู้งอายุยงัท างานอยูด่ว้ยก็ตามยงัสามารถประกอบอาชีพหา
เล้ียงตวัเองได้ จึงไม่ค่อยให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัท าข้ึน 
นอกจากจะไดรั้บความสนใจอยูเ่พียงแค่เร่ืองเดียวคือ การรับเงินแจกเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และผูสู้งอายุ
ก็ไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเองเก่ียวกบัสวสัดิการท่ีทางภาครัฐจดัสรรใหม้ากเท่าใดนกั  
 

ดงัเช่นท่ี นามสมมติ ค (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ตวัผูสู้งอายกุ็จะก็ไม่ค่อยท่ีจะรู้เร่ือง 
เก่ียวกบัสิทธิต่างๆจึงตอ้งคอยกระตุน้ข่าวสารให้อยูเ่สมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครท่ี
สนใจเลยนอกจากรับเบ้ียยงัชีพ”  

  
 ในกรณีน้ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองตอ้งหันกลบัมามองตนเอง กลบัมามองการ
ท างานหรือกิจกรรมต่างๆของตนเอง วา่จะท าอยา่งไรใชว้ธีิการอะไรท่ีจะสามารถท าให้กลุ่มผูสู้งอายุ
ในเขตท่ีตนเองรับผิดชอบนั้นหันกลับมาให้ความสนใจกับกิจกรรมท่ีทางองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัใหน้อกจากเร่ืองของการแจกเบ้ียยงัชีพ ในเม่ือตวัของเจา้หนา้ท่ียงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบแลว้ก็เป็นส่ิงท่ียากในการปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั ท่ีจะท าให้ผูสู้งอายุ
เขา้ใจในกิจกรรมท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าข้ึนให้กบัตนเองโดยในส่วนของแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ก็ไดร้ะบุถึงความส าคญัและส่ิงท่ีผูสู้งอายคุวรจะมีไวว้า่  
 1. ผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพชีวติท่ีดี คือ 
  - มีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจิต 
  - ครอบครัวมีสุข สังคมเอ้ืออาทร อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 
  - มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง ไดรั้บสวสัดิการและการบริการท่ีเหมาะสม 
  - อยูอ่ยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจและมีส่วนร่วม
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  - มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความเขม้แขง็สามารถใหก้ารเก้ือหนุน 
แก่ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 3. ระบบสวสัดิการและบริการ จะตอ้งสามารถรองรับผูสู้งอายใุหส้ามารถด ารงอยู ่
กบัครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 4. ทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วมในระบบสวสัดิการ และบริการใหแ้ก่ผูสู้งอายโุดย 
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มีการก ากบัดูแลเพื่อการคุม้ครองผูสู้งอายใุนฐานะผูบ้ริโภค 
 5. ตอ้งมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุทุกขย์ากและตอ้งการการ 
เก้ือกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนไดอ้ยา่งดีและต่อเน่ือง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย,์ 2553: 29-30) 
 ทั้งตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ตวัของผูสู้งอาย ุและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ 
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุและตอ้งให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีแผนผูสู้งอายุให้ความส าคญัดว้ย หากวา่ตวั
ของเจ้าหน้าท่ีได้มีการศึกษาแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างละเอียดชัดเจนแล้วมีการน าไป
ประชาสัมพนัธ์บอกต่อทั้งกบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและกลุ่มผูสู้งอายุว่าภาครัฐ
เล็งเห็นความส าคญัของกลุ่มผูสู้งอายุในเร่ืองไหนบา้ง มีแนวทางการด าเนินงานให้กบัผูสู้งอายุใน
รูปแบบใดบา้งเพื่อท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้กบักลุ่มของผูสู้งอายุ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัในการท างานระหว่างตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูสู้งอายุ และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่ิงเพียงส่ิงเดียวเท่าน้ีก็สามารถท่ีจะสร้างความสนใจ ความใส่ใจ ดึงดูดกลุ่มผูสู้งอายุ และ
หน่วยงานภายนอกให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัท าข้ึนได้
อย่างไม่ยาก เหตุผลเพียงว่าผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ไม่ใช่เพียงเพื่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงเท่านั้น แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเกิดข้ึนกบัทุกฝ่ายท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมทั้งในเร่ืองของช่ือเสียงจากความส าเร็จในการงาน สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นตน้ 
 ส่วนใหญ่ตวัของนกัพฒันาชุมชนเหตุผลหน่ึงไม่มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง และก็ยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมในเร่ืองของการอบรม สร้างความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนให้กบัตวัของเจา้ท่ีดว้ยเช่นกนั หน่วยงานของส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์จงัหวดัน่าน ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ก่อนท่ีจะมอบหมายงาน
ใหก้บัหน่วยงานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ไดมี้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน 
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การประชุม อบรมต่างๆ ท่ีจดั
ข้ึนส่วนใหญ่ก็จะเน้นภาพรวมยงัไม่มีการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงอยา่งจริงจงั  

 
ดงัความค ากล่าวของ นามสมมติ ง (2554) ท่ีกล่าวไวว้่า เร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง ยงัไม่รู้เร่ืองอยา่งชดัเจนและทาง ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์จงัหวดัน่าน ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัเร่ืองผูสู้งอายุก็ยงัไม่เคยมีการอบรม
ใหค้วามรู้ในเร่ืองดงักล่าวเลย  
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 ในส่วนของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีหน้าท่ีในการท างานท่ีหลายอย่าง อาทิ นักวิชาการ
การศึกษา ก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีท าให้ตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ได้มีการศึกษางานท่ีเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจัง เพราะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่มี
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน จึงตอ้งมอบความรับผดิชอบการด าเนินงานในดา้น
ผูสู้งอายุให้กบัเจา้หน้าท่ีต าแหน่งอ่ืนรับผิดชอบไปพร้อมกบัการรับผิดชอบหน้าท่ีหลกัของตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจึงไม่มีความรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เพราะไม่ใช่หน้าท่ีความ
รับผิดชอบหลกัของตนเอง การด าเนินงานจึงอาศยัความร่วมมือกนัทั้งองค์กรและด าเนินการตาม
ปฏิทินการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  

ตามท่ี นามสมมติ จ (2554) กล่าวไวว้่า องค์การบริหารส่วนต าบลของเราไม่มี
นกัพฒันาชุมชน การท ากิจกรรมดา้นผูสู้งอายุเป็นหนา้ท่ีของนกัวิชาการการศึกษา 
ด้วยหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลายจึงไม่สามารถท่ีมีเวลาศึกษา ลงลึกใน
รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างชัดเจน หลกัๆก็จะรู้ในส่วนงานของ
ตวัเอง 

 
 จากขอ้มูลท่ีน าเสนอขา้งตน้สรุปไดว้่า เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ไดศึ้กษารายละเอียดของ
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท าให้ไม่มีความรู้และความเขา้ใจ ในเร่ืองของยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และการด าเนินงาน ส่ิงท่ีพอจะรู้บา้งคือรู้อยา่งกวา้งๆเพียงแค่ผิวเผินวา่แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
ท ามาเพื่ออะไร ในการปฏิบติังานดา้นผูสู้งอายขุองตวัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานก็จะยดึตามระเบียบของ 
แผนพฒันาของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
  
 4.4.2 บทบาทของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
 บทบาทของภาครัฐ 
 1. บทบาทในฐานะผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ หน่วยงานของภาครัฐเป็น 
หน่วยงานท่ีท างานเพื่อสังคม เพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติ เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งดูแล 
ประชาชน สร้างการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในฐานะของผูบ้ริหารนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านหน่ึงมองว่า แผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงก็เป็นอีกหน่ึงนโยบายของท่ี
หน่วยงานของภาครัฐให้ความส าคญัและผลกัดนัให้เกิดข้ึน เพราะไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของกลุ่ม
ผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมากในสังคมไทย ประเทศไทยของเราไดเ้คล่ือนตวัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
อยา่งเตม็ตวั ดงันั้นเม่ือสังคมกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุก็จะเกิดปัญหาดา้นผูสู้งอายุตามมาอีกมากมาย 
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เพราะกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีมากท่ีสุดในสังคมและยงัเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นฐานะของกลุ่มประชากรวยัพึ่งพิง 
เพื่อเป็นการสร้างมาตรการในการรองรับและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนภาครัฐจึงไดมี้การก าหนดแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงข้ึน แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท่ีก าหนดข้ึนมานั้นเป็นแผนท่ีไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน มาตรการในการด าเนินงาน อยา่งชดัเจน อีกทั้งไดร้ะบุถึงหน่วยงานท่ี
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละโครงการ กิจกรรมไวอ้ยา่งชดัเจน บทบาทในฐานะผูผ้ลกัดนัให้เกิดแผน
ผูสู้งอายแุห่งชาติจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัปัญหา
ทางดา้นผูสู้งอายท่ีุจะเกิดข้ึน 

 
ดงัท่ี นามสมมติ ฉ (2554) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เป็นอีกหน่ึง
มาตรการท่ีภาครัฐผลักดันข้ึนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาท่ีประเทศของเราจะตอ้งเผชิญหน้า ซ่ึงถือเป็นมาตรการในการรับมือท่ีดี
อยา่งหน่ึง  

  
 ภาครัฐถูกมองว่าเป็นหน่วยงานระดบับนสุดในเร่ืองของการผลกัดนัแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุทั้งในเร่ืองส่วนของความรู้ท่ีเป็นวิชาการในส่วนท่ี
เป็นความรู้ทางวิชาการคือประเด็นในเร่ืองของเน้ือหาของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท่ียงัไม่
สามารถลงไปถึงตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ยได ้เจา้หน้าท่ีในล าดบัสุดทา้ยถือว่า
เป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานเพราะผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีน้ีจะสามารถตอบ
โจทยข์องแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงได ้เม่ือน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัแลว้ผลของ
การปฏิบติันั้นประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลว ภาครัฐเป็นหน่วยงานแรกท่ีถ่ายทอดในเร่ือง
ของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ในส่วนน้ีก็แสดงให้เห็นวา่ภาครัฐนั้นให้ความส าคญักบักลุ่มของ
ผูสู้งอายุในสังคม ตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงมีความส าคญัในเร่ืองของการรองรับปัญหาท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองของผูสู้งอายท่ีุประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวั  
  
 2. บทบาทในฐานะผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณในการด าเนินงาน 
 การด าเนินกิจกรรมต่างๆนั้นงบประมาณถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนท่ีจะให้มี
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง 
จะตอ้งใชง้บประมาณเขา้มาเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดกิจกรรมในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุง เพราะแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เป็นแผนท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยหน่วยงานของภาครัฐ
ฉะนั้นแล้วควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆเกิดข้ึนจริงตามท่ีได้
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ก าหนดไว ้ในท่ีน้ีอาจไม่ใช่บทบาทหน่วยงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวท่ีจะสนับสนุนในเร่ือง
งบประมาณ อาจมีในส่วนของหน่วยงานอ่ืน องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานของเอกชนท่ีเขา้มาให้
ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณอยูบ่า้ง ในฐานะของผูผ้ลกัดนัให้เกิดแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงข้ึน หน่วยงานของภาครัฐจึงจ าเป็นตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัท่ีสนบัสนุนใน
เร่ืองของงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงดว้ยเช่นกนั  

 
ดงัท่ี นามสมมติ ช (2554) กล่าวไวว้า่ “งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ส่วนใหญ่ก็จะไดรั้บอุดหนุนจากรัฐบาลตามงบประมาณท่ีภาครัฐจดัสรรให”้  
 

 เน่ืองดว้ยพื้นท่ีในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เป็นพื้นท่ีทัว่ทั้งประเทศ
จึงตอ้งใชง้บประมาณสนบัสนุนในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก ตอ้งใชค้วามร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆของภาครัฐเขา้มาช่วยในการสนบัสนุนในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯบบั
ปรับปรุง อีกทั้งแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เป็นแผนระดบัชาติจึงตอ้งไดรั้บการผลกัดนัให้มีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงั ส่งผลถึงเร่ืองงบประมาณท่ี
จะตอ้งไดรั้บการจดัสรรอยา่งจริงจงัและทัว่ถึง  
 

ดงัท่ี นามสมมติ ซ (2554) ท่ีกล่าววา่“ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณในการ 
ด าเนินงานให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความทัว่ถึงและเกิดกิจกรรม 
โครงการ ข้ึนจริงตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง”  
 

 นัน่ก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน เพราะวา่ความหลากหลายและความ
ทัว่ถึงของกิจกรรมนั้นจะมีมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บังบประมาณในการด าเนินการดว้ยเช่นกนั การ
รับนโยบายมาจากภาครัฐนั้นบางส่วนก็ไม่สามารถท่ีจะท าไดจ้ริงหรือหากท าไดก้็ท  าได้ไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพราะขอ้จ ากดัในเร่ืองของงบประมาณก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั  
  
 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีใกล้ชิดกับชุมชนและกลุ่ม
ตวัอยา่งมากท่ีสุด ในฐานะของผูเ้ป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆดา้นผูสู้งอายุ เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีบทบาทในการพฒันากบัชุมชนมากท่ีสุด ส่วนของการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายอุงคก์รปกครอง 
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ส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทในการพฒันาเป็นอย่างมาก เร่ิมตั้งแต่บทบาทในฐานะผูใ้ห้ความรู้ ความ
เขา้ใจ ค าแนะน า ในเร่ืองของสิทธิ สวสัดิการต่างๆท่ีผูสู้งอายุควรจะไดรั้บ บทบาทในฐานะผูด้  าเนิน
กิจกรรมให้กบัผูสู้งอายุ หน้าท่ีทั้งสองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีจะท าให้
ผูสู้งอายุเขา้ถึงสิทธิ สวสัดิการต่างๆ ท่ีตนเองจะไดรั้บ เพิ่มศกัยภาพในตวัของผูสู้งอายุ และท าให้
ผูสู้งอายเุกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง สามารถท่ีจะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  
 1. บทบาทในฐานะผูใ้หค้วามรู้ ความเขา้ใจ กบัผูสู้งอาย ุ 
 ปัจจุบนัสังคมได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มผูสู้งอายุมากข้ึนจะเห็นได้จากการจัดท าแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ถือไดว้า่เป็นการให้สิทธิ สวสัดิการต่างๆแก่กลุ่มผูสู้งอายุองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด เขา้ถึงประชาชน
ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ในส่วนของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นหน่วยงานท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอายุไดม้ากท่ีสุด ในเร่ืองของการเขา้ไปให้
ความรู้ ความเขา้ใจ กบัผูสู้งอายุ ในเร่ืองสิทธิ สวสัดิการต่างๆท่ีผูสู้งอายุควรจะไดรั้บจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ และบทบาทของผูสู้งอายท่ีุมีต่อสังคมในปัจจุบนั ในบางคร้ังอาจจะเรียกไดว้า่เป็นผูช้ี้น า
ทางความคิดให้กบักลุ่มผูสู้งอายุในชุมชน เพราะดว้ยความท่ีอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน เป็นสังคม
ชนบทบทบาทจากหน่วยงานของภาครัฐจะมีความส าคญัมาก ส่ิงท่ีรัฐน าไปให้ในเร่ืองของความรู้
ต่างๆ การช้ีแจง แนะน า ต่างๆจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผูสู้งอายุ อีกทั้งส่วนหน่ึง
ผูสู้งอายุในชนบทค่อนขา้งท่ีจะมีความห่างไกลจากขอ้มูลข่าวสารจากสังคมปัจจุบนัค่อนขา้งมาก 
การติดตามข้อมูลข่าวสารจากโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆจึงมีค่อนข้างน้อย ในเร่ืองของความรู้ 
สวสัดิการ และสิทธิต่างๆท่ีหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ไปใหค้วามรู้หรือช้ีแจงให้
ไดรั้บทราบนั้นก็จะไดรั้บความสนใจจากผูสู้งอายุเป็นอยา่งดี การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ความ
เขา้ใจกบัผูสู้งอายุในเร่ืองดงักล่าวนั้น หน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะท าไปพร้อม
พร้อมกบัการแจกเบ้ียยงัชีพในกบัผูสู้งอายุในแต่ละเดือน ลกัษณะของการให้ความรู้ก็เหมือนเป็น
การพูดคุยกนัมากกว่า เช่น ในหน่ึงเดือนท่ีผ่านมามีข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุในเร่ืองใดบา้ง มี
ปัญหาอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึน หรือว่ามีสิทธิไรท่ีผูสู้งอายุจะไดรั้บจากสังคมอีกบา้ง แต่ในส่วนของการ
เขา้ไปจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆเก่ียวกบัผูสู้งอายุ
โดยตรง ในส่วนน้ีไม่มีการจดักิจกรรมจะเป็นในลกัษณะของการสอดแทรกการให้ความรู้ควบคู่ไป
กบัการแจกเบ้ียยงัชีพ  
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ดงัท่ี นามสมมติ ญ (2554) กล่าวไวว้า่ การลงพื้นท่ีใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายใุนเร่ือสิทธิ
หรือสวสัดิการเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ทาง อบต. ยงัไม่เคยจดักิจกรรมท่ีเขา้ไปให้ความรู้
โดยแก่ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่ก็จะมีการพูดคุยกับกลุ่มของผูสู้งอายุในเร่ืองน้ีไป
พร้อมๆกบัการแจกเบ้ียยงัชีพในแต่ละเดือน ว่าเร่ืองของผูสู้งอายุมีขอ้มูลข่าวสาร
หรือเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง เพราะกลุ่มผูสู้งอายุบา้นเราการติดตามขอ้มูลข่าว
ในเร่ืองสิทธิของตนเองยงัมีค่อนขา้งน้อย ทาง อบต. จึงจะพูดสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บัผูสู้งอายเุก่ียวกบัเร่ืองสิทธิและสวสัดิการท่ีผูสู้งอายคุวรจะไดรั้บเพื่อให้
ผูสู้งอายเุกิดการรับรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 

 
 หน้าท่ีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มผูสู้งอายุเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ
ผูสู้งอายท่ีุเกิดข้ึน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการต่างๆท่ีผูสู้งอายคุวรจะตอ้งไดรั้บ บทบาทของผูสู้งอายุท่ี
มีต่อชุมชน สังคมในปัจจุบนั จึงกลายเป็นหน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูมี้บทบาทมาก
ท่ีสุดในเร่ืองน้ี ดว้ยความท่ีเป็นสังคมชนบทและกลุ่มผูสู้งอายุท่ีให้ความไวเ้น้ือเช่ือใจในหน่วยงาน
ของภาครัฐท่ีน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาให้กบัตนเอง บทบาทในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบั
ผูสู้งอายแุละชุมชนจึงเป็นบทบาทท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับผิดชอบ 
  
 2. บทบาทในฐานะผูด้  าเนินกิจกรรมใหก้บัผูสู้งอาย ุ
 การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายุในชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยมีหน่วยงานของ 
อปท. เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมทั้งหมดไม่ว่ากิจกรรมในรูปแบบไหนก็ตาม ทั้งใน
เร่ืองของสวสัดิการต่างๆ สุขภาพ การส่งเสริมบทบาทของผูสู้งอายตุ่างๆ เน่ืองจาก อปท. เป็น 
หน่วยงานท่ีตอ้งดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
ดงันั้นบทบาทในฐานะผูด้  าเนินกิจกรรมต่างๆให้กบัผูสู้งอายุจึงเป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัมาก
เช่นกัน เพราะในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้กับผูสู้งอายุได้นั้นต้องทราบถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มผูสู้งอายกุ่อน จึงจะสามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้หมด
ไป เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และบทบาทของผูสู้งอายใุนชุมชนใหมี้มากข้ึน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีเขา้ถึงชุมชนและผูสู้งอายุไดอ้ยา่งใกลชิ้ดมาก
ท่ีสุด หากไม่มีการสนบัสนุนไม่วา่ในเร่ืองใดก็ตามจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนก็จะไม่ค่อย
เกิดข้ึนโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตอ้งใชง้บประมาณในการด าเนินงาน ในเร่ืองของกิจกรรมการการคิด
ริเร่ิมในการท ากิจกรรมนั้นเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูใ้ห้การช่วยเหลือและ
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อ านวยความสะดวกให้กบัทางผูสู้งอายุ การด าเนินกิจกรรมต่างๆของผูสู้งอายุจะเสนอผ่านมายงั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพราะนอกจากนกัพฒันาชุมชนประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้
ในแต่ละหมู่บา้นยงัมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (สอบต.) ท่ีถือว่าเป็นตวัแทนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแลความเป็นอยู่ให้กบัประชาชนและยงัตวักลางในการประสานงาน
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัชุมชนให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  
 

ตามท่ี นามสมมติ ณ (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ การด าเนินงานของทางองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจะใชส้มาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการเป็นส่ือกลางให้ทั้งสอง
ฝ่ายเพราะตวัของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจะทราบถึงปัญหา และเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงจากกลุ่มผูสู้งอายไุดม้ากกวา่ 
 

 การด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้รับความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีจะทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลในพื้นท่ีดว้ยท่ีมีความใกลชิ้ดคุน้เคยกบัชุมชนเป็นอยา่งดีปัญหาใน
เร่ืองของการเขา้ถึงความตอ้งการของชุมชนหรือความตอ้งการของผูสู้งอายุจึงไม่ใช่ปัญหาหลกัใน
การด าเนินงานของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กบัชุมชน ความเป็นอยู่ของผูค้นในเขตอ าเภอ
เวียงสา จงัหวดัน่าน หากมองในเร่ืองของการด าเนินงานต่างๆแลว้แทบจะแยกออกจากกนัไม่ออก
ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองในส่วนของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานนั้นไม่ใช่เร่ืองยาก เพราะว่าเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหญ่จะเป็นบุคคลในพื้นท่ีท่ีมีภูมิล าเนาแต่ก าเนิดเป็น
คนในพื้นท่ีนั้นๆการรับรู้ การเขา้ถึงความตอ้งการต่างๆของประชาชน เจา้ใจถึงสภาพปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึน สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีและชุมชนจึงเป็นไปอยา่งรวดเร็วและไดรั้บ
การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเจา้หนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็คือประชาชนคนหน่ึงท่ี 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดูแลเช่นกนั 
 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ากิจกรรมต่างๆท่ีทางองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัท าข้ึนนั้นเกิดมาจากความตอ้งการของผูสู้งอายุเพราะว่าผูสู้งอายุจะเป็นผูเ้ขียนโครงการ 
กิจกรรม เสนอข้ึนมายงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ด้วยความเคยชินท่ีสังคมมอบให้ท่ีท าให้
ประชาชนกลายเป็นผูรั้บเพียงฝ่ายเดียวไม่มีการกระตุน้ให้เห็นถึงคุณค่าของส่ิงท่ีไดรั้บมา ส่งผลถึง
ส่ิงท่ีเสนอมายงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นก็ยงัมาจาการช้ีน าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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อยูเ่ช่นกนัทั้งเหตุผลท่ีวา่ผูสู้งอายุไม่ค่อยมีความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นกบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ค่อยกล้าท่ีจะบอกในส่ิงท่ีตนเองต้องการ ผูสู้งอายุในชุมชนจะเห็นว่า
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการ
ด าเนินงาน เขา้มาให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือกบัผูสู้งอายุจึงเลือกท่ีจะเห็นด้วยและยอมรับตาม
ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีไปเกือบในทุกๆเร่ืองท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าให้ จึง
กลายเป็นวา่บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเขา้ไปด าเนินกิจกรรมให้กบัผูสู้งอายุจึง
ไม่ใช่แค่บทบาทของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานต่อประชาชนท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพียงเท่านั้น แต่เป็นเหมือนบทบาทของครูกบันกัเรียนท่ีครูบอกสอน
อะไรออกไปนกัเรียนก็จะเห็นดว้ยและสนบัสนุนในส่ิงท่ีครูเสนอออกมานั้น ตอ้งคอยถามวา่จะเอา
อะไรอีกหรือเปล่า มีอะไรเดือดร้อนหรือไม่ ตอ้งการให้ช่วยในเร่ืองไหนบา้ง ส่ิงน้ีดีควรท าส่ิงน้ีไม่ดี
ไม่ควรท า เป็นการเขา้ไปช้ีน าใหก้บัทางผูสู้งอายทุุกเร่ืองทุกอยา่ง โดยเฉพาะในส่วนของการช้ีน าใน
เร่ืองของการด าเนินกิจกรรมต่างๆของผูสู้งอายุให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของทางองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยขอ้จ ากดัทางงบประมาณท่ีไม่ใช่มาจากตามแผนผูสู้งอายฯุ ฉบบัปรับปรุง  
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงถือเป็นหน่วยงานหลกัท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอายุไดม้ากท่ีสุดใน
กลุ่มการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลุ่มท่ีเขา้ไปด าเนินกิจกรรมต่างๆให้กบัทางผูสู้งอายุ
ไดม้ากท่ีสุดแต่กระนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมทุกอยา่งไดต้ามท่ีผูสู้งอายเุสนอเขา้มา เพราะ
ตอ้งข้ึนอยู่กบันโยบายของผูบ้ริหารด้วยว่ามีทศันะในการบริหารงานมุ่งไปทางด้านไหนหรือให้
ความส าคญักบัการพฒันาในดา้นไหนเป็นส าคญั ท่ีส่งผลไปถึงบทบาทของผูสู้งอายุในชุมชนดว้ยวา่
จะไดรั้บการพฒันามากน้อยแค่ไหน ดว้ยสภาพบริบทต่างๆของอ าเภอเวียงสาท่ีอยู่อาศยักนัแบบพี่
แบบนอ้ง ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการเคารพผูท่ี้อาวโุสกวา่ ยดึถือธรรมเนียมปฏิบติัของชุมชนท่ีมี
มาอย่างยาวนาน กลุ่มผูสู้งอายุจึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการเคารพนบัถือจากประชาชนในชุมชนเพราะ
ผูสู้งอายุถือเป็นบุคลตน้แบบของชุมชน เป็นผูน้ าในการด าพิธีกรรมต่างๆท่ีเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมด้าน
ผูสู้งอายุเป็นอย่างมากและกิจกรรมเหล่านั้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีด้วย
เช่นกนั  

 
ดงัท่ี นามสมมติ ด (2554) กล่าวไวว้่า เทศบาลของเราเองถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความใกลชิ้ดกบัประชาชน มาก ซ่ึงเร่ืองของการจดักิจกรรมดา้นผูสู้งอายุนั้นแมว้า่
จะมีการท าประชาคมกันมาแล้วก็ตาม ให้ผู ้สูงอายุเองเป็นผู ้เสนอกิจกรรม 
โครงการต่างๆมาใหก้บัทางเทศบาล แต่ก็ยงัไม่ไดม้าจากผูสู้งอายุโดยตรง เพราะวา่
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เวลาท่ีลงไปท าท าประชาคมหรือลงไปสอบถามส ารวจความคิดเห็น ความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ผู ้สูงอายุก็ไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น ดังนั้ นทาง
เจ้าหน้าท่ีก็จะเป็นผู ้เสนอโครงการ กิจกรรมให้กับทางผู ้สูงอายุมากว่าก็ถาม
ความเห็นของผูสู้งอายุวา่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ี เสนอไปให้หรือไม่ ผูสู้งอายุก็จะมีส่วน
ร่วมในเร่ืองของการลงความเห็น ถ้าหากเห็นด้วยกบักิจกรรมดงักล่าวก็ให้ทาง
ผูสู้งอายุเขียนเสนอโครงการ กิจกรรมเข้ามายงัเทศบาลว่าต้องการท่ีจะจดัท า
กิจกรรมอะไร อยากให้ทางเทศบาลช่วยเหลือ สนบัสนุนในเร่ืองใดบา้งก็จะเป็น
รูปแบบน้ีอยูต่ลอด 
  

 บทบาทของชุมชน 
 ชุมชนในส่วนของการด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายุชุมชนจะมีบทบาทในฐานะของการให้
การสนับสนุน การช่วยเหลือ และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของทาง 
อปท. ท่ีถือเป็นบทบาททางออ้มท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุในชุมชน ชุมชนถือวา่มี
ความใกล ้ผกูพนักบัตวัของผูสู้งอายุมากท่ีสุด คอยเป็นผูป้ระสานงานในการติดต่อ ประชาสัมพนัธ์
ทั้งในเร่ืองของการให้ความรู้หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีไดม้ากจากหน่วยงานต่างๆให้กบัทาง
ผูสู้งอายุไดรั้บทราบ ยิ่งดว้ยสภาพสังคมท่ีเป็นชนบทการท างานของทุกฝ่ายจึงเช่ือมถึงกนัอยา่งแยก
ออกจากกนัไม่ได ้ทุกฝ่ายจึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหมด ไม่มีการแบ่งแยกหน่วยงานในการ
ท างานเพราะต่างฝ่ายต่างเอ้ืออาทรต่อกันในการด าเนินงานซ่ึงผลประโยชน์ท่ีได้ก็ตกเป็นของ
ประชาชนในชุมชนเหมือนกันหมดทุกฝ่าย ชุมชนใช้วิธีการเสียงตามสาย ปากต่อปาก ในการ
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวต่างๆให้รับรู้โดยทัว่กนัทุกคนในชุมชนให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยู่
แลว้ ยิ่งดว้ยผูสู้งอายุกบัชุมชนเป็นส่ิงท่ีคู่กนัและมีความผูกพนักนัอย่างมาก ผูสู้งอายุเป็นถือไดว้่า
เป็นผูน้ าตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เป็นผูท้รงบารมีท่ีประชาชนในชุมชนให้ความเคารพนบั
ถือ เป็นผูน้ าในการประกอบกิจกรรม ประเพณีต่างๆของชุมชน ทุกคนในชุมชนจึงมีบทบาทท่ีส าคญั
เท่าๆกนั โดยเฉพาะในกลุ่มของผูน้ าหมู่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น สอบต.) ท่ีคอย
อ านวยทั้งในเร่ืองของการจดัสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม อ านวยความสะดวกในเร่ืองของการ
เดินทาง เป็นตน้ เพราะการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะมีการจดั
หมุนเวียนกนัไปทุกหมู่บา้นซ่ึงจะได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากกลุ่มผูข้องผูน้ าหมู่บา้นและ
ประชาชนต่างๆให้การสนับสนุนเขา้มาดว้ย ดว้ยความห่างไกลของพื้นท่ีและความล าบากในการ
เดินทางหากจะใหท้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินกิจกรรมทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นเร่ืองยากท่ี
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จะสามารถท าได้อีกทั้งยงัได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลจากภายนอกด้วย เช่น กลุ่มร้านค้า 
มูลนิธิ ชมรมต่างๆท่ีเขา้มาสนบัสนุนในเร่ืองของทั้งของรางวลั อาหาร น ้าด่ืม กลุ่มเหล่าน้ียิง่เป็น 
ตวักระตุน้ใหชุ้มชนเล็งเห็นความส าคญัของผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึนดว้ย 
 ชุมชนแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขา้ไปให้ความรู้กบัผูสู้งอายุโดยตรงแต่ก็เป็นตวักลางท่ีเป็นผู ้
ประสานงานท่ีส าคญัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานภายนอกกบัผูสู้งอายุใน
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นผูส้ร้างความเขา้ใจท่ีดีร่วมกนั สานสัมพนัธ์ให้กบัทั้งสองฝ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหผ้ลของการด าเนินกิจกรรมนั้นประสบกบัความส าเร็จ  

   
ดงัท่ี นามสมมติ ต (2554) ไดก้ล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายุนั้นตอ้งสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจกรรมก่อน โดยจะเนน้
ไปในส่วนของบริบทท่ีเก่ียวข้องท่ีมีบทบาทส าคญัมากท่ีสุด ไปท่ีกลุ่มของสถาบนั
ครอบครัวและชุมชนซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูสู้งอายุมากท่ีสุด เป็นกลุ่ม
ท่ีสามารถทราบถึงความตอ้งการและตวัของผูสู้งอายุเองก็ให้ความไวว้างใจมากท่ีสุด
ดว้ยเช่นกนั การใช้กลุ่มบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดเช่นน้ีจะท าให้ทางเราไดข้อ้มูลท่ีเป็น
ความจริงมากท่ีสุดเพื่อท่ีเราจะน าขอ้มูลในส่วนน้ีมาและสามารถจดักิจกรรมให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูสู้งอายใุหไ้ดม้ากท่ีสุด 

  
 ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งลว้นแลว้แต่มีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายุเป็นอย่าง
มากแต่จะมีบทบาทหน้าท่ีท่ีโดดเด่นและส าคญัแตกต่างกันไป ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมด้าน
ผูสู้งอายุจึงต้องอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
ทางดา้นผูสู้งอายปุระสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 4.4.3 ขั้นตอนการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที ่1 พ.ศ.2552ไปปฏิบัติ 
 
 การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน เจา้หน้าท่ีผู ้
ปฏิบติัในระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้ยึดกรอบการด าเนินงานด้านผูสู้งอายุตามแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มาเป็นกรอบในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ไดมี้การศึกษารายละเอียดในตวัแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงท าให้ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการการด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ด้วยเหตุผล
ดงักล่าวจึงเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงในส่วนของขั้นการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ใน
การด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายุในอ าเภอเวียงสาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ไม่ไดน้ าตวัแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุงมาเป็นกรอบในการด าเนินงาน แต่การด าเนินงานด้านผูสู้งอายุในอ าเภอเวียงสา
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเน้นการปฏิบติังานตามแผนพฒันาของ
หน่วยงานตวัเองเป็นหลกั และใช่บริบทของชุมชนมาวางแผนในการด าเนินกิจกรรมโดยใชศ้กัยภาพ
ของชุมชนท่ีมีอยูอ่อกมาใช ้ใชส่ิ้งท่ีมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด  
 

ดงัเช่น นามสมมติ ถ (2554) ไดก้ล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายุของ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ก็จะยึดแผนพฒันาของทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นหลกั ด าเนินงานตามบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงพยายามท่ีจะดึง
จุดเด่นของแต่ละชุมชนท่ีมีอยูอ่อกมาใช ้
 

 การด าเนินกิจกรรมด้านผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเนน้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ท่ีส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพ และแสดงให้
เห็นถึงบทบาท ศกัยภาพของผูสู้งอาย ุด าเนินการภายใตก้ระบวนการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุในชุมชน
ท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีใช้ช่ือว่า “ชมรมผูสู้งอายุ” ทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงใชก้ระบวนการกลุ่มเขา้
มาเป็นตวักลางให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มผูสู้งอายุ กระตุน้การเขา้มาร่วมกิจกรรมให้มีมากข้ึน 
ภายใตก้ารด าเนินกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัแลว้ ทางชมรมผูสู้งอายุ
เองก็ยงัมีการส่งเสริมในเร่ืองของสวสัดิการให้กบัสมาชิกภายในชมรม ส่งเสริมการออมเงิน การ
สร้างรายได้ การส่งเสริมสุขภาพ ผลจากการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุแท้จริงแล้วเพื่อให้
ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพบปะ พูดคุยกนั มีการกิจกรรมท าร่วมกนั เพื่อลดความซึมเศร้าท่ีเป็นโรคท่ี
เกิดข้ึนมากในกลุ่มผูสู้งอาย ุ 

 
ดงัท่ี นามสมมติ ท (2554) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีได้จดัข้ึนให้กบักลุ่มผูสู้งอายุก็เพื่อ
ส่งเสริมทั้งทางดา้นสุขภาพกายและและสุขภาพใจให้กบัผูสู้งอายุ แลว้ก็ยงัผลกัดนั
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคญัและบทบาทของผูสู้งอายุ การท่ีผูสู้งอายุไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนัก็ยงัช่วยในเร่ืองของการแกโ้รคซึมเศร้า ท่ีผูสู้งอายุเป็นมากเพราะ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บา้นไม่ไดอ้อกไปไหน การออกมาพบปะกนัจึงเป็นความสุข
ทางใจอีกอยา่งหน่ึง 
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 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
บางส่วนก็สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตร์ มาตรการการด าเนินงานของแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเช่นเดียวกนั แต่ด้วยส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ไม่มีการศึกษาในเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอยา่งชดัเจน 
จึงไม่มีความเข้าใจท่ีชัดเจนว่ากินกรรมท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ด าเนินการไปนั้น 
สอดคลอ้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ มาตรการการด าเนินงานในแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มาก
เพียงใด ดว้ยลกัษณะแผนพฒันาของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาของจงัหวดัและประเทศ รูปแบบการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆในแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไม่มีลกัษณะท่ีขดัต่อแผนพฒันาในระดบัใหญ่ข้ึนไป ซ่ึงยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินการของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มียุทธศาสตร์ในเร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพ การ
ส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมรายได ้และการส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายุ ยุทธศาสตร์ในเร่ืองดงักล่าวน้ี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัตอ้งเป็นผูรั้บมาด าเนินการในระดบัของกระทรวง ในแต่ละกระทรวงก็
จะมีกรมและหน่วยงานย่อยอ่ืนๆท่ีสังกดัภายใตก้ระทรวงท่ีตอ้งร่วมรับผิดชอบในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั หน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นหน่วยงานสุดทา้ยใน
ระดบัของจงัหวดัท่ีตอ้งมีการด าเนินกิจกรรมน าแผนไปสู่การปฏิบติั โครงการ กิจกรรมท่ีทางองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดข้ึนนั้ นหลักๆแล้วก็ เป็นกิจกรรมหรือโครงการย่อยต่างๆในแต่ละ
ยทุธศาสตร์การด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงดว้ยเช่นกนั เพียงแค่วา่ตวัของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ไดมี้การศึกษาอยา่งละเอียดชดัเจน
ในเร่ืองของแผนผูสู้งายุฯฉบับปรับปรุง จึงไม่รู้ว่าลักษณะของโครงการ กิจกรรมท่ีตนเองได้
ด าเนินการไปนั้ นก็มีความสอดคล้องเป็นไปตามลักษณะของแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุง
เช่นเดียวกนั  

 
เช่นท่ี นามสมมติ ธ (2554) ไดก้ล่าววา่ การด าเนินกิจกรรมให้กบักลุ่มของผูสู้งอายุ
จะเน้นตามแผนพฒันาของหน่วยงานเราเอง ในการจัดท าแผนพฒันาของทาง
เทศบาลจะจะยึดตามแผนพฒันาของอ าเภอ ของจงัหวดั และของประเทศมาเป้นก
รอบในการจดัท าแผน จะเห็นได้ว่าลักษณะของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยเฉพาะใน
จงัหวดัก็จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยๆกนั จะต่างกนัก็ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพในแต่ละพื้นท่ีว่า
จะสามารถดึงจุดเด่นของตวัเองออกมาใชไ้ดม้ากแค่ไหน 
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 การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินใช้วิธีการขอความร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากกลุ่มของผูน้ าชุมชน ประธารชมรมผูสู้งอายุทั้งในระดับต าบลและ
หมู่บา้นในการด าเนินงานร่วมกนั ขอความร่วมมือจากทั้งชุมชน โรงเรียน รพ.สต. รวมไปถึงวดัใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อใหผู้สู้งอายไุดแ้สดงศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเองในดา้นต่างๆถ่ายทอดไปให้กบั
เยาวชนรุ่นต่อๆไป โดยการผลกัดนัให้ผูสู้งอายุเป็นครูของชุมชนในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ
ใหก้บับุคคลรุ่นต่อไปในชุมชน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นตวัผูสู้งอายุในกบัเยาวชนรุ่นลูก
รุ่นหลานไดรั้บรู้และสืบทอดกนัต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูสู้งอายุกบั
เยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การจดักิจกรรมในรูปแบบของการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น ดนตรี การละเล่นต่างๆท่ีสืบทอดกนัมาอยา่ง
ยาวนานท่ีจดัท าข้ึนนั้น ส่วนใหญ่แล้วการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบน้ีทางองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จะใช้วิธีการขอความร่วมมือไปในส่วนของโรงเรียนในการท่ีจะให้ผูสู้งอายุเขา้ไปเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆให้กบัเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานไดเ้รียนรู้สืบ
ต่อกันไป การจดักิจกรรมในรูปแบบน้ีได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการสนบัสนุนกิจกรรมในรูปแบบดงักล่าว
เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งยงัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กบัเยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน ใน
วฒันธรรมชุมชนของตนเอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบน้ีจะใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการนอ้ยท่ีสุดเพราะวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงท่ีหาไดจ้ากในชุมชน 
จะมีก็แต่ในเร่ืองเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นท่ีตอ้งใช้งบประมาณในการสนบัสนุนอยู่มาก และกิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นในการส่งเสริมอาชีพนั้นก็เพื่อส่งเสริมท าให้ผูสู้งอายุมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีหลากหลายกิจกรรม 
เช่น การท าไมก้วาด ท าแหนม ท าดอกไมแ้ห้งต่างๆ และการท าเคร่ืองจกัรสานต่างๆ กิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นส่งเสริมเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของผูสู้งอายุอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ผูสู้งอายจุะมีการรวมกลุ่มกนัในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมเหล่าน้ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินให้เฉพาะในส่วนของงบประมาณในการด าเนินงานเพียงเท่านั้นไม่ไดเ้ขา้ไปสอนหรือเป็น
วทิยากรใหค้วามรู้แต่อยา่งใด เพราะกิจกรรมท่ีท าส่วนใหญ่เป็นการดึงภูมิปัญญาหรือศกัยภาพท่ีมีอยู่
ในตวัของผูสู้งอายุออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อชุมชน ให้ผูสู้งอายุมีการบริหารจดัการ
กนัเองในการด าเนินงาน  

 
ดงัท่ี นามสมมติ น (2554) อธิบายว่า เราก็ไดจ้ดักิจกรรมท่ีพยายามจะผลกัดนัให้
กลุ่มผูสู้งอายุในแต่ละชุมชนเขา้มาเป็นครูภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นวิทยากรใน
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การสอนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆให้กบัลูกหลานในหมู่บา้น ทางเรา
ร่วมกบัทางโรงเรียนในเขตของเราท่ีมีการเชิญใหผู้สู้งอายเุขา้ไปเป็นครูในโรงเรียน
ท่ีสอนเก่ียวเร่ืองของภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั
รุ่นลูกรุ่นหลานท่ีจะตอ้งไดรั้บการปลูกฝัง ไดรั้บการเรียนรู้ท่ีดีท่ีถูกตอ้ง กิจกรรม
เหล่าน้ีทางเราก าลงัพยายามผลกัดนัให้เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อท่ีจะเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของชุมชนและยงัท าใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกนั สามารถท่ี
จะคลายปัญหาความเหงา ความซึมเศร้า และยงัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 

  
 มีการออกให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผูสู้งอายุในด้านต่างๆไป
พร้อมๆกบัการแจกเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในแต่ละเดือน การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุในบางกิจกรรมท่ี
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งดีพอนั้น เช่น เร่ืองการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพให้ถูกตอ้งของผูสู้งอายุ ก็จะมีการ
จดัท าแผนการด าเนินงานแล้วขอความร่วมมือส่งต่อไปยงัหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเขา้มาเป็นผูดู้แลในการด าเนินกิจกรรมดว้ย ใน
ท่ีน้ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะเขา้ไปดูแล สนบัสนุนการด าเนินงานควบคู่กนัไปดว้ย ใน
เร่ืองดังกล่าวแต่ละหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น จะเข้าใจว่าการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นส่วนหน่ึงในดูแลประชาชนของตนเองด้วยเพราะกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินงานนั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั จึงท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
อยา่งดีในการด าเนินกิจกรรม  
 

ดงัท่ี นามสมมติ บ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า กิจกรรมท่ีทางเรายงัไม่มีความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีดีพอ เช่นในเร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพต่างๆทางเราก็จะท าหนงัสือขอ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในการ
ออกใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพ ตรวจร่างกายผูสู้งอายุร่วมกบัทางองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

  
 การด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายจุะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งในรูปแบบของกิจกรรมข้ึนอยู่
กบัพื้นท่ีในการด าเนินงานดว้ย เพราะอ าเภอเวยีงสามีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มอาศยัอยู ่โดยเฉพาะใน
เขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง ท่ีมีกลุ่มคน 6 กลุ่ม อาศยัอยู่ คือ ขมุ ถ่ิน มง้ 



132 

 

เม่ียน มลาบรี และคนพื้นเมือง รูปแบบของกิจกรรม โครงการต่างๆท่ีจดัท าข้ึนจึงมีความหลากหลาย
และตอ้งมีการแยกการด าเนินกิจกรรม ดว้ยเหตุผลท่ีว่ากลุ่มผูสู้งอายุท่ีเป็นชาวเขาภาษาท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารจะเป็นภาษาถ่ินของตวัเอง จึงกลายเป็นอีกหน่ึงปัญหาให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอ้ง
ใช้ทกัษะความสามารถ และการขอความร่วมมือกับผูน้ าของชุมชนในการเป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสาร ในบางคร้ังก็ท าใหเ้กิดความล่านชา้ในการด าเนินงานและความทัว่ถึงของกิจกรรมดว้ย  
 

ดงัท่ี นามสมมติ ป (2554) กล่าวคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลของเรามีกลุ่มคนท่ี
อาศยัอยูห่ลากหลาย กิจกรรมท่ีจดัข้ึนตอ้งมีการจดักิจกรรมแยกกนับา้งตามหมู่บา้น
หรือกลุ่มนั้นๆ อีกทั้งกลุ่มผูสู้งอายุชาวเขาก็จะพูดคุยกนัด้วยภาษาถ่ินของตนเอง 
หรือพูดภาษาพื้นเมือง ภาษาไทยไม่ไดเ้ลย จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการ
บา้ง 

  
 4.4.4 ผลลพัธ์การน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที ่1 พ.ศ.2552ไปปฏิบัติ 
  
 ผลการศึกษาการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ใน
คร้ังน้ีพบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การศึกษาเร่ือง
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอยา่งจริงจงั จะรู้เพียงกวา้งๆอยา่งผิวเผิน ท าให้เกิดความไม่รู้ ไม่เขา้ใจ
ในเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท่ีส่งผลสืบเน่ืองมาในขั้นของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงไปปฏิบติั ท่ีการด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดน้ า
แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงมาเป็นกรอบในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุเช่นเดียวกนั จึงส่งผล
สืบเน่ืองมายงัขั้นของผลลพัธ์ในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัคือ ความลม้เหลวใน
การน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวยีงสา 
 ความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัคร้ังน้ี เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุท่ีส่งกระทบต่อเน่ืองกนัมาจนถึงผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ย นั่นก็คือ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานท่ีตนเองก าลงัปฏิบติัอยู ่ 
 

ดงัเช่น นามสมมติ ผ (2554) ให้ความเห็นว่า มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ี
ตวัเองรับผดิชอบเท่านั้น แต่ในบางเร่ืองท่ีรับผดิชอบก็ยอมรับวา่ยงัมีความรู้ไม่ดีพอ
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อย่างของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงท่ีมาสอบถามน้ี คงตอ้งกลบัไปนั่งดูงานท่ี
ตวัเองรับผิดชอบอยา่งจริงจงั การท างานก็ท าตามท่ีไดรั้บมอบหมายมาส่วนใหญ่
ลกัษณะงานก็จะเป็นกิจกรรมหรืองานท่ีเคยด าเนินการมาแลว้ทั้งนั้น 

 
 จากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นประเด็นให้เห็นถึงความล้มเหลวท่ี
เกิดข้ึนจากการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวยีงสา ไดด้งัน้ี 
  
 ประเด็นท่ี 1 แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ยงัไม่ลงไปสู่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  เน่ืองจากในระดบัของทอ้งถ่ินเร่ืองของแผนผูสู้งอายุยงัไม่มีการเผยแพร่ท่ีชดัเจน ไม่มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเกิดการรับรู้เก่ียวกบัตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไม่เกิดการรับรู้วา่แผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุง มีความส าคญัในเร่ืองใดบา้ง การจดัท าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงข้ึนมาเพื่ออะไร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงมีหน่วยงานไหนบ้าง ไม่ได้สร้าง
กระบวนการรับรู้ท่ีถูกตอ้งให้กบัผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ยอย่างเจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลไปถึงการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัท่ีหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้น าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มาเป็นกรอบในการด าเนินงานของ
ตนเอง  

  
เช่นท่ี นามสมมติ ฝ (2554) กล่าวไวว้า่ “ตั้งแต่ท่ีท างานมายงัไม่เคยไดรั้บรู้ในเร่ือง
ของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเลย แล้วตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงน้ีคือ
อะไร ใครรับผดิชอบ ก็ไม่ทราบเช่นกนั”  

 
 จากค ากล่าวท าให้เห็นไดว้า่แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ในขั้นของการน าไปปฏิบติัยงัไม่
สามารถสร้างกระบวนการรับรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงให้เกิดข้ึนในกลุ่มของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ 
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 ประเด็นท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุง 
 สืบเน่ืองมาจากประเด็นท่ี 1 เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้
เกิดการรับรู้วา่แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ถูกก าหนดข้ึนมาเพราะอะไรและเพื่ออะไร ส่งผลถึงตวั
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่าง
จริงจงั เม่ือไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจงัก็ไม่เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง ไม่รู้ในยุทธศาสตร์ มาตรการการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงไม่รู้ว่า
ขอบข่ายการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง มีกรอบในการด าเนินงานครอบคลุมถึง
ส่วนไหนในการน าไปปฏิบติั ครอบคลุมลกัษณะกิจกรรม โครงการลกัษณะใดบา้งถึงเรียกไดว้า่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุง ซ่ึงยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ด าเนินงานของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง มีดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายท่ีุมี 
คุณภาพ 
  1) มาตรการ หลกัประกนัรายไดเ้พื่อวยัสูงอาย ุ
   (1) ขยายหลกัประกนัชราภาพใหค้รอบคลุมถว้นหนา้ 
   (2) ส่งเสริมและสร้างวนิยัการออมทุกช่วงวยั 
  2) มาตรการ การใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   (1) ส่งเสริมการเขา้ถึง และพฒันาการจดับริการการศึกษา และการเรียนรู้ 
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อความเขา้ใจชีวิต
และพฒันาการในแต่ละวยั และเพื่อเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเหมาะสม 
   (2) รณรงคใ์หส้ังคมตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเขา้สู่การ 
เป็นผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ การปลุกจิตส านึกใหค้นในสังคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
ผูสู้งอาย ุ
   (1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกวยั เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผดิชอบผูสู้งอายใุนครอบครัวและชุมชน 
   (2) ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายกุบัคนทุกวยั โดยเป็น 
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 
   (3) รณรงคใ์หส้ังคมมีจิตส านึกและตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
ผูสู้งอาย ุ
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุ
  1) มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย และดูแลตนเองเบ้ืองตน้ 
   (1) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่
ผูสู้งอาย ุและครอบครัว 
  2) มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอาย ุ
   (1) ส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงานชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย 
   (2) สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ ส่งเสริมดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูสู้งอาย ุ
   (1) ส่งเสริมการท างานทั้งเตม็เวลาและไม่เตม็เวลา ทั้งในระบบ และนอก 
ระบบ 
   (2) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัวยั และ 
ความสามารถ 
   (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจดัท ากิจกรรมเสริมรายได ้โดยให ้
ผูสู้งอายสุามารถมีส่วนร่วม 
  4) มาตรการ สนบัสนุนผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ 
   (1) ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายท่ีุเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคม 
   (2) ส่งเสริมใหเ้กิดคลงัปัญญากลางของผูสู้งอายเุพื่อรวบรวมภูมิปัญญาใน 
สังคม 
   (3) ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผูสู้งอายแุละให ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ในสังคม 
  5) มาตรการ ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทใหมี้รายการเพื่อผูสู้งอาย ุและ 
สนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้และสามารถเขา้ถึงข่าวสารและส่ือ 
   (1) ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทใหมี้รายการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
   (2) ส่งเสริมการผลิต การเขา้ถึงส่ือ และการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับ 
ผูสู้งอาย ุ
   (3) ด าเนินการให้ผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ได ้
อยา่งต่อเน่ือง 
  6) มาตรการ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มท่ี 
เหมาะสม 
   (1) สนบัสนุนส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ครอบครัวและผูสู้งอายุในการ 
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ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัเพื่อรองรับความตอ้งการในวยัสูงอาย ุ
   (2) ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั  
และระบบสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ 
   (3) มีการออกกฎหมายใหสิ้ทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนท่ีจดับริการดา้นท่ีพกั 
อาศยัท่ีไดม้าตรฐานส าหรับผูสู้งอายุ 
  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 
  1) มาตรการ คุม้ครองดา้นรายได ้
   (1) ส่งเสริมใหผู้สู้งอายทุุกคนไดรั้บสวสัดิการดา้นรายไดพ้ื้นฐานท่ีรัฐจดั 
ให ้
   (2) ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผูสู้งอาย ุ
  2) มาตรการ หลกัประกนัดา้นสุขภาพ 
   (1) พฒันาและส่งเสริมระบบประกนัสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสู้งอายทุุก 
คน 
   (2) ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
อยา่งทัว่ถึง 
   (3) ใหว้คัซีนท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแก่ 
ผูสู้งอาย ุ
   (4) รัฐตอ้งใหอุ้ปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวติประจ าวนัตามท่ีจ าเป็น เช่น  
แวน่ตา ไมเ้ทา้  รถเขน็ ฟันเทียมแก่ผูสู้งอาย ุ
  3) มาตรการ ดา้นครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง 
   (1) ส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดอ้ยูก่บัครอบครัวใหน้านท่ีสุด โดยการส่งเสริม 
ค่านิยมในการอยูร่่วมกบัผูสู้งอาย ุ
   (2) ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลใหมี้ศกัยภาพในการดูแล 
ผูสู้งอาย ุโดยการใหค้วามรู้และขอ้มูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลเก่ียวกบัการบริการต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ 
  4) มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 
   (1) ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหส้ามารถอ านวยความสะดวกแก่ 
ผูสู้งอายใุนการด ารงชีวติและติดต่อสัมพนัธ์ กบัสังคม กลุ่ม และบุคคล 
    - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใหผู้สู้งอายทุราบถึงอตัราค่าโดยสาร 
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ของระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนต่างๆท่ีลดหยอ่นใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
    - ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทุก 
ประเภทใหผู้สู้งอายเุขา้ถึง และใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอายตุลอดระยะเวลาใหบ้ริการ 
โดยมีการประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการท่ีมีผลงานดีเด่น 
    - ส่งเสริมใหภ้าครัฐและเอกชนท่ีรับผดิชอบสถานท่ีสาธารณะ  
ปฏิบติัตามมาตรฐานสถานท่ีสาธารณะส าหรับผูสู้งอายุ 
    - จดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริงในสถานท่ีสาธารณะแก่ 
ผูสู้งอาย ุเช่น ถนน ทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวกเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
    - จดัใหมี้สวนสาธารณะและพื้นท่ีออกก าลงักายท่ีเพียงพอและ 
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 
   (2) จดัตั้งและพฒันาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการ 
ดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาวในชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายมุากท่ีสุดโดยเนน้บริการถึงบา้นและมี
การสอดประสานกนัระหวา่งบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการ  
ดงัต่อไปน้ี 
    - สนบัสนุนการดูแลระยะยาว 
    - ระบบประคบัประคอง 
    - ดูแลโรคเร้ือรังท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน และ
โรคหลอดเลือดในสมอง 
    - อาสาสมคัรในชุมชน 
    - สนบัสนุนใหผู้ดู้แลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผูสู้งอายุ 
   (3) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รทางศาสนา องคก์ร 
เอกชน และองคก์รสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการเพื่อผูสู้งอาย ุโดยกระบวน 
การประชาคม 
   (4) เก้ือหนุนให้เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดับริการดา้น 
สุขภาพและสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุสามารถซ้ือบริการได ้โดยมีการดูแลและก ากบัมาตรฐานและ 
ค่าบริการท่ีเป็นธรรมร่วมดว้ย 
   (5) รัฐมีระบบและแผนเพื่อการใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอายเุม่ือเกิดภยัพิบติั 
   (6) ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทยท์างเลือก 
   (7) จดัตั้งคลินิกผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีจ  านวนเตียงตั้งแต่  
120 เตียงข้ึนไป 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณา 
การระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 
  1) มาตรการ การบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณาการ 
ระดบัชาติ 
   (1) เสริมสร้างความเขม้แขง็คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ใหส้ามารถ 
ผลกัดนันโยบายและภารกิจท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอายสูุ่การปฏิบติั 
   (2) ใหค้ณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมดา้นผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัในคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัเป็นเครือข่ายการบริหารและพฒันา
ผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
   (3) พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
   (4) คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติวางแผนและด าเนินการใหมี้การ 
ติดตามประเมินผลแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีทนัก าหนดเวลา 
  2) มาตรการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ
   (1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรดา้น 
ผูสู้งอาย ุในระดบัวชิาชีพ อยา่งเพียงพอและมีมาตรฐาน 
   (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตหรือฝึกอบรมผูดู้แลผูสู้งอาย ุอยา่ง 
เพียงพอและมีมาตรฐาน 
   (3) ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรดา้นผูสู้งอายใุห้เหมาะสมและเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการของประเทศและด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์การประมวล พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอาย ุและ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
  1) มาตรการ สนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอายุ 
ส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพฒันาการบริการหรือการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
ผูสู้งอาย ุ
  2) มาตรการ ด าเนินการใหมี้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ผูสู้งอายแุห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
  3) มาตรการพฒันาระบบขอ้มูลทางดา้นผูสู้งอายใุหถู้กตอ้งและทนัสมยั โดยมี 
ระบบฐานขอ้มูลท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอายท่ีุง่ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้ (กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย,์ 2553: 31-35)   
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 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีการศึกษาในรายเอียด
เก่ียวกับแผนผูสู้งอายุอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นประเด็นของการก าหนดตัวแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงข้ึนมา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัประเด็น เน้ือหาสาระต่างๆท่ี
ไดก้ าหนดไว ้ก่อนท่ีจะลงลึกไปในขั้นของหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแต่หน่วยจะตอ้งน าไปปฏิบติั
ตามท่ีไดมี้การก าหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงก่อนท่ีจะมี
การน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปสู่ในขั้นของการปฏิบติัออยา่แทจ้ริง 
 
 ประเด็นท่ี 3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเวยีงสาไม่มีการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบั 
ปรับปรุงไปปฏิบติั 
 จากประเด็นขา้งตน้ทั้งสองประเด็นคือ แผนผูสู้งอายยุงัไม่ลงไปสู่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินไม่เกิดการรับรู้ใน 
กระบวนการตามแผนงานของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ท าให้ไม่ไดมี้การศึกษาในเร่ืองของแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ไม่เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ส่งผลสืบเน่ืองมายงัประเด็นท่ี 3 ในการปฏิบติั 
งานในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงจึงไม่ถูกน ามาเป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขั้นของผลลัพธ์จาก
การศึกษาเร่ืองการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวียงสา จึงเกิดความลม้เหลว 
เพราะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงาน จึงไม่มีผล
การน าไปปฏิบติัในขั้นตอนอ่ืนๆเช่นกนั 
  
 ข้อค้นพบในการศึกษาการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ในอ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน  
 การด าเนินกิจกรรมทางด้านผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้า ท่ี
ผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินงานโดยยึดหลกัการพฒันาตามแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เพราะในตวัแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมี
การก าหนดปฏิทินในการด าเนินงาน ท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานไวแ้ล้ว 
เน่ืองจากตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ี
ชดัเจนในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงไม่สามารถตอบไดว้่ากรอบการด าเนินงานตามแผน
ผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงเป็นเช่นไร ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ด้วยว่าลักษณะการด าเนินกิจกรรม
ทางด้านผู ้สูงอายุตามแผนพัฒนาของหน่วยงานตนเองนั้ น ก็มีความสอดคล้องเป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ มาตรการในการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงเช่นเดียวกนั 
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 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมองวา่การด าเนินกิจกรรมทางดา้น
ผูสู้งอายุของหน่วยงานตนเองนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะวา่ในการปฏิบติังาน
ยดึจากแผนพฒันา แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของหน่วยงานเองเป็นหลกั 
มีการส ารวจความคิดเห็น ความตอ้งการของประชาชนก่อนมีการด าเนินงานต่างๆ ใชค้วามเป็นคน
ในพื้นท่ีท่ีมีความคุน้เคยกบัประชาชน คุน้เคยกบับริบทของชุมชนท่ีสามารถเขา้ใจถึงสภาพความ
เป็นชุมชนในแต่ละพื้นท่ีได ้ 
 

ดงัท่ี นามสมมติ พ (2554) ได้กล่าวว่า การด าเนินงานด้านผูสู้งอายุถือว่าประสบ
ความส าเร็จ เพราะผูสู้งอายุจะใหก้ารตอบรับเป็นอยา่งดีในการด าเนินงานต่างๆ อีก
ทั้งตัวของเจ้าหน้าท่ีก็เป็นคนในชุมชนอยู่แล้วก็จะทราบถึงความต้องการของ
ผูสู้งอายไุดไ้ม่ยากนกั  

 
 ดว้ยความท่ีเป็นสังคมชนบทการพฒันาหรือการเขา้มาของส่ิงใหม่ๆในสังคมจะตอ้งท าให้
เกิดการยอมรับก่อนเพื่อท่ีทุกคนจะเขา้ใจและยอมท าตาม ส่วนมากแลว้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูสู้งอายเุองจะไม่ค่อยท าส่ิงอะไรใหม่ๆจะยดึตามหลกัท่ีจะเคยท ามาก่อน การท่ีจะให้ผูสู้งอายุหนัมา
ออกก าลงักาย ท ากลุ่มจกัรสาน เล้ียงสัตวต่์างๆโดยการรวมนั้นค่อนขา้งท่ีจะยาก เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นกิจวตัรประวนัหรือวา่เป็นอาชีพของตนอยูแ่ลว้ผูสู้งอายุจะคิดวา่การออกก าลงักายไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไปรวมกนัท าพร้อมกนัเพราะผูสู้งอายุในชุมชนยงัท างานกนัอยู ่การท าเกษตรกรรม
ต่างๆตอ้งออกไปท าทุกวนัเขาถือวา่การท างานก็ถือเป็นการออกก าลงักาย ส่วนเร่ืองของการจกัรสาน
นั้นทุกคนก็จะท าเป็นท าไวใ้ชเ้องท่ีบา้นจึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งรวมกลุ่มกนัท าเพราะทุกคนก็ท าเป็นกนั
แลว้ ส่ิงเหล่าน้ีความคิดแบบชนบทเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุยงัค่อนขา้งท่ีจะยึดติดอยูม่ากเจา้หน้าท่ีจึงตอ้ง
ท าให้กลุ่มผูสู้งอายุเขา้ใจ แลว้เห็นถึงประโยชน์ท่ีพวกเขาควรจะไดจึ้งจะไดรั้บความสนใจและการ
ตอบรับจากกลุ่มผูสู้งอายุ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีตวัของเจา้หน้าตระหนกัถึงมากท่ีสุดในการท า
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอายปุระสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 สาเหตุท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานจาก
หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ท่ีให้การสนบัสนุน การช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกต่างๆในการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงหากจะมองในส่วนการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เองทั้งหมดผลของการด าเนินกิจกรรมต่างๆนั้นก็คงไม่ประสบความส าเร็จได้ถึงเพียงน้ี 
เพราะยงัมีในบางเร่ือง บางกิจกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มี
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีดีพอจึงตอ้งอาศยัขอความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความความรู้ 
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ความเข้าใจ ความช านาญในเร่ืองดงักล่าวมากกว่าเขา้มาช่วยดูแลโอกาสน้ีเองก็ท าให้เจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้เรียนรู้ในเร่ืองดงักล่าวไปในตวัด้วยเช่นกนั การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆดา้นผูสู้งอายท่ีุประสบความส าเร็จเพราะสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูสู้งอายไุดแ้ละไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆจากกลุ่มของผูสู้งอาย ุ
นอกจาตวัของผูสู้งอายุจะพึงพอใจกบักิจกรรมท่ีด าเนินไปแลว้นั้นยงัส่งผลไปในเร่ืองคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายดุว้ย การท่ีผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนัมากข้ึน ท าให้
ผูสู้งอายมีุสุขภาพท่ีดีข้ึนทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ  

 
ตามท่ี นามสมมติ ฟ (2554) ได้อธิบายไวว้่า ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานด้าน
ผูสู้งอายนุั้นส่วนใหญ่ก็จะไดรั้บผลการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจะให้
ความสนใจในการเขา้ร่วมด าเนินด าเนินกิจกรรมต่างๆซ่ึงทางเราพยายามท่ีจะเน้น
ให้ผูสู้งอายุเห็นถึงความส าคญัของตวัเองและเห็นว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆให้
ความส าคญักบัผูสู้งอายุ นอกจากท่ีจะสร้างคุณค่าทางดา้นจิตใจให้กบัผูสู้งอายุยงั
เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับทางผูสู้งอายุด้วยทั้ งในเร่ืองของการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างรายได้เสริม ให้ผูสู้งอายุสามารถเข้าถึงการรับรู้สิทธิ
ต่างๆของตวัเองท่ีได้รับตามกฎหมาย การด าเนินกิจกรรมด้านผูสู้งอายุท่ีผ่านมา
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ถือวา่ประสบความส าเร็จ เพราะดูจากผลการตอบ
รับจากกลุ่มผูสู้งอายุและสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่
ละกิจกรรม 

  
 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่แผนพฒันาของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นยอ่มท่ีจะไม่ขดัต่อแผน
ด าเนินการ ระเบียบต่างๆของส่วนกลางอยูแ่ลว้ ในบางคร้ังการด าเนินกิจกรรมก็ไม่สามารถท่ีจะท า
ไดต้ามนโยบายของส่วนกลางทั้งหมด กิจกรรมบางอยา่งชุมชนไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัไดห้รืออาจจะ
ดว้ยบริบทและความสามารถของชุมชน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของ
ส่วนกลางไดท้ั้งหมด ส าหรับตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจกบัการด าเนิน
กิจกรรมดา้นผูสู้งอายุท่ีผ่านมา ถือว่าเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งตวัของเจา้หน้าท่ี
และผูสู้งอาย ุท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรู้้ถึงปัญหา ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูสู้งอายใุนการลง
พื้นท่ีปฏิบติังานในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสามารถน าส่ิงเหล่าน้ีมาปรับประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมดา้น
ผูสู้งอายใุนคร้ังต่อไป เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมแก่ผูสู้งอายเุกิดประโยชน์กบัตวัของผูสู้งอายุให้มาก
ท่ีสุด ตวัของเจา้ท่ีเองแลว้ถือวา่มีความเขา้ใจในงานท่ีท าดีแต่การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบติัในชุมชน
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แต่ละคร้ังนั้นอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบา้ง แต่ก็ยงัสามารถท่ีจะปฏิบติัให้อยูใ่นกรอบการด าเนินงานได ้
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบักฎระเบียบ กฎหมายต่างๆดา้นผูสู้งอายมุากข้ึนไปดว้ย 
 นอกจากตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะบอกว่าการด าเนินงานด้านผูสู้งอายุนั้นประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ในกลุ่มของผูสู้งอายุเองก็บอกวา่การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุเป็นส่ิงท่ี
ดีกบัตวัของผูสู้งอายุ การส่งเสริมอาชีพก็ท าให้ผูสู้งอายุมีรายได้เสริม เช่น กลุ่มจกัรสาน การท า
ดอกไมป้ระดิษฐ์ต่างๆ การเล้ียงสัตว ์นอกจากจะมีรายไดเ้สริมแลว้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น การ
เล้ียงสัตว ์ท่ีมีการหมุนเวียนการท างานกนัของสมาชิกในกลุ่มในการดูแล หากมีการขายสัตวท่ี์เล้ียง
กนัในกลุ่มก็จะน าเงินท่ีไดม้าปันผลใหก้บัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงจะมีเงินท่ีหกัออกก่อนเพื่อน ามา
เป็นทุนในการลงทุนคร้ังต่อไปดว้ย นอกจากจะสร้างรายไดแ้ลว้ยงัท าให้เกิดความรัก ความสามคัคี
ในกลุ่ม ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกนั โดยเฉพาะท่ีกลุ่มผูสู้งอายุตอ้งการ
ก็คือการส่งเสริมในเร่ืองของจิตใจและยงัมีในส่วนของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลงักาย เช่น 
การเล่นเปตอง การร าไมพ้อง ท่ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สนบัสนุนในเร่ืองของอุปกรณ์การ
กีฬาในขณะท่ีในตอนเยน็ผูสู้งอายุจะมีการรวมตวักนัในการท ากิจกรรมดงักล่าวร่วมกนักิจกรรมน้ี
ส่งเสริมทั้งในเร่ืองของร่างกายและจิตใจ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือโครงการ กิจกรรมเก่ียวกบัการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนใหก้บัเยาวชนลูกหลานไดสื้บทอดต่อไป ส่ิงน้ีนอกจากจะเป็นการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของชุมชนยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูสู้งอายกุบัเยาวชนในชุมชนอีกดว้ย  

 
เช่นท่ี นามสมมติ ภ (2554) กล่าวว่า การเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้กบัผูสู้งอายุเป็นส่ิงท่ีดีกบัผูสู้งอายุเพราะผูสู้งอายุคนแก่นะก็
อยูบ่า้นเฉยๆอยูแ่ลว้ การเขา้มาท ากิจกรรมให้กบัผูสู้งอายุท่ีผา่นมาก็ไดรั้บการตอบ
รับท่ีดีจากผูสู้งอาย ุเพราะไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย 
 

 กิจกรรมต่างๆท่ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเวียงสาด าเนินการทางดา้นผูสู้งอาย ุ
ล้วนแล้วแต่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ และมาตรการการ
ด าเนินงานทางด้านผูสู้งอายุในแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เหตุผลท่ีเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบอกวา่ไม่ไดย้ึดกรอบการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง 
คือเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และไม่ไดศึ้กษาเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
อยา่งจริงจงั จึงไม่ท าใหเ้กิดการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในอ าเภอเวยีงสา  
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4.5 เงื่อนไขทีม่ผีลต่อการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) 
ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1 พ.ศ.2552ไปปฏบิัติ 
 
 การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 
ไปปฏิบติัในอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาพบว่าการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไป
ปฏิบัติในคร้ังน้ีประสบความล้มเหลว เพราะมีเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงไปปฏิบติั ดงัน้ี  
 เง่ือนไขท่ี 1 การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ และการอบรมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการด าเนินงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง  
 ตวัของผูก้  าหนดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ตอ้งกลบัมานัง่ทบทวนตั้งแต่เร่ิมแรกว่าเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนินงานส่วนใดบา้งของตนเอง จากประเด็นท่ีตั้งขอ้สังเกตขั้นส่วนแรกท่ีคิดวา่
เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ผลการด าเนินงานสวนทางกนัคือ การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ 
และการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เพราะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัทอ้งถ่ินยงัขาดในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงอยา่งชดัเจน ซ่ึง 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ ดงันั้นในส่วนของผูท่ี้ก าหนดหรือสร้างแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง จะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการรับรู้ของทุกภาคส่วนในสังคมอยา่ง
ทั่วถึงกัน ท่ีส าคัญคือกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านผูสู้งอายุตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงในระดบัของท้องถ่ิน ท่ีถือว่าเป็นตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้ไป
ด าเนินงานโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ในส่วนน้ีตอ้งให้การสนบัสนุนกบัเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในขั้นสุดทา้ยดว้ยส่ิงแรกคือ การสร้างการรับรู้ท่ีถูกตอ้งและอย่างทัว่ถึงให้กบัตวัของ
เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานให้เห็นถึงความส าคัญท่ีมีการก าหนดแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงข้ึน 
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท่ีส าคญัหน่วยงานไหนบา้ง
ท่ีตอ้งรับผดิชอบ ใหต้ระหนกัถึงบทบาทของตนเองท่ีมีตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง รวมไปถึง
การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บรู้ โดยเฉพาะในส่วนหน่วยงานของทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานในขั้นสุดทา้ยตาม
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ทั้งมีความใกล้ชิด เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้มากท่ีสุดเพื่อ
ก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและสามารถตอบสนองต่อทั้งกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
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ดงัท่ี นามสมมติ ม (2554) กล่าวว่า ในทางปฏิบติัจะไม่เกิดผลส าเร็จแน่นอน หาก
หน่วยงานในระดบัสูงยงัไม่มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้เกิดการรับรู้ท่ีชดัเจน
และอยา่งทัว่ถึง ก่อนมองไปในเร่ืองของความส าเร็จของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงไปปฏิบติั ควรท่ีจะมองกลบัข้ึนไปในขั้นแรกของกระบวนการก่อนว่า
แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง เป็นท่ีรับรู้ของหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบติัมากแค่ไหน 

 

 เง่ือนไขท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุง  
 ตัวของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขส าคัญท่ีจะบอกได้ว่า การน าแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงจะประสบกบัความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการด าเนินงาน การน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเวียงสา มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุอย่างกวา้งและรู้เพียงแค่ผิวเผิน
เท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การศึกษารายละเอียดของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงั ส่งผลถึงการ
ด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดย้ึดการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง แต่จะเน้นการด าเนินงานหรือกิจกรรมทางด้านผูสู้งอายุตาม
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหลัก ส่งผลถึงความล้มเหลวในการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั  

 
ดงัท่ี นามสมมติ ย (2554) ให้ความเห็นไวว้่า พอจะทราบในเร่ืองเก่ียวกบัแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอยูบ่า้งว่าก าหนดข้ึนมาเพื่ออะไร แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัไม่
เคยเห็นตวัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงเลย หากจะให้เจาะลึกลงไปในรายละเอียด
คงตอบไม่ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เพราะการด าเนินงาน
ดา้นผูสู้งอายกุ็จะเนน้ตามแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหลกั จึงไม่
ค่อยท่ีจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือดงักล่าวมากเท่าใดนกั 
 

 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานทางด้านผูสู้งอายุถือได้ว่าเป็นกลไกท่ีส าคญัมากในการถ่ายทอด
ความรู้ และการด าเนินงานต่างๆไปสู่การปฏิบติั เม่ือเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีดี
พอเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของตวัเอง ท าให้สามารถมองเห็นถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในการ
ด าเนินงานไม่วา่จะเป็นไปตามการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงท่ีวางเอาไวห้รือไม่ก็
ตาม  
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ดงัท่ี นามสมมติ ร (2554) กล่าวไวว้่า“การด าเนินงานทางด้านผูสู้งอายุทางเรา
ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เพราะใน
แต่ละกิจกรรมก็จะมีขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณอยูด่ว้ย”  

 
 เง่ือนไขท่ีกล่าวมาน้ีลว้นส่งผลต่อความลม้เหลวของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไป
ปฏิบติัในอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ข้ึนอยูก่บัวา่เง่ือนไขเหล่าน้ีจะไดรั้บการแกไ้ข พฒันา ปรับปรุง
ให้ดีข้ึนมากนอ้ยแค่ไหนเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
4.6 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
  
 ปัญหา อุปสรรค 
 จากผลการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2552ไปปฏิบติั อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ในคร้ังน้ีประสบกบัความลม้เหลวในเร่ืองของการน า
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในการด าเนินงานส่ิงท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการน าแผน
ผูสู้งอายฯุ ฉบบัปรับปรุงในคร้ังน้ีเกิดมาจากสาเหตุท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  
 1. สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 สมรรถนะในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติัผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เฉพาะในส่วนของหน้าท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบเพียงเท่านั้น ส าหรับเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีเคยศึกษาตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
มาแลว้บา้งแต่ยงัไม่มีความเขา้ใจท่ีชดัเจน และในบางคร้ังการมองความส าเร็จของตวัแผนผูสู้งอายุฯ 
ฉบบัปรับปรุงตามวตัถุประสงค์นั้นอาจมุ่งเน้นในเชิงปริมาณว่าท าไดม้ากแค่ไหนเป็นก่ีเปอร์เซ็น
ส าคญักวา่การมองในเชิงคุณภาพวา่ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นนอกจากกะท าไดม้ากแลว้ยงัสร้างคุณประโยชน์
ใหก้บัผูสู้งอายใุนดา้นไหน มีการพฒันาในส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นบา้ง การด าเนินงานต่างๆท่ี
เกิดข้ึนเกิดจากความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงในการด าเนินงานหรือด าเนินงานเพราะเป็นหนา้ท่ีความรับชอบ
ท่ีต้องท า ผลท่ีเกิดข้ึนมาสามารถน ามาพฒันาทางด้านจิตใจของทั้ งเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานและ
กลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนไม่ควรมองแค่ในจุดเดียวแต่ควรมองให้กวา้งและลึกลงไปใน
อนาคตดว้ยวา่สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อไปไดอ้ยา่งได ้
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 ตอ้งมีการสร้างในเร่ืองของการเช่ือมโยง การบูรณาการการท างานร่วมกนั คือทุกหน่วยงาน
ก็จะท างานตามหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ทั้งๆท่ีกรอบใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมเป็นเร่ือง
เดียวกนัและทุกหน่วยงานก็มีความเก่ียวขอ้งกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยู ่การเช่ือมโยงการ
ท างานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก็เป็นผลท่ีในการท่ีเราจะไดเ้ห็นถึงทรรศนะหรือมุมมองในการ
ท างานท่ีกวา้งออกไป เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท างานของเราได ้และยงัจะช่วยใน
เร่ืองของการประหยดังบประมาณในการด าเนินงาน ความซ ้ าซ้อนในรูปแบบของการด าเนิน
กิจกรรม หากมองในตวัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากเกินไปทั้งๆท่ีเร่ือง
หรือประเด็นในการพฒันาเป็นเร่ืองเดียว จึงท าใหเ้กิดปัญหาความซ ้ าซอ้นของการปฏิบติังาน 
 รวมไปถึงเร่ืองของความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ทั้งตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและ
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นท่ีมี
ความห่างไกล มีปัญหาในเร่ืองของการเดินทาง การติดต่อประสานงานในเร่ืองของความห่างไกล ยงั
ไม่มีสัญญาณโทรศพัท ์ ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร ภาษา เพราะมีกลุ่มชาวเขา ไม่สามารถท่ีจะท าความ
เขา้ใจในภาษากลางหรือภาษาของคนเมืองได ้การออ่านหนงัสือไม่ออก ส่ิงเหล่าน้ียงัส่งผลไปใน
เร่ืองของกิจกรรมท่ีท าไปแลว้มกัจะขาดการต่อยอดในการท ากิจกรรมต่อไปหรือวา่มีก็มีจ  านวนนอ้ย
มากเพราะดว้ยปัญหาในขา้งตน้ ในเร่ืองของการส่งเสริมอาชีพนั้นก็ยงัประสบกบัปัญหาการขาด
ตลาดรองรับผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายุ ถ้าท าสินค้าออกไปแล้วไม่มีตลาดรองรับกลุ่ม
ผูสู้งอายกุ็จะเลิกท าบา้งหรือไม่ก็ท  าแค่ไวใ้ชใ้นครัวเรือนเท่านั้น การขาดตลาดรองรับผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มผูสู้งอายจึุงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะท าให้กิจกรรมท่ีท านั้นประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวใน
การด าเนินงาน 
 เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีการเตรียมการในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ิม
ตั้งแต่ขั้นก่อนการปฏิบติัไปจนถึงล าดบัสุดทา้ยของการด าเนินงานท่ีจะตอ้งไม่ให้มีปัญหาเกิดข้ึน 
หรือมีปัญหาเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด ตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งมีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีท าไปพร้อมทั้งบทบาทของตวัเองท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ได ้
สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการด าเนินงาน ทั้งความรู้ 
ความสามารถ การเขา้ใจกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน การมีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี
ในการปฏิบติังานทั้ งกับเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้วยกันเองและกลุ่มเป้าหมายใยการด าเนินงาน 
สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. งบประมาณในการด าเนินงาน  
 หากมีแต่ตวัแผนงานในการด าเนินงานแต่ไม่มีงบประมาณลงไปสนบัสนุนการท างาน ใน
ส่วนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานก็คงไม่เล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานในส่วนน้ีดว้ยเช่นกนั 
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เพราะงบประมาณในการด าเนินงานถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก ท่ีจะสามารถบอกไดว้่า
ในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดจ้ริงหรือไม่ การด าเนินงานตอ้งใช้
งบประมาณเขา้มาเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้งบประมาณท่ีจะเขา้ไปสนบัสนุนทั้งเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ียงัขาดใน
เร่ืองของเอกสาร เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขาดในเร่ืองของการ
สนบัสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมของผูสู้งอายุ เช่น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองออกก าลงักาย เป็น
ตน้ 
 อีกทั้งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณยงัเป็นตวักระตุน้การด าเนินกิจกรรมให้เกิดข้ึนจริง ท า
ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินกิจกรรม วา่หน่วยงานให้ความส าคญัใน
เร่ืองดงักล่าวมากนอ้ยแค่ไหน เพราะหากไม่มีงบประมาณมาสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆก็คงไม่เกิดข้ึน
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้แมแ้ต่ในเร่ืองของการท่ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะใหค้วามสนใจในเร่ืองยงักล่าวก็
ยงัเกิดข้ึนน้อยตามไปด้วย เพราะส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับกิจกรรมท่ีมีงบประมาณมา
สนบัสนุนมากกวา่ 
  
 3. การสนบัสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล 
 การด าเนินงานด้านผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนใหญ่จะเน้นการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่นการแจกเบ้ียยงัชีพแบบขั้นบนัได การข้ึนรถเมลล์ฟรีของ
ผูสู้งอายุ การเขา้ชมสถานท่ีราชการ พิพิธภณัฑ์ต่างๆฟรี เป็นตน้ นโยบายเหล่าน้ีไดรั้บการตอบรับ
และเป็นท่ีรับรู้ของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นอยา่งดี หากวา่รัฐบาลมีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้น
ผูสู้งอายใุหเ้ป็นไปตามแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงอยา่งจริงจงั จะท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวม
ถึงประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคญัของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จะท าให้เกิดการพฒันาการ
ด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายท่ีุเร่ิมมาจากระดบัฐานรากในขั้นของการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยั
ผูสู้งอายุ หากรัฐบาลมีนโยบายท่ีส่งเสริมเร่ืองการด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุหรือส่งเสริมในเร่ือง
ของการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติั อยา่งจริงจงั จะท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
เห็นถึงความส าคญัของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางใน
การสร้างมาตรการการรับมือกบัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวัของประเทศไทย  
 ในส่วนของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงท่ีจดัท าข้ึนนั้นมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินงานคือ 
 วสัิยทศัน์ 
  “ผูสู้งวยัเป็นหลกัชยัของสังคม” 
  1. ผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพชีวติท่ีดี คือ 
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   - มีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจิต 
   - ครอบครัวมีสุข สังคมเอ้ืออาทร อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 
   - มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง ไดรั้บสวสัดิการและการบริการท่ีเหมาะสม 
   - อยูอ่ยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้เป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจและมี
ส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   - มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
  2. ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีความเขม้แขง็สามารถใหก้ารเก้ือหนุน
แก่ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  3. ระบบสวสัดิการและบริการ จะตอ้งสามารถรองรับผูสู้งอายใุหส้ามารถด ารงอยู่
กบัครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
  4. ทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วมในระบบสวสัดิการ และบริการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
โดยมีการก ากบัดูแลเพื่อการคุม้ครองผูสู้งอายใุนฐานะผูบ้ริโภค 
  5. ตอ้งมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุทุกขย์ากและตอ้งการการ
เก้ือกลูใหด้ ารงชีวิตอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งดีและต่อเน่ือง 
 
 วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี ดว้ยการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า มี
ศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้และมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง 
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกใหส้ังคมไทยตระหนกัถึงผูสู้งอายใุนฐานะบุคคลท่ีมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมใหค้งคุณค่าไวใ้ห้นานท่ีสุด 
  3. เพื่อใหป้ระชากรทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมการ และมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ 
  4. เพื่อใหป้ระชาชน ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์รภาครัฐ และเอกชน 
ตระหนกัและมีส่วนร่วมในภารกิจดา้นผูสู้งอาย ุ
  5. เพื่อใหมี้กรอบและแนวทางการปฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอายสุ าหรับทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะน าไปสู่การบูรณาการงานดา้นผูสู้งอาย ุ(กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย,์ 2553: 29-30)   
 หากหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุให้เป็นไปตาม วิสัยทศัน์
และวตัถุประสงคข์องแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ก็จะส่งผลถึงการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง
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ไปสู่การปฏิบติัประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน อีกทั้งยงัสามารถมีมาตรการในการเตรียม
ความพร้อมรับมือกบัสังคมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 การเปล่ียนรัฐบาลในการบริหารประเทศบ่อยๆก็ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน
ตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เพราะวา่รัฐบาลแต่ละชุดจะให้ความส าคญัท่ีจะสนใจกบัประเด็น
ของผูสู้งอายแุตกต่างกนัไป ส่งผลถึงการด าเนินงานและบทบาทของผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บความส าคญั
นั้นก็มีมากนอ้ยแตกต่างกนัไปดว้ย  

  
ดงัเช่น นามสมมติ ล (2554) กล่าวว่า “การพฒันาในบางเร่ืองบางคร้ังก็ตอ้งข้ึนอยู่
กบันโยบายของผูบ้ริการดว้ยเช่นกนัวา่ให้ความส าคญักบัเร่ืองไหนท่ีตอ้งเป็นเร่ือง
แกไ้ขท่ีเร่งด่วน การท างานก็จะท าตามล าดบัความส าคญัตามท่ีไดรั้บมอบหมายมา” 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมีสมรรถนะในการด าเนินงานท่ีพร้อมทุกดา้น 
 ความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เป็นท่ีส่ิงท่ี
มีความส าคญัมากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะศึกษาในหนา้ท่ี 
บทบาทความรับผดิชอบต่องานท่ีตนเองปฏิบติั ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงและส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กับการปฏิบติัหน้าท่ีของตน เพราะปัจจุบันสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆข้ึนอย่างมากมาก 
โดยเฉพาะในเร่ืองของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอยา่งมาก และดว้ยความท่ี
สังคมไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุจึงมีนโยบาย มาตรการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุเกิดข้ึนตามมา
อีกหลายด้านตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานต้องเกิดการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อท่ีจะสามารถน ามาปรับประยุกต์หรือเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุของเอง เพื่อให้
การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุท่ีจะเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัของผูสู้งอายุเอง 
และเพื่อใหท้นัรองรับต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 

เช่นท่ี นามสมมติ ว (2554) ไดใ้ห้ความเห็นว่า ยอมรับว่าเร่ืองเก่ียวกบัผูสู้งอายุมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยหน้าท่ีท่ีมีค่อนขา้งมากจึงท าให้ไม่ค่อยมี
เวลาไปสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างจริงจัง ท่ีจริงแล้งเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานเองก็ควรท่ีจะตอ้งมีการพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา  
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 ไม่ใช่แค่เพียงตัวของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานเพียงเท่านั้ นท่ีจะต้องมีสมรรถนะในการ
ด าเนินงานท่ีตอ้งมีความพร้อมทุกด้าน ในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไปท่ีด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุ และมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในส่วนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรท่ีจะมีการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอยา่งจริงจงั ให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายไุปปฏิบติัในระดบัของจงัหวดั ควรมี
การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การฝึกอบรม แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน แนะแนวทางใน
การน าแผนผูสู้งอายุไปปฏิบติั ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้ตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินเกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน
ในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัไปปฏิบติั  

 
ดงัท่ี นามสมมติ ศ (2554) กล่าวไวว้่า หน่วยงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์จงัหวดัน่าน ควรท่ีจะมีการจดัการอบรบ สร้างความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
ของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงหรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ
โดยตรง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีในระดบัทอ้งถ่ินเกิดความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีชดัเจนข้ึน 
เพราะท่ีผา่นมาการอบรมไม่ค่อยจะมีเท่าใดนกั 

 
 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานถือเป็นอีกหน่ึงส่ิง ท่ีจะ
เป็นตวัช่วยกระตุน้การท างานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ิน เพราะการจดัอบรมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของภาครัฐหรือ
หน่วยงานในระดบัจงัหวดัก็ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ท าให้เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินให้ความสนใจและความส าคญัในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุมากข้ึน 
และสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ส่ิงน้ีจึงถือเป็นหน่ึง
ประเด็นในการเสริมสร้างสมรรถนะให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ินให้มีมากข้ึน ทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรร่วมมือกนัในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะเร่ืองของการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน 
ระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงและน าไปสู่การปฏิบติัท่ี
ประสบความส าเร็จดว้ยเช่นกนั 
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 2. ใหค้วามส าคญักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบั 
ทอ้งถ่ิน 
 การน าแผนผูสู้งอายุไปปฏิบติัในระดบัของทอ้งถ่ินหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ควรให้ความส าคญักบัหน่วยงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ย ในเร่ืองของศกัยภาพและความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติั ควร
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน มาตรการ แนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมทางดา้นผูสู้งอาย ุเพราะหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นถือวา่เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีความใกล้ชิดและสามารถท่ีจะเข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผูสู้งอายุได้ ห ากว่าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ไปร่วมมีบทบาทในจดัท าแผนการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุง ก็จะสามารถท าให้ตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
ผูสู้งอายุ สร้างสวสัดิการทางสังคมท่ีมัน่คงให้กลุ่มผูสู้งอายุ ในส่วนของการปฏิบติังานตามแผน
ผูสู้งอายุก็จะไดรั้บการตอบรับ ความสนใจ และมีการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
อยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 3. ใชก้ารบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เห็นไดว้า่มีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การท างานเร่ืองเดียวกนัอยู่หลายหน่วยงาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดความซ ้ าซ้อน
ในรูปแบบของกิจกรรมการด าเนินงาน ทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกนั เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัและเกิดการรับรู้ในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั อีก
ทั้งยงัเป็นการกระตุน้การท างานซ่ึงกนัและกนัได ้เพื่อท่ีจะใหแ้ต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพในการท างาน
ท่ีดีเหมือนกนั ถือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานของแต่ละฝ่ายไปในตวั หากวา่หน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างจริงจงั ก็จะท าให้ทุกฝ่ายมีการศึกษาในเร่ืองของแผน
ผูสู้งอายุอยา่งจริงจงัจามไปดว้ย เพื่อท่ีจะให้แต่ละฝ่ายเห็นถึงศกัยภาพในการท างานของตวัเอง การ
ด าเนินงานเช่นน้ีจะสามารถช่วยเสริมสร้างให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงไปปฏิบติั เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว เกิดการรับรู้ สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงั ท่ีจะส่งผลถึงในขั้นของการปฏิบติังานท่ีเจา้หน้าผูป้ฏิบติังาน
เม่ือเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองแลว้ ก็สามารถท่ีจะน า
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีอยูน่ั้นมาลงมือในส่วนของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4.7 สรุปผลการศึกษา 
 
 ในพื้นท่ีของอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน จ านวนผูสู้งอายมีุจ านวนมากข้ึนมากท่ีสุดในจ านวน
ประชากรทั้งหมดของอ าเภอเวยีงสา เม่ือเทียบกบัการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในกลุ่มอ่ืนๆ กลุ่ม
จ านวนประชากรท่ีมีมากท่ีสุดในขณะน้ีคือกลุ่มประชากรวยัแรงงานและในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหนา้
ประชากรกลุ่มวยัแรงงานน้ีก็จะกลายมาเป็นมาเป็นประชากรในกลุ่มของผูสู้งอายุท่ีจะตอ้งมีมากข้ึน
กวา่จ านวนของผูสู้งอายใุนปัจจุบนัน้ี ก็จะเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีวา่จ  านวนของประชากรในวยัเด็กนั้น
มีจ านวนไม่มากอีก 10 ปีขา้งกลุ่มประชากรในวยัเด็กก็จะตอ้งกลายมาเป็นประชากรวยัแรงงานท่ี
จะตอ้งดูแลประชากรทั้งกลุ่มผูสู้งอายุและประชากรกลุ่มวยัเด็ก ลกัษณะจ านวนประชาการของ
อ าเภอเวยีงสาก็จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัรูปสามเหล่ียมกลบัหวั เพราะวา่กลุ่มผูสู้งอายจุะกลายเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในอ าเภอเวยีงสาและกลุ่มประชากรวยัเด็กจะมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  
 การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของอ าเภอเวียงสาในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหน้าเป็นเหตุผลท่ีว่าใน
ปัจจุบนัน้ีกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันานั้นจะตอ้งให้ความส าคญัและเตรียมความพร้อมท่ีจะ
รับมือกบัการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตวั หน่วยงานทุกภาคส่วนในอ าเภอเวียงสาจะตอ้งมี
มาตรการในการรองรับและรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะในเร่ืองสวสัดิการในการรองรับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุ ควรท่ีจะมีการเร่ิมด าเนินงานในปัจจุบนัน้ีเป็นตน้ไปเพื่อให้เกิดความ
พร้อม ความช านาญในการด าเนินงาน หากเม่ือประชากรของอ าเภอเวียงสาเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่ง
เต็มตวัก็สามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับกบัจ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้ง
จะต้องท าให้กลุ่มผูสู้งอายุท่ีจะมากท่ีสุดกลายมาเป็นกลุ่มท่ีจะสร้างประโยชน์และไม่กลายเป็น
ปัญหาของสังคมต่อไป 
 ผลการศึกษาจากการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน 
ในคร้ังน้ีพบว่า เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การศึกษา
เร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงั จะรู้เพียงกวา้งๆอย่างผิวเผิน ท าให้เกิดความไม่รู้ ไม่
เขา้ใจในเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ท่ีส่งผลสืบเน่ืองมาในขั้นของการน าแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ท่ีการด าเนินกิจกรรมทางด้านผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไม่ไดน้ าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงมาเป็นกรอบในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุเช่นเดียวกนั 
จึงส่งผลสืบเน่ืองมายงัขั้นของผลลพัธ์ในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัคือ ความ
ลม้เหลวในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวยีงสา 
 จากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นประเด็นให้เห็นถึงความล้มเหลวท่ี
เกิดข้ึนจากการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ในอ าเภอเวยีงสา ไดด้งัน้ี 
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 ประเด็นท่ี 1 แผนผูสู้งอายยุงัไม่ลงไปสู่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 ประเด็นท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบั
ปรับปรุง 
 ประเด็นท่ี 3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเวยีงสาไม่มีการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบั
ปรับปรุงไปปฏิบติั 
 การศึกษาเร่ืองการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในอ าเภอเวียงสา จึงเกิดความ
ลม้เหลว เพราะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงาน 
จึงไม่มีผลการน าไปปฏิบติัในขั้นตอนอ่ืนเช่นกนั 
 ข้อค้นพบในการศึกษาการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ในอ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน  
 การด าเนินกิจกรรมทางดา้นผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีผู ้
ปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินงานโดยยดึหลกัการพฒันาตามแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เพราะในตวัแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีการ
ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงาน เน่ืองจากตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีชดัเจนในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงไม่สามารถตอบได้
วา่กรอบการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงเป็นเช่นไร ในขณะเดียวกนัก็ไม่รู้ดว้ยว่า
ลกัษณะการด าเนินกิจกรรมทางด้านผูสู้งอายุตามแผนพฒันาของหน่วยงานตนเองนั้น ก็มีความ
สอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ มาตรการในการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
เช่นเดียวกนั 
 ผลการศึกษาพบว่าการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในคร้ังน้ีประสบความ
ลม้เหลว เพราะมีเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ดงัน้ี  
 เง่ือนไขท่ี 1 การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ และการอบรมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการด าเนินงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 
 เง่ือนไขท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง 
 การน าแผนผูสู้งอายไุปปฏิบติัในระดบัของทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ควรให้ความส าคญักบัหน่วยงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ย ในเร่ืองของศกัยภาพและความ
พร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติั เพราะ
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เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัท่ีจะบอกไดว้า่ การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติันั้น เกิดข้ึนได้
มากนอ้ยเพียงใด  
 แผนผูสู้งอายุฯ ฉบบัปรับปรุงเร่ิมจากการท่ีเร่ืองของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ยงัไม่
สามารถท่ีจะลงไปสู่กระบวนการรับรู้ในหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
ส่งผลไปยงัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในระดับท้องถ่ิน ไม่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีชัดเจน และไม่มี
การศึกษาอยา่งจริงจงัในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงท าให้การด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุใน
อ าเภอเวียงสาไม่เก่ียวขอ้งกบัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จากการศึกษาเร่ืองการน าแผนผูสู้งอายุฯ
ฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ซ่ึงประสบความลม้เหลวในการด าเนินงานท่ีเกิด
จากปัญหาหลายด้านด้วยกัน อาทิ ปัญหาเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ปัญหาสมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ปัญหาเร่ืองของการขาดประชาสัมพนัธ์ และปัญหาการ
ขาดการขาดการเช่ือมโยงบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอาย ุ
ซ่ึงสามารถสรุปผลในการศึกษาคร้ังน้ีถึงเง่ือนไขท่ีมีผลต่อลม้เหลวในการน าแผนผูสู้งอายุฯ ฉบบั
ปรับปรุงไปปฏิบติั ไดด้งัน้ี  

 
ภาพที ่4.1 สรุปผลในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 จากปัญหาความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในอ าเภอ
เวยีงสา จงัหวดัน่าน ท าให้เห็นถึงเง่ือนไขส าคญัท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินงาน และผลการศึกษาใน

ความลม้เหลวในการน าแผน

ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไป

ปฏิบติั 

สมรรถนะของ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ขาดการเช่ือมโยงบูรณาการ
การท างานร่วมกนัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียงขอ้ง 

ความรู้ความเขา้ใจ
ของเจา้หนา้ท่ี
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ 
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คร้ังน้ีก็ท  าให้ทราบถึงเง่ือนไขอ่ืนๆด้วยเช่นกันท่ีจะสามารถท าให้การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงไปปฏิบติั ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน สามรถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 
 

ภาพที ่4.2 สรุปเง่ือนไขความส าเร็จในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสรุปแนวคิดในการศึกษาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นถึงเง่ือนไขท่ีส่งผลถึงความส าเร็จในการ

น าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ซ่ึงแต่ละเง่ือนไขมีความส าคญั

ในเร่ืองของการด าเนินงานท่ีจะประสบความส าเร็จได ้ดงัน้ี 

 1. แผนการด าเนินงานขององคก์ร 
 การด าเนินงานขององค์กรในเร่ืองเก่ียวกบัผูสู้งอายุ บุคลากรในหน่วยงานควรจะยึดแนว
ทางการปฏิบติัตามแผนผูสู้งอายุฯบบัปรับปรุง เพราะถือว่าเป็นแผนระดบัชาติท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่อ
รอบรับและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผูสู้งอายุ หน่วยงานหรือองคก์รจะตอ้งมีการศึกษาท่ีชดัเจนในเร่ือง
ของบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเองเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย เพราะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดและสามารถขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด เป็น
ตวัแทนของหน่วยงานจากภาครัฐในการรับฟังและแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน ดงันั้นแผนการ

เงื่อนไขทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
ของการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ 
- ลกัษณะการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฯ ไปปฏิบติั 
- แผนการด าเนินงานขององคก์ร 
- ความรู้ ความเขา้ใจ 
- จ  านวนบุคลากร 
- สมรรถนะการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การเช่ือมโยง และบรูณาการ 
- การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- งบประมาณ 
  
 

ความส าเร็จของการน า
แผนผู้สูงอายุฯฉบับ
ปรับปรุงไปปฏิบัติ 
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ด าเนินงานขององค์กรจะตอ้งให้ความส าคญักบัแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในระดบัใหญ่ข้ึนไป ดังนั้น
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงมาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุดว้ย ตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ของตนเอง เพื่อท่ีจะให้การด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุประสบความส าเร็จตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง 
  
 2. ความรู้ ความเขา้ใจ 
 ตวัเของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของการด าเนินงานดา้น
ผูสู้งอายุ จะต้องมีการศึกษาเร่ืองแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงอย่างจริงจัง มีความเข้าใจใน
รายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตงานท่ีตนเองรับผดิชอบ  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานก็จะตอ้งมีการศึกษาหา
ความรู้ใหม่เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง หาก
ว่าตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างชัดเจนและมีการศึกษาเร่ืองของแผน
ผูสู้งอายุอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลถึงการน าแผนผูสู้งอายุไปปฏิบัติท่ีจะประสบความส าเร็จด้วย
เช่นเดียวกนั ฉะนั้นแลว้ความรู้ ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีส าคญั
ท่ีจะบอกไดว้า่การด าเนินงานนั้นจะประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการด าเนินงาน 
  
 3. จ านวนบุคลากร 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการน าแผนผูสู้งอายไุปปฏิบติัในคร้ังน้ีพบวา่ จ  านวนของบุคลากรในการ
ด าเนินงานท่ีมีไม่เพียงพอกบัจ านวนงานหรือหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานหน่ึง
คนท างานหลายหน้าท่ีควบคู่กนัไป อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ด าเนินงานใดงาน
หน่ึงได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองท่ีด าเนินอยู่อย่างแท้จริง ส่งผลถึงการ
ด าเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นการเพิ่มจ านวนของบุคลากร เจา้หน้าท่ีในการด าเนินงาน
เพื่อให้มีความชัดเจนในหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ จะท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
สามารถปฏิบติังานท่ีตนเองรับผดิชอบไดอ้ยา่งจริงจงั เพื่อให้งานท่ีด าเนินอยูน่ั้นประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน 
 
 4. สมรรถนะการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
 เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความพร้อมในการท างานของตวัเอง ทั้งในเร่ืองของความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของตวัเอง ความพร้อมในการปฏิบติังานให้ประสบ
ความส าเร็จ จะตอ้งมีความพร้อมทั้งในเร่ืองของวิชาการและการลงมือปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงาน
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เกิดความสมดุลกนั ไม่เกิดปัญหาในการด าเนินงาน และตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความ
พร้อมในการด าเนินงานทุกๆด้านเพื่อให้ในขั้นของการปฏิบติัสามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ี
เช่นเดียวกนั ส่งผลถึงเร่ืองความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีจะเกิดข้ึนตามมานัน่เอง 
 
 5. การประชาสัมพนัธ์ 
 แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เม่ือมีการก าหนดข้ึนมาแล้วจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีชดัเจนและถูกตอ้งให้กบัทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้อย่างทัว่ถึง 
โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อท่ีจะให้ทราบ เขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตวัเอง 
สามารถท่ีจะน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง สร้างความส าเร็จให้
เกิดข้ึนไดด้ว้ย แต่หากวา่มีการก าหนดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงข้ึน แต่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ และความเขา้ใจในตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
แผนท่ีจดัท าข้ึนมานั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่เกิดการรับรู้ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั  เร่ืองของการ
ประชาสัมพนัธ์จึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนัเก่ียวกบัความส าเร็จและความ
ลม้เหลวท่ีจะเกิดข้ึนในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
 
 6. การเช่ือมโยงและบูรณาการ 
 ในการด าเนินงานต่างๆเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความสามารถในการเช่ือมโยงและ
บูรณาการการด าเนินงานของตวัเอง กับงานหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เพื่อท่ีจะ
สามารถสร้างประเด็นในการเรียนรู้ ช่วยลดในเร่ืองของจ านวนงบประมาณในการด าเนินงาน 
เสริมสร้างทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ แก่กนัและกนั อีกทั้งยงัเป็นการช่วยกระตุน้ให้แต่ละฝ่ายเห็น
ความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบจองตนเองให้มากข้ึน หากสามารถปฏิบติัไดจ้ริงก็จะ
เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานของทุกภาคส่วนไปพร้อมๆกนั 
 
 7. การสนบัสนุนจากหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 
 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานขององค์กรถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมาก เพราะการด าเนินงานบางอย่างองค์กรอาจไม่มีความพร้อมหรือความสามารถใน
เร่ืองนั้นอย่างดีพอ จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อท่ีจะสามารถ
ด าเนินงานนั้นต่อไปได ้หากวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ให้การตอบรับและการสนบัสนุนในเร่ืองท่ี
ขอความร่วมมือไปก็จะส่งผลถึงการด าเนินงานท่ีอาจจะไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้หรือด าเนิน
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ต่อไปไดแ้ต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเช่นเดียวกนั ดงันั้นแลว้การสนับสนุนการ
ท างานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็มีส่วนส าคญัในเร่ืองของความส าเร็จในการด าเนินงานดว้ยเช่นกนั 
 
 8. งบประมาณ 
 เร่ืองของงบประมาณในการสนบัสนุนการด าเนินงานถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก การ
ด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ งบประมาณถือเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนในการด าเนินงาน จ านวนของ
งบประมาณก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีจะบอกถึงรูปแบบความทัว่ถึงของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ฉะนั้น
การจดัสรรเร่ืองงบประมาณตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย เช่น ลกัษณะของ
กิจกรรมหรือโครงการ จ านวนผูเ้ข้าร่วม วสัดุ อุปกรณ์ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีต้องมีการจดัการให้
เหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมออกมาประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  
 



 
 

บทที ่5 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง การน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง 
คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552ไปปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์ส าคญัใน
การศึกษา คือ ศึกษาการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2552ไปปฏิบติั ศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน าแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั และศึกษาปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข ในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากขอ้มูลเอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัรวม 49 คน โดยใช้
แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรม กระบวนการ
กลุ่ม การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 การน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1  
พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ  
 ผลการศึกษาพบวา่ การน าแผนผูสู้งอายุฯ ฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในอ าเภอเวียงสา จงัหวดั
น่าน ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัน่าน (พมจ.น่าน) เป็นหน่วยงานหลกั
ท่ีรับแผนผูสู้อายุฯฉบบัปรับปรุงมาปฏิบติัในระดบัของจงัหวดัและส่งต่อการด าเนินงานมาลงใน
ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) การด าเนินกิจกรรมต่างๆดา้นผูสู้งอายจึุงเป็นความ 
รับผิดชอบของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากทั้งผูสู้งอายุท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน เพราะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานของ 
ภาครัฐท่ีมีความใกล้ชิดกบักลุ่มเป้าหมายและชุมชนมากท่ีสุด ส านักงานพฒันาสังคมและความ
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มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัน่านจะเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการด าเนินงาน
และสนบัสนุนในเร่ืองของการจดัอบรมใหค้วามรู้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบัทอ้งถ่ิน  
 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองแผน
ผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงอย่างชัดเจน เพราะในบางเร่ืองยงัเป็นเร่ืองท่ีท าไม่ได้จริง เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตนเองรับผิดชอบแต่ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ยงั
ไม่ไดมี้การศึกษาเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงัรู้อยา่งกวา้งๆเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น 
ในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัไม่มีการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจน ไม่มี
การอบรมใหค้วามรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองแผนผูสู้งอายฯฉบบัปรับปรุง ในทางปฏิบติัตวัของ 
เจา้หนา้ท่ีของก่อนท่ีจะด าเนินงาน จะใชก้ารประชุมท าความเขา้ใจวางแผนงานร่วมกนักบัส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องก่อนทุกคร้ัง แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนก่อนการปฏิบติังานจริงทุกคร้ัง 
เน่ืองจากตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นผูสู้งอายขุอง อปท. ยงัไม่มีความเขา้ใจหรือการรับรู้ท่ี 
ชดัเจนในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯ ฉบบัปรับปรุง จึงไม่มีการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวให้กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ข้อค้นพบในการศึกษาการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ในอ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน  
 การด าเนินกิจกรรมทางด้านผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้า ท่ี
ผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินงานโดยยึดหลกัการพฒันาตามแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เพราะในตวัแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมี
การก าหนดปฏิทินในการด าเนินงาน ท่ีไดมี้การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานไวแ้ล้ว ซ่ึง
งบประมาณก็จะเป็นอีกหน่ึงส่วนส าคญัในการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากตวัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ี
ชดัเจนในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จึงไม่สามารถตอบไดว้่ากรอบการด าเนินงานตามแผน
ผูสู้งอายุฯฉบับปรับปรุงเป็นเช่นไร ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ด้วยว่าลักษณะการด าเนินกิจกรรม
ทางด้านผู ้สูงอายุตามแผนพัฒนาของหน่วยงานตนเองนั้ น ก็มีความสอดคล้องเป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ มาตรการในการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงเช่นเดียวกนั 
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 1.5.2 เงื่อนไขทีส่่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ  
 การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 
ไปปฏิบติัในอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาพบว่าการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไป
ปฏิบัติในคร้ังน้ีประสบความล้มเหลว เพราะมีเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงไปปฏิบติั ดงัน้ี  
 เง่ือนไขท่ี 1 การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ และการอบรมสร้างความรู้ความ 
เขา้ใจในการด าเนินงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง  
 ตวัของผูก้  าหนดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ต้องกลับมาทบทวนตั้งแต่เร่ิมแรกว่าเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนินงานส่วนใดบา้งของตนเอง จากประเด็นท่ีตั้งขอ้สังเกตขั้นส่วนแรกท่ีคิดวา่
เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ผลการด าเนินงานสวนทางกนัคือ การขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการเผยแพร่ 
และการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เพราะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัทอ้งถ่ินยงัขาดในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง โดยเฉพาะ 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงอยา่งชดัเจน 
 เง่ือนไขท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุง  
 ตัวของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขส าคัญท่ีจะบอกได้ว่า การน าแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงจะประสบกบัความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการด าเนินงาน การน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเวียงสา มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุอย่างกวา้งและรู้เพียงแค่ผิวเผิน
เท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การศึกษารายละเอียดของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงอย่างจริงจงั ส่งผลถึงการ
ด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดย้ึดการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง แต่จะเน้นการด าเนินงานหรือกิจกรรมทางด้านผูสู้งอายุตาม
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหลัก ส่งผลถึงความล้มเหลวในการน าแผน
ผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั เพราะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงตั้งแต่
เร่ิมแรกของการด าเนินงาน จึงไม่มีผลการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ไปปฏิบติัในขั้นตอนอ่ืน
เช่นกนั 
 
 
 



162 

 

 5.1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2  
(พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ  
 ปัญหา อุปสรรค 
 จากผลการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2552ไปปฏิบติั อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ในคร้ังน้ีประสบกบัความลม้เหลว ในการด าเนินงาน
ส่ิงท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการน าแผนผูสู้งอายุฯ ฉบบัปรับปรุงในคร้ังน้ีเกิดมาจากสาเหตุท่ีส าคญั 
ดงัน้ี  
 1. สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 สมรรถนะในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติัผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เฉพาะในส่วนของหน้าท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบเพียงเท่านั้น ส าหรับเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีเคยศึกษาตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
มาแลว้บา้งแต่ยงัไม่มีความเขา้ใจท่ี และยงัขาดในเร่ืองของการสร้างการเช่ือมโยง การบูรณาการการ
ท างานร่วมกนั การเช่ือมโยงการท างานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก็เป็นผลท่ีในการท่ีเราจะไดเ้ห็น
ถึงทรรศนะหรือมุมมองในการท างานท่ีกวา้งออกไป เพื่อท่ีจะได้น ามาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของเราได้ และยงัจะช่วยในเร่ืองของการประหยดังบประมาณในการด าเนินงาน ความ
ซ ้ าซอ้นในรูปแบบของการด าเนินกิจกรรม หากมองในตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงมีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบมากเกินไปทั้งๆท่ีเร่ืองหรือประเด็นในการพฒันาเป็นเร่ืองเดียว จึงท าให้เกิดปัญหา
ความซ ้ าซอ้นของการปฏิบติังาน 
 รวมไปถึงเร่ืองของความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ทั้งตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและ
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นท่ีมี
ความห่างไกล มีปัญหาในเร่ืองของการเดินทาง การติดต่อประสานงานในเร่ืองของความห่างไกล ยงั
ไม่มีสัญญาณโทรศพัท ์ ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร ภาษา เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีการเตรียมการ
ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เร่ิมตั้งแต่ขั้นก่อนการปฏิบติัไปจนถึงล าดบัสุดทา้ยของการ
ด าเนินงานท่ีจะตอ้งไม่ใหมี้ปัญหาเกิดข้ึน หรือมีปัญหาเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด ตวัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
งานจึงตอ้งมีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าไปพร้อมทั้งบทบาทของตวัเองท่ีจะตอ้ง
รับผดิชอบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหไ้ด ้สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีมีความ 
ส าคญัมากท่ีสุดในการด าเนินงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ การเขา้ใจกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน การมี
ปฏิภาณไหวพริบท่ีดี การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังานทั้งกบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง
และกลุ่มเป้าหมายใยการด าเนินงาน สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. งบประมาณในการด าเนินงาน  
 หากมีแต่ตวัแผนงานในการด าเนินงานแต่ไม่มีงบประมาณลงไปสนบัสนุนการท างาน ใน
ส่วนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานก็คงไม่เล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานในส่วนน้ีดว้ยเช่นกนั 
เพราะงบประมาณในการด าเนินงานถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก ท่ีจะสามารถบอกไดว้่า
ในการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดจ้ริงหรือไม่ การด าเนินงานตอ้งใช้
งบประมาณเขา้มาเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้อีกทั้งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณยงัเป็นตวักระตุน้การด าเนินกิจกรรมให้เกิดข้ึนจริง 
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินกิจกรรม เพราะหากไม่มีงบประมาณ
มาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆก็คงไม่เกิดข้ึนตามท่ีได้ก าหนดไว ้แมแ้ต่ในเร่ืองของการท่ีเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานจะให้ความสนใจในเร่ืองยงักล่าวก็ยงัเกิดข้ึนน้อยตามไปด้วย เพราะส่วนใหญ่จะให้
ความสนใจกบักิจกรรมท่ีมีงบประมาณมาสนบัสนุนมากกวา่ 
  
 3. การสนบัสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล 
 หากวา่รัฐบาลมีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุให้เป็นไปตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงอย่างจริงจงั จะท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง จะท าให้เกิดการพฒันาการด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมาจาก
ระดับฐานรากในขั้นของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยัผูสู้งอายุ หากรัฐบาลมีนโยบายท่ี
ส่งเสริมเร่ืองการด าเนินงานทางดา้นผูสู้งอายุหรือส่งเสริมในเร่ืองของการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงไปสู่การปฏิบติั อยา่งจริงจงั จะท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นถึงความส าคญัของการน า
แผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการสร้างมาตรการการรับมือ
กบัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวัของประเทศไทย  
  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมีสมรรถนะในการด าเนินงานท่ีพร้อมทุกดา้น 
 ความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เป็นท่ีส่ิงท่ี
มีความส าคญัมากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะศึกษาในหนา้ท่ี 
บทบาทความรับผดิชอบต่องานท่ีตนเองปฏิบติั ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงและส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหน้าท่ีของตน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งเกิดการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ี
เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถน ามาปรับประยุกต์หรือเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุของเอง 
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เพื่อให้การด าเนินงานด้านผูสู้งอายุท่ีจะเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัของ
ผูสู้งอายเุอง และเพื่อใหท้นัรองรับต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 2. ใหค้วามส าคญักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในระดบั
ทอ้งถ่ิน 
 การน าแผนผูสู้งอายุไปปฏิบติัในระดบัของทอ้งถ่ินหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครัฐ 
ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ควรให้ความส าคญักบัหน่วยงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะผูป้ฏิบติังานในล าดบัสุดทา้ย ในเร่ืองของศกัยภาพและความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปสู่การปฏิบติั ควร
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน มาตรการ แนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมทางดา้นผูสู้งอาย ุหากวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ไปร่วมมีบทบาทในจดัท า
แผนการด าเนินงานของแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง ก็จะสามารถท าให้ตวัแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุงเขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอาย ุสร้างสวสัดิการทางสังคมท่ีมัน่คงใหก้ลุ่มผูสู้งอายุ ใน
ส่วนของการปฏิบติังานตามแผนผูสู้งอายุก็จะไดรั้บการตอบรับ ความสนใจ และมีการด าเนินงาน
ตามแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงอยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. ใชก้ารบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง เห็นไดว้า่มีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การท างานเร่ืองเดียวกนัอยู่หลายหน่วยงาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและลดความซ ้ าซ้อน
ในรูปแบบของกิจกรรมการด าเนินงาน ทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกนั เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัและเกิดการรับรู้ในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั อีก
ทั้งยงัเป็นการกระตุน้การท างานซ่ึงกนัและกนัได ้เพื่อท่ีจะใหแ้ต่ละฝ่ายมีประสิทธิภาพในการท างาน
ท่ีดีเหมือนกนั ถือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานของแต่ละฝ่ายไปในตวั การด าเนินงานเช่นน้ี
จะสามารถช่วยเสริมสร้างให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดังกล่าว เกิดการรับรู้ สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงอย่างจริงจงั ท่ีจะส่งผลถึงในขั้นของการปฏิบติังานท่ีเจา้หน้าผูป้ฏิบติังานเม่ือเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองแล้ว ก็สามารถท่ีจะน าความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีมีอยูน่ั้นมาลงมือในส่วนของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง เร่ือง การน าแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบั 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552ไปปฏิบติั: กรณีศึกษา อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน พบวา่ การน าแผน 
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรับปรุงไปปฏิบติัประสบความลม้เหลว ปัญหาและส่ิงท่ีสะทอ้นออกมามีหลาย
ประเด็นท่ีผูศึ้กษาเห็นวา่ควรมีการแกไ้ข ปรับปรุง ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1.1 การน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน ควรให้ 
ความส าคญักบัหน่วยงานของทอ้งถ่ินตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงาน ค านึงถึงศกัยภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และในส่วนของการเสริมสร้างทกัษะความรู้ความสามารถใหต้วัของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหต้วัของเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตนเองรับผิดชอบและส่ิงต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด ในการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีจะไดเ้กิดความเขา้ใจ ความช านาญ ใหผ้ลของการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
  5.2.1.2 แนวทางในการน าแผนผูสู้งอายฯุ ฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั ควรมีการ 
ก าหนดหน้าท่ีภารกิจในการด าเนินงานให้กบัหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความ
ซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุ จากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งนโยบายของรัฐบาลดา้นผูสู้งอาย ุ
กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 เป็นตน้ 
  5.1.1.3 การด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง ควรค านึงถึงหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิด การน าไปปฏิบติั โดยเฉพาะหน่วยงานของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและตวัของผูสู้งอายุ ท่ีเป็นหน่วยงานฐานรากของการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อใหก้ารท างานดา้นผูสู้งอายเุกิดผลส าเร็จมากท่ีสุด 
   
 5.2.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
  5.2.2.1 ผูศึ้กษาเห็นวา่แผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง เป็นแผนการด าเนินงานระยะ 
ยาว ควรศึกษาในดา้นการมีส่วนร่วมในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัทั้งต่างพื้นท่ี 
และต่างหน่วยงานในการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจและบทบาทของผูสู้งอายุท่ีมีต่อ
สังคมในทุกดา้น 
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  5.2.2.2 การประเมินและติดตามผลการด าเนินงานควรมีการประเมิน ติดตามกบัทุก 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เช่ือมโยงการด าเนินงาน
ดา้นผูสู้งอายรุ่วมกนั 
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 คน้วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555  จาก  http://www.oppo.opp.go.th/pages/aboutus/  
 aboutus_04.html 
ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ  2554.  ทีม่า อ านาจหน้าที.่  คน้วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555  
 จาก  http://www.oppo.opp.go.th/pages/aboutus/aboutus_01.html 
ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ  2554.  ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2552.       
 คน้วนัท่ี 29 กนัยายน 2554  จาก  http://www.oppo.opp.go.th/info/report_52.pdf  
ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ  2553.  รายงานประจ าปีงบประมาณ 2552 ส านักส านักงาน
 ส่งเสริมและพทิกัษ์ผู้สูงอายุ.  คน้วนัท่ี 29 กนัยายน 2554  จาก  http://www.oppo.opp.go.  
 th/info/report_oppoY52.pdf 
ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ  2554.  วสัิยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย.   
 คน้วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555  จาก  http://www.oppo.opp.go.th/pages/aboutus/  
 aboutus_02.html 
อญัชนา สาเรือง.  2549.  ปัญหาและอุปสรรคของการน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
 ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ไปปฏิบัติ.  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
  
 การศึกษาการน าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2552 ไปปฏิบติั ของอ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ได้ใช้แนวสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั แบ่งออกเป็น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
  
 ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 
  -  ช่ือ – สกุล 
  -  เพศ 
  -  อาย ุ
  -  การศึกษา 
  -  อาชีพ 
  -  ต  าแหน่ง 
  -  ประสบการการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
   
 ส่วนที ่2 การน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ในอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  การใหค้วามส าคญัของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนพฒันาผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
  -  วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอาย ุ
  -  หน่วยงานยอ่ยท่ีรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
  -  กระบวนการในการติดต่อส่ือสาร 
  -  แนวทาง วิธีการในการด าเนินงานร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและกิจกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
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 ส่วนที ่3 ความรู้ความเข้าใจในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ อ าเภอเวียงสา 
จังหวดัน่าน 
  -  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงของเจา้หนา้ท่ีท่ี 
รับผดิชอบ 
  -  ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในแผนผูสู้งอายุฯฉบบั
ปรับปรุง 
  -  ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  -  วตัถุประสงค ์เป้าหมายของแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุง 
  -  กฎหมาย นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  วธีิการในการเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุง
ไปปฏิบติัใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
  
 ส่วนที ่4 ข้ันตอนในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอเวยีงสา  
จังหวดัน่าน 
   -  วธีิการในการเขา้ไปเสริมสร้างกิจกรรมเก่ียวกบัการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบั 
ปรับปรุงไปปฏิบติัในชุมน  
  -  กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ
  -  การเสริมสร้างศกัยภาพในตวัผูสู้งอาย ุ
  -  บทบาทของผูสู้งอายใุนชุมชน สังคม ท่ีอาศยัอยู ่
  -  แนวทางในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
   
  ส่วนที ่5 การรับรู้และความต้องการการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ  
ของอ าเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  การออกใหค้วามรู้และบริการ ประชาสัมพนัธ์ หรือไม่ ในเร่ืองใดบา้ง 
  -  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  -  ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุและบริบทในชุมชน 
  -  ความคาดหวงัท่ีเกิดข้ึนในการน าแผนผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
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 ส่วนที่ 6 ผลการด าเนินงานของการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอ
เวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  กิจกรรมท่ีไดเ้ขา้ไปส่งเสริมใหก้บักลุ่มผูสู้งอาย ุ
  -  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเองจากกลุ่มผูสู้งอาย ุ
  -  การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพึ่งพากนั 
  -  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูสู้งอายุในการวางแผนการสร้างหรือด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
  -  ผลตอบรับของการด าเนินกิจกรรม 
  -  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรม 
  -  การน าแผนผูสู้งอายุฯฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติัประสบกบัความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวในการด าเนินงาน 
  -  ความรู้ ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีกบัการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 
 ส่วนที ่7 ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอ 
เวยีงสา จังหวดัน่าน 
  -  ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์
  -  บุคลากร 
  -  งบประมาณ 
  -  วสัดุอุปกรณ์ 
  -  ความร่วมมือภายในองคก์าร 
  -  การสนบัสนุนและความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ก่อน ระหวา่ง และหลงัการด าเนินงานการน าแผน
ผูสู้งอายฯุฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั 
  
 ส่วนที ่8 ข้อเสนอแนะในการน าแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ของอ าเภอเวยีงสา  
จังหวดัน่าน 
  -  ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานในปัจจุบนั 
  -  ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก ข 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดัชนี และเป้าหมาย 

ดัชนีรวมของยุทธศาสตร์หรือแผนผู้สูงอายุฯ พจิารณาจากดัชนีต่อไปนี้ 
  1. อายุคาดหวงัท่ียงัดูแลตนเองได้ (Active Life Expectancy; ALE) มีเป้าหมาย
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  2. สัดส่วนอายคุาดหวงัท่ียงัดูแลตนเองไดต่้ออายุคาดหวงั (Active Life Expectancy 
/Life Expectancy; ALE/LE) เป้าหมายมีสัดส่วนไม่ลดลง 
  3. ดชันีวดัความสุขของผูสู้งอายุ เป้าหมายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  4. ดชันีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality Index; PAQ 
Index) พิจารณาจากภาพรวมของดชันีรายมาตรการท่ีคดัเลือกจ านวน 10 ดชันี เป้าหมายเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 นิยามศัพท์ 
 อายุคาดหวงั (Life Expectancy; ALE/LE) หมายถึง จ านวนปีเฉล่ียของประชากรท่ีคาดหวงั
วา่จะมีชีวติต่อไปได ้
 อายุคาดหวงัท่ียงัดูแลตนเองได้ (Active Life Expectancy; ALE)  หมายถึง จ านวนปีเฉล่ีย
ของประชากรท่ีคาดหวงัวา่จะอยูใ่นสถานะท่ีท า กิจวตัรประจ า วนัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล  
สุขลกัษณะส่วนตวั ประกอบดว้ย การรับประทานอาหาร การท าความสะอาดบนใบหน้า การ
เคล่ือนยา้ยจากนอนมานัง่ การเขา้ใชห้อ้งสุขา การสวมใส่เส้ือผา้ และการอาบน ้า 
 
 องค์ประกอบของดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ 
 ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing Quality Index; PAQ Index) 
 ประกอบดว้ยดชันีจากยทุธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ดงัน้ี: 
  1. อตัราครอบคลุมการประกนัยามชราภาพอยา่งเป็นทางการในประชากรอายุ 30-
 59 ปี (ดชันีท่ี 1 ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการยอ่ยท่ี 1.1) 
  2. สัดส่วนประชากรอาย ุ30–59 ปีท่ีไดป้ฏิบติัในการเตรียมตวัดา้นต่างๆ (รายได,้ 
 สุขภาพ,ท่ีอยูอ่าศยั) (ดชันีท่ี 6 ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการยอ่ยท่ี 2.2) 
  3. สัดส่วนทศันคติทางบวกต่อผูสู้งอายใุนประชากรอายุ 18 – 59 ปี 
 (ดชันีท่ี 7 ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการหลกัท่ี 3) 
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  4. สัดส่วนประชากรสูงอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
 (ดชันีท่ี 8 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 มาตรการหลกัท่ี 1) 
  5. สัดส่วนประชากรสูงอายท่ีุเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายแุละร่วมกิจกรรมในระยะ 
 3 เดือนท่ีผา่นมา (ดชันีท่ี 11 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 มาตรการยอ่ยท่ี 2.1) 
  6. สัดส่วนของผูสู้งอายท่ีุพึงพอใจสถานะการเงินของตน 
 (ดชันีท่ี 14 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 มาตรการหลกัท่ี 3) 
  7. สัดส่วนของผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
 (ดชันีท่ี 22 ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 มาตรการหลกัท่ี 6) 
  8. สัดส่วนประชากรสูงอายท่ีุใชร้ะบบประกนัสุขภาพในการเจบ็ป่วยคร้ังสุดทา้ย 
 (ดชันีท่ี 25 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการหลกัท่ี 2) 
  9. สัดส่วนผูสู้งอายท่ีุอยูก่บัครอบครัว (ดชันีท่ี 30 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการยอ่ย
ท่ี  3.1) 
  10. สัดส่วนของอปท. (อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพทัยา) ท่ีมีการจดั
 งบประมาณและ/หรือกิจกรรมเพื่อผูสู้งอายุ (ดชันีท่ี 39 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 มาตรการยอ่ยท่ี 
 4.3) 
 
ตารางที่ 5.1 จ านวนมาตรการหลกั มาตรการยอ่ย และดชันีตามยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ยทุธศาสตร์ 
    

      มาตรการหลกั      มาตรการย่อย      ดัชนี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1    3    7        7 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2    6    15        15 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3    4    15        22 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4    2    7        8 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5    3    -        4 
ดชันีรวม                4 

รวม     18    44       60 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ 

ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบหลกั ดชันี เป้าหมาย 
พ.ศ.2549 

(5 ปี) 
พ.ศ.2554 

(10 ปี) 
พ.ศ.2559 

(15 ปี) 
พ.ศ.2564 

(20 ปี) 

1 มาตรการ หลกัประกนัด้านรายได้
เพือ่วยัสูงอายุ 

      

1.1 ขยายหลกัประกนัชราภาพให้
ครอบคลุมถว้นหนา้* 

1. กระทรวงการคลงั 
2.  กระทรวงแรงงาน 
3.  กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถ.) /
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ) 
4.  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 1  อตัราครอบคลุมการประกนัยามชราภาพ
อยา่งเป็นทางการ**ในประชากรอาย ุ30-59 ปี 

30% 50% 80% 95% 

1.2 ส่งเสริมและสร้างวินยัการออมทุก
ช่วงวยั 

1.  กระทรวงการคลงั 
2.  กระทรวงศึกษาธิการ 

ดชันีท่ี 2  อตัราเงินออมภาคครัวเรือน*** 
ดชันีท่ี 3  จ  านวนสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
และจ านวนเงินทั้งหมดในกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่อ
สมาชิก (แต่ไม่รวมกองทุนหมู่บา้น)รวมกองทุนท่ีมี
ระบบก าหนดการจ่ายเงินเขา้กองทุน (defined 
contribution) 

    

นิยามศัพท์   
 * ถ้วนหน้า หมายถึง ประชากรทุกกลุ่ม ไม่วา่จะท างานในหรือนอกระบบ หรือไม่ไดท้  างานเชิงเศรษฐกิจ 
** หลกัประกนัยามชราภาพอย่างเป็นทางการ หมายถึง กองทุนประกนัสงัคม ระบบบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ระบบบ าเหน็จของรัฐวิสาหกิจ หรือระบบบ าเหน็จบ านาญ และระบบ
อ่ืนๆท่ีรัฐจดัให้มี เช่นกองทุนระดบัประเทศท่ีรัฐใหก้ารสนบัสนุน 

*** อตัราเงนิออมภาคครัวเรือน หมายถึง  
เงินออมต่อหัว

รายไดต่้อหัว
     

หมายเหตุ หน่วยงานหลกัที่รับผดิชอบ เรียงตามล าดบัความส าคญักล่าวคือ ล าดบัที่ 1-2 เป็น หน่วยงานที่รับผดิชอบหลกั ส่วนหน่วยงานในล าดบัต่อมา คอื หน่วยงานที่รับผดิชอบร่วม 

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

2 มาตรการการให้บริการการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ดชันีท่ี 4  สดัส่วนประชากรอาย ุ18-59 ปี ท่ีมีความรู้
ดา้นวงจรชีวิต กระบวนการชราและความรู้ดา้นการ
เตรียมการเพ่ือวยัสูงอาย ุ

30% 50% 70% 95% 

2.1 ส่งเสริมการเขา้ถึงและการ
พฒันาการจดับริการการศึกษา และ
การเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือความ
เขา้ใจในชีวิตและพฒันาการในแต่
ละวยั และเพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่วยั
สูงอายท่ีุเหมาะสม 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(ส านกังานส่งเสริม
สวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ(สท.)) 
4. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
5. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
6. ส านกันายกรัฐมนตรี(กรม
ประชาสมัพนัธ์ องคก์ารส่ือสารมวลชน
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)) 

ดชันีท่ี 5  มีรายวิชา หรือกิจกรรมดูแลสุขภาพและ
พฤติกรรมอนามยัเพ่ือการเป็นผูสู้งอายใุนอนาคตใน
ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ใน
ระบบ 

na ภายในปี 
2554 

  

2.2 รณรงคใ์ห้สงัคมตระหนกัถึงความจ า
เป้นของการเตรียมการเขา้สู่การเป็น
ผูสู้งอาย ุ

1.  กระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(สท.) 
2.  ส านกันายกรัฐมนตรี (กรม
ประชาสมัพนัธ์ อ.ส.ม.ท.) 

ดชันีท่ี 6  สดัส่วนประชากรอาย ุ30-59 ปี ท่ีไดป้ฏิบติั
ในการเตรียมตวัดา้นต่างๆ (รายได,้ สุขภาพ, ท่ีอยู่
อาศยั) 

50% 50% 70% 90% 

na คือ ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

3 มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนใน
สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของผู้สูงอายุ 

 ดชันีท่ี 7 สดัส่วนทศันคติทางบวก*ต่อผูสู้งอายใุน 
ประชากรอาย ุ18 – 59 ปี 

ไม่นอ้ย
กวา่  90% 

70% 80% 90% 

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวยั เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูและ
รับผิดชอบ ผูสู้งอายใุนครอบครัว** 
และชุมชน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ 
2.  กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
3.  กระทรวงวฒันธรรม 

     

3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสมัพนัธ์
ระหวา่งผูสู้งอายกุบัคนทุกวยั โดย
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 

1.  กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ 
5. กระทรวงวฒันธรรม 
6. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
 
 
                       ดูดชันีท่ี 7 

    

3.3 รณรงคใ์ห้สงัคมมีจิตส านึกและ
ตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ผูสู้งอาย ุ

1.  ส านกันายกรัฐมนตรี (กรม
ประชาสมัพนัธ์ อ.ส.ม.ท.) 
2.  กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระทรวงวฒันธรรม 
4.  กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
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นิยามศัพท์    * ทัศนคติทางบวก หมายถึง การเห็นคุณค่าของผูสู้งอายทุางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
** ครอบครัว หมายถึง ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์กนัตามสายโลหิตหรือโดยการสมรส (ไม่นบัรวมกลุ่มเพ่ือน ผูดู้แล ลูกจา้ง คนรับใช)้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุ
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

1. มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
การเจบ็ป่วย และดูแลตนเอง
เบ้ืองตน้  

 ดชันีท่ี 8 สดัส่วนประชากรสูงอายท่ีุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค ์

20% 30% 40% 50% 

1.1 จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ*ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม
ผูสู้งอาย ุและครอบครัว 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้าง 
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
5. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 
6. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
7. ส านกันายกรัฐมนตรี (กรม
ประชาสมัพนัธ์ อ.ส.ม.ท.) 

 
 
 
 
                         ดูดชันีท่ี 7 

    

นิยามศัพท์ 
*กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การให้บริการค าปรึกษาทัว่ไป เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย การดูแลตนเองเบ้ืองตน้ของผูสู้งอาย ุและการออกก าลงักาย 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

2. มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ* 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 9 สดัส่วนชมรมผูสู้งอายท่ีุมีการจดักิจกรรม
อยา่ง 
สม ่าเสมอในรอบปีท่ีผา่นมา (อยา่งน้อย 1 คร้ัง 
ทุก 3 เดือน หรือ 4 คร้ังต่อปี) 

30% 70% 80% 90% 

2.1 ส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงาน
ชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 10 สดัส่วนของชุมชน**ท่ีมีชมรมผูสู้งอาย ุ
ดชันีท่ี 11 สดัส่วนประชากรสูงอายท่ีุเป็นสมาชิก
ชมรมผูสู้งอาย ุและร่วมกิจกรรมในระยะ 3 เดือน ท่ี
ผา่นมา 

na 
 

20% 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

50% 

2.2 สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์ร
เครือข่ายผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศ
ไทยฯ 
3. สสส. 
4.กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
5. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 12 จ านวนและมูลค่าของโครงการท่ีไดรั้บการ 
สนบัสนุนจากกองทุนผูสู้งอาย ุ
ดชันีท่ี 13 สดัส่วนของงบประมาณของ อปท. / กทม. 
/ เมืองพทัยา ท่ีใชส้ าหรับกิจกรรมดา้นผูสู้งอาย ุหรือ 
เพื่อผูสู้งอาย ุ

na 
 
 

na 
 
 

70 
โครงการ 
ต่อปี 

 
10% 

  
 
 
 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์ 
* องค์กรผู้สูงอายุ หมายถึง สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ สมาคม ชมรมผูสู้งอาย ุมูลนิธิท่ีท  างานหลกัดา้นผูสู้งอายุ โดยเฉพาะท่ีจดทะเบียนกบัสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ 
**ชุมชน หมายถึง หมู่บา้นในเขตชนบท และชุมชนในเขตเมืองตามค านิยามของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ิมข้ึน 

อยา่ต่อเน่ือง 

เพ่ิมข้ึน 

อยา่ต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

3 มาตรการ ส่งเสริมด้านการท างาน
และการหารายได้ของผู้สูงอายุ 

 ดชันีท่ี 14 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุพึงพอใจสถานะ
การเงินของตน 
ดชันีท่ี 15 อตัราการว่างงาน*ของประชากรอาย ุ60ปี
ข้ึนไป ต่ออตัราการว่างงานของประชากรอาย ุ40-59 
ปี 

ไม่ต  ่ากวา่ 
60% 

 

75% 75% 75% 

3.1 มาตรการ ส่งเสริมด้านการท างาน
และการหารายได้ของผู้สูงอายุ 

1. กระทรวงแรงงาน 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
5. กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
                  ดูดชันีท่ี  15 

    

3.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหา
งานให้เหมาะสมกบัวยั และ
ความสามารถ 

1. กระทรวงแรงงาน 
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. กระทรวงศึกษาธิการ 

     

3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือ
จดัท ากิจกรรมเสริมรายได ้โดยให้
ผูสู้งอายสุามารถมีส่วนร่วม 

1. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน) 

ดชันีท่ี 16 สดัส่วนของชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรม 
เสริมรายไดท่ี้มีผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรม 

50% 60% 70% 80% 

  ไม่นอ้ยกวา่ 90% 
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na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์    * อตัราการว่างงาน หมายถึง สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุตอ้งการท างานแต่ไม่มีงานท า ต่อ ผูสู้งอายท่ีุตอ้งการท างานแต่ไม่มีงานท า และผูสู้งอายท่ีุท างานอยู ่

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

4 มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ 

      

4.1 ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายท่ีุเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีของสงัคม 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 

ดชันีท่ี 17 จ านวนองคก์รท่ีมีการประกาศเกียรติคุณ
ผูสู้งอาย ุ

na    

4.2 ส่งเสริมให้เกิดคลงัปัญญากลางของ
ผูสู้งอายเุพื่อรวบรวมภูมิปัญญาใน
สงัคม 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(สท.) 
2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ดชันีท่ี 18 สดัส่วนจงัหวดัท่ีจดัตั้งคลงัปัญญากลาง na 50% 70% 80% 

4.3 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผูสู้งอายแุละ
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ 
ในสงัคม 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระทรวงแรงงาน 
4. กระทรวงมหาดไทย (สถ. / อปท.) 
5. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
6. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 

ดชันีท่ี 19 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเชิญให้เป็น
วิทยากร / ท่ีปรึกษา ในรอบปีท่ีผา่นมา 

na 5%   

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 

จ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

     เพ่ิมข้ึน 

อยา่งต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

5 มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนส่ือทุก
ประเภทให้มีรายการเเพือ่ผู้สูงอายุ 
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และ 
สามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ 

1. ส านกันายกรัฐมนตรี(กรม
ประชาสมัพนัธ์ อ.ส.ม.ท.) 
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
5. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
6. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 20 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ส าหรับผูสู้งอายผุ่านส่ือในระยะ 1 เดือน ท่ีผา่นมา 

25% 50% 70% 80% 

5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภท
ให้มีรายการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

 
 
      ดชันีท่ี 21 สดัส่วนของรายการท่ีออกอากาศ
เก่ียวกบั 
ผูสู้งอายท่ีุผา่นส่ือสาธารณะ* 

 
 

na 

   

5.2 ส่งเสริมการผลิต การเขา้ถึงส่ือ และ
การเผยแพร่ข่าวสารส าหรับผูสู้งอาย ุ

5.3 ด าเนินการให้ผูสู้งอายสุามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์ 
*ส่ือสาธารณะ หมายถึง ส่ือของรัฐ เช่น วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ ทีวีไทย 
 
 
 
 

     เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

6 มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 ดชันีท่ี 22 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นท่ีมี 
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม* 

เพ่ิมข้ึน 
อยา่ง 

ต่อเน่ือง 

5% 10% 20% 

6.1 สนบัสนุนส่งเสริมการให้ความรู้
แก่ครอบครัวและผูสู้งอายใุนการ
ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือรองรับ
ความตอ้งการในวยั 
สูงอาย ุ

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน: 
สกท.) 

     

6.2 ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าเพ่ือสร้าง / ปรับปรุงท่ี
อยูอ่าศยั และระบบสาธารณูปโภค
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

1. ธนาคารภายใตก้ารก ากบัของรัฐ 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(การเคหะแห่งชาติ) 

                    ดูดชันีที ่ 22     

6.3 มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษ
แก่ภาคเอกชนท่ีจดับริการดา้นท่ี
พกัอาศยัท่ีไดม้าตรฐานส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงอุตสาหกรรม (สกท.) 
2. กระทรวงพาณิชย ์

     

นิยามศัพท์  * บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หมายถึง บา้นท่ีมีลกัษณะ 5 ลกัษณะต่อไปน้ี 
1. บนัไดบา้นมีราวให้ยดึเกาะ 2. ห้องน ้า / ห้องส้วมมีราวให้ยดึเกาะ 
3. ห้องนอนอยูช่ั้นล่างหรือเป็นบา้นชั้นเดียว 
4. ห้องน ้า / ห้องส้วมอยูใ่นบา้น   5. ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนัง่ห้อยเทา้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรับผูสู้งอาย ุ

ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 
พ.ศ.2549 

(5 ปี) 
พ.ศ.2554 

(10 ปี) 
พ.ศ.2559 

(15 ปี) 
พ.ศ.2564 

(20 ปี) 

1 มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้       

1.1 ส่งเสริมให้ผูสู้งอายทุุกคนไดรั้บ
สวสัดิการดา้นรายไดพ้ื้นฐานท่ีรัฐ
จดัให้ 

1. กระทรวงการคลงั 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 23 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บรายไดท่ี้รัฐจดั
ให ้
เป็นรายเดือน* 

na 85% 90% 95% 

1.2 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนในชุมชน
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน) 

ดชันีท่ี 24 สดัส่วนของชุมชนท่ีมีกองทุนท่ีมี
วตัถุประสงค ์
ครอบคลุมกลุ่มผูสู้งอาย ุ

20% 40% 50% 60% 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์ 
* รายได้ที่รัฐจัดให้เป็นรายเดือน รวมถึง รายไดจ้ากบ านาญของขา้ราชการ และเบ้ียยงัชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

2 มาตรการ หลกัประกนัด้านสุขภาพ  ดชันีท่ี 25 สดัส่วนประชากรสูงอายท่ีุใชร้ะบบ
ประกนัสุขภาพในการเจบ็ป่วยคร้ังสุดทา้ย 

ไม่นอ้ย
กวา่ 
80% 

ไม่นอ้ย
กวา่ 
85% 

ไม่นอ้ย
กวา่ 
90% 

ไม่นอ้ย
กวา่ 
95% 

2.1 พฒันาและส่งเสริมระบบประกนั
สุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสู้งอายทุุก
คน 

1. สปสช. 
2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดูดชันีท่ี 25     

2.2 ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทาง
สุขภาพ และการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยา่งทัว่ถึง 

หน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกบัล าดบั 
2.1 

ดชันีท่ี 26 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะทุพพล
ภาพ*ท่ีไดรั้บการเยี่ยมบา้น อยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
ดชันีท่ี 27 สดัส่วนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี 

Na 
 

na 

80% 
 

70% 

90% 
 

80% 

95% 
 

90% 
 

2.3 ให้วคัซีนท่ีจ าเป็น**ตามมาตรฐาน 
การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแก่
ผูสู้งอาย ุ

หน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกบัล าดบั 
2.1 

ดชันีท่ี 28 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บวคัซีนท่ี
จ าเป็นจากสถานบริการสุขภาพของรัฐ*** 

    

2.4 รัฐตอ้งให้อุปกรณ์ช่วยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัตามท่ีจ าเป็น 
เช่น แวน่ตา ไมเ้ทา้ รถเขน็ ฟันเทียม
แก่ผูสู้งอาย ุ

1. สปสช.  2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
5. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
6. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 

ดชันีท่ี 29 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุเดินไม่ไดแ้ละไดรั้บ
รถเขน็ 
 

na 25% 50% 70% 
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7. กระทรวงการคลงั 
na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์  * ผู้ที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ หมายถึง ผูท่ี้เดินไม่ไดใ้นระยะ 6 เดือนท่ีผา่นมา ** วคัซีนที่จ าเป็น คือ วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ Pneumococcus และงูสวดั 
*** สถานบริการสุขภาพของรัฐ หมายถึง สถานีอนามยั และโรงพยาบาลรัฐทุกระดบั 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

3 มาตรการ ด้านครอบครัว ผู้ดูแล 
และการคุ้มครอง 

      

3.1 ส่งเสริมให้ผูสู้งอายไุดอ้ยูก่บั
ครอบครัวให้นานท่ีสุด โดยการ
ส่งเสริมค่านิยมในการอยูร่่วมกบั
ผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 30 สดัส่วนผูสู้งอายท่ีุอยูก่บัครอบครัว     

3.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและ
ผูดู้แลให้มีศกัยภาพในการดูแล
ผูสู้งอาย ุโดยการให้ความรู้และ
ขอ้มูลแก่สมาชิกใน 
ครอบครัวและผูดู้แลเก่ียวกบัการ
บริการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
4. กระทรวงสาธารณสุข 
5. กระทรวงแรงงาน 
6. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
7. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 31 สดัส่วนผูดู้แลท่ีมีความรู้ในการดูแล 
(โภชนาการการแกไ้ขปัญหาเวลาเจบ็ป่วยเฉียบพลนั) 
ต่อผูดู้แลทั้งหมดของผูสู้งอายท่ีุออกจากบา้นไม่ได ้

ไม่ 
นอ้ยกวา่ 

20% 

60% 80% 95% 

 

มากกวา่  90% 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

4 มาตรการ ระบบบริการ*และ

เครือข่ายการเกือ้หนุน** 

      

4.1 
 
 
 
4.1.1 
 
 
 
4.1.2 

ปรับปรุงบริการสาธารณะทุก
ระบบ***ให้สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ผูสู้งอายใุนการด ารงชีวิต
และติดต่อสมัพนัธ์กบัสงัคม กลุ่ม 
และบุคคล 

1. กระทรวงคมนาคม 
2. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 32 สดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุพึงพอใจต่อระบบ
บริการสาธารณะทุกระบบ 

na 60% 70% 80% 

ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้
ผูสู้งอายทุราบถึงอตัราค่าโดยสาร
ของระบบขนส่งสาธารณะและ
ระบบขนส่งมวลชนต่างๆท่ี
ลดหยอ่นให้แก่ผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงคมนาคม 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 33 ก าหนดเวลาท่ีตอ้งมีการด าเนินการ ภายใน 
5 ปี 

 ภายในปี 
2559 

 

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบริการ
ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท
ให้ผูสู้งอายเุขา้ถึง และใชไ้ดอ้ยา่ง
สะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอายตุลอด
ระยะเวลาให้บริการ โดยมีการ
ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการ
ท่ีมีผลงานดีเด่น 

1. กระทรวงคมนาคม  
2. กระทรวงการคลงั 
3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
4. .กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
5. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
6. องคก์ารพฒันาภาคเอกชน 

ดูดชันีท่ี 32     

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 

191 



192 

 

 

นิยามศัพท์ 
* ระบบบริการ หมายถึง ระบบท่ีมีการจดัการบริการดว้ยหน่วยงานหรือชุมชน เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
** เครือข่ายการเกือ้หนุน หมายถึง ความเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มผูสู้งอาย ุองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีจดับริการชุมชนอเนกประสงคแ์ก่ผูสู้งอาย ุ
*** บริการสาธารณะทุกระบบ หมายถึง ระบบบริการพ้ืนฐานอนัไดแ้ก่ ระบบขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ สถานท่ีสาธารณะ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลรัฐ / เอกชน ศาลากลางจงัหวดั / กทม. / เมืองพทัยา ท่ีวา่การ
อ าเภอ / เขต อปท. (อบจ. /เทศบาล / อบต.) ห้างสรรพสินคา้ / ศูนยก์ารคา้ สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง / สนามบิน / สถานีรถไฟ ศาสนสถาน และตลาดสด 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

4.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 

ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนท่ี
รับผิดชอบสถานท่ีสาธารณะ ปฏิบติั
ตามมาตรฐานสถานท่ีสาธารณะ
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

หน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกบัล าดบั 
4. 

ดชันีท่ี 34 สดัส่วนของสถานท่ีสาธารณะท่ีมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ดจ้ริง ไดแ้ก่ ทางเดิน 
บนัไดและ ห้องสุขาในสถานท่ีต่อไปน้ี 
- โรงพยาบาลรัฐ / เอกชน 
- ศาลากลางจงัหวดั / กทม. / เมืองพทัยา 
- ท่ีวา่การอ าเภอ / เขต. 
- อปท. ( อบจ. / เทศบาล / อบต.) 
- ห้างสรรพสินคา้ / ศูนยก์ารคา้ 
- สวนสาธารณะ 
- สถานีขนส่ง / สนามบิน / สถานีรถไฟ 
- ศาสนสถาน 
- ตลาดสด 

 
 
 

100% 
50% 
50% 
na 

50% 
50% 
100% 

na 
na 

 
 
 

70% 
50% 
30% 
30% 
50% 
50% 
50% 
30% 
30% 

 
 
 

90% 
60% 
30% 
40% 
60% 
60% 
60% 
40% 
40% 

 
 
 

95% 
60% 
50% 
50% 
80% 
70% 
70% 
50% 
50% 

จดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชไ้ด้
จริงในสถานท่ีสาธารณะแก่ผูสู้งอาย ุ

1. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดูดชันีท่ี 34     
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4.1.5 

เช่น ถนน ทางเดินสาธารณะในเขต
ชุมชน สะดวกเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุ
และผูพิ้การ 

3. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
4. องคก์ารพฒันาภาคเอกชน 

จดัให้มีสวนสาธารณะและพ้ืนท่ี
ออกก าลงักายท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ 

1. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(การกีฬาแห่งประเทศไทย) 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
3. กรุงเทพมหานคร (ส านกัวฒันธรรม 
กีฬา และการท่องเท่ียว) 

ดชันีท่ี 35 สดัส่วนของสวนสาธารณะท่ีมีการจดัพ้ืนท่ี
เฉพาะเพ่ือการออกก าลงักายและพกัผอ่นท่ีเหมาะสม
และปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายุ* 
ดชันีท่ี 36 สดัส่วนของอ าเภอท่ีมีสวนสาธารณะท่ีมี
สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 1 
แห่ง 

na 
 
 

na 

50% 
 
 

20% 

60% 
 
 

50% 

70% 
 
 

80% 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
หมายเหตุ * ตอ้งนิยามศพัทแ์ละวิธีการวดั สวนสาธารณะที่มีการจัดพืน้ที่เฉพาะเพื่อการออกก าลงักายและพกัผ่อนที่เหมาะสมและปลอดภยัส าหรับผู้สูงอายุ ให้ชดัเจนในการติดตามประเมินแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ
ต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

4.2 จดัตั้งและพฒันาบริการทางสุขภาพ
และทางสงัคมรวมทั้งระบบการ
ดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาวในชุมชนท่ี
สามารถเขา้ถึงผูสู้งอายมุากท่ีสุดโดย
เนน้บริการถึงบา้น และมีการสอด
ประสานกนัระหวา่งบริการทาง
สุขภาพและทางสังคม โดยควร

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
5. กระทรวงศึกษาธิการ 

ดชันีท่ี 37 สดัส่วนผูสู้งอายท่ีุทุพพลภาพและไดรั้บ
การ 
บริการชุมชนภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา 
ดชันีท่ี 38 สดัส่วนของต าบลท่ีมีบริการส าหรับ
ผูสู้งอายตุ่อไปน้ี (ครอบคลุมขอ้ 1 – 5) 

20% 
 
 

50% 

40% 
 
 

50% 

60% 
 
 

70% 

80% 
 
 

95% 
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ครอบคลุมบริการดงัต่อไปน้ี      
1. สนบัสนุนการดูแลระยะยาว     
 2. ระบบประคบัประคอง* 
3. ดูแลโรคเร้ือรังท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ความดนัโลหิตสูง  เบาหวาน และ
โรคหลอดเลือดในสมอง 
4. อาสาสมคัรในชุมชน 
5. สนบัสนุนให้ผูดู้แลมีความรู้
ความสามารถในการดูแลผูสู้งอาย ุ

4.3 ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รทางศาสนา องคก์ร
เอกชนและองคก์ร
สาธารณประโยชน์มีส่วนร่วม 
ในการดูแลจดัสวสัดิการเพ่ือ
ผูสู้งอาย ุโดยกระบวนการ
ประชาคม 

1. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
3. กระทรวงสาธารณสุข 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 39 สดัส่วนของ อปท. (อบจ เทศบาล อบต. 
กทม. เมืองพทัยา) ท่ีมีการจดังบประมาณและ/หรือ 
กิจกรรมเพ่ือผูสู้งอาย ุ

50% 95% 95% 95% 

4.4 เก้ือหนุนให้เอกชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดับริการดา้น
สุขภาพและสงัคมให้แก่ผูสู้งอายท่ีุ
สามารถซ้ือบริการได ้โดยมีการ
ดูแลและก ากบัมาตรฐานและ
ค่าบริการท่ีเป็นธรรมร่วมดว้ย 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 40 มีการออกมาตรการเก้ือหนุน 
 
ดชันีท่ี 41 ก าหนดเวลาท่ีตอ้งมีมาตรฐานสถาน
บริบาล 
และการบริการ 

ภายใน 5 
ปี 
 

ภายใน 5 
ปี 

 ภายใน 
2559 

ภายในปี 
2559 

 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
นิยามศัพท์ 
* ระบบประคบัประคอง หมายถึง รักษา / คงไวซ่ึ้งสภาวะสุขภาพเดิม ไม่ให้ทรุดลง 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

4.5 รัฐมีระบบและแผนเพ่ือการให้ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอายเุม่ือเกิดภยัพิบติั 

1. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
3. กระทรวงสาธารณสุข 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
5. กระทรวงกลาโหม 

ดชันีท่ี 42 มีแผนปฏิบติัการและงบประมาณส าหรับ 
ให้ความช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุประสบภยัพิบติั 

na ภายในปี 
2554 

  

4.6 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐ และ
เอกชนมีบริการแพทยท์างเลือก 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

ดชันีท่ี 43 สดัส่วนของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนท่ีมี 
แพทยท์างเลือก 

na 50% 70% 90% 

4.7 จดัตั้งคลินิกผูสู้งอายใุนโรงพยาบาล
ของรัฐท่ีมีจ  านวนเตียง ตั้งแต่ 120 
เตียงข้ึนไป 

หน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกบัล าดบั 
4.6 

ดชันีท่ี 44 สดัส่วนของโรงพยาบาลรัฐท่ีมีจ  านวนเตียง 
ตั้งแต่ 120 เตียงข้ึนไป ท่ีมีคลินิกผูสู้งอาย ุ

na 95% 95% 95% 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณาการระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

1 มาตรการ การบริหารจัดการเพือ่
การพฒันางานด้านผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดบัชาติ 

      

1.1 เสริมสร้างความเขม้แขง็
คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ให้
สามารถผลกัดนันโยบายและภารกิจ
ท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอาย ุ
สู่การปฏิบติั 

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
3. กระทรวงสาธารณสุข 
4. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
5. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
6. กระทรวงการคลงั 
7. กระทรวงแรงงาน 
8. กระทรวงศึกษาธิการ 

ดชันีท่ี 45 ทุกหน่วยงานหลกัท่ีด าเนินงานดา้น
ผูสู้งอายมีุการรายงานความกา้วหนา้ของการท างาน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
ดชันีท่ี 46 สดัส่วนของ อปท. (อบจ. เทศบาล อบต. 
กทม. เมืองพทัยา) ท่ีมีแผนการด าเนินงานประจ าปี
ดา้นผูสู้งอาย ุ

na 
 
 
 

na 

1 คร้ัง 
ต่อไป 

 
 

30% 

1 คร้ัง 
ต่อไป 

 
 

40% 

1 คร้ัง 
ต่อไป 

 
 

60% 

1.2 ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสงัคมดา้นผูสู้งอายุ
จงัหวดัในคณะกรรมการส่งเสริม
การจดัสวสัดิการ 
สงัคมจงัหวดัเป็นเครือข่ายการ
บริหารและพฒันาผูสู้งอายใุนระดบั
จงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
2. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
3. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
4. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 

ดชันีท่ี 47 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสงัคมดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัใน
คณะกรรมการส่งเสริม 
การจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัส่งรายงานการ 
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายมุายงัคณะกรรมการ 
ผูสู้งอายแุห่งชาติอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

na 80% 90% 100% 

1.3 พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายใน
ระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 48 มีกิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของ
เครือข่ายในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ินทุกจงัหวดัอยา่ง

na 80% 90% 100% 
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2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
4. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

นอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง 

1.4 คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ
วางแผนและด าเนินการให้มีการ
ติดตามประเมินผลแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบติัท่ีทนัก าหนดเวลา 

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
3. ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 
4. กระทรวงการคลงั 

ดชันีท่ี 49 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ไดรั้บการ
ปรับและแปลงไปสู่การปฏิบติัตามก าหนดเวลา 

    

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก  5  ปี 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 (ต่อ) 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

2 มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

      

2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิต
หรือฝึกอบรมบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 
ในระดบัวิชาชีพ* อยา่งเพียงพอและ
มีมาตรฐาน 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. กระทรวงมหาดไทย (สถ./อปท.) 
4. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 50 จ านวนของบุคลากรดา้นผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การผลิตหรือฝึกอบรม** 

    

2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิต
หรือฝึกอบรมผูดู้แลผูสู้งอายุ*** 
อยา่งเพียงพอและมีมาตรฐาน 

หน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกบัล าดบั 
2.1 

ดชันีท่ี 51 สดัส่วนของผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการ
ฝึกอบรมการดูแลผูสู้งอาย*ุ*** 

na    

2.3 ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรดา้น
ผูสู้งอายใุห้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของประเทศแล
ด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ดชันีท่ี 52 มีการด าเนินการของคณะกรรมการ
ผูสู้งอาย ุ
แห่งชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

na    

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2549 
หมายเหตุ  * บุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดบัวชิาชีพ หมายถึง พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ อาสาสมคัร และนกัวิชาการดา้นผูสู้งอายุ 
** บุคลากรดา้นผูสู้งอายใุนระดบัวิชาชีพ ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมมากกวา่ 2 สปัดาห์ 
*** ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ผูดู้แลทั้งท่ีเป็น หรือไม่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
**** ผูดู้แลผูสู้งอายุ ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป 
 

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ด าเนินการภายใน 5 ปี 

     และต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การประมวล พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอาย ุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
ล าดบั มาตรการ หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ ดชันี เป้าหมาย 

พ.ศ.2549 
(5 ปี) 

พ.ศ.2554 
(10 ปี) 

พ.ศ.2559 
(15 ปี) 

พ.ศ.2564 
(20 ปี) 

1 มาตรการ สนบัสนุนและส่งเสริม
การวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นผูสู้งอายสุ าหรับการก าหนด
นโยบาย และการ 
พฒันาการบริการหรือการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผูสู้งอาย ุ

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
2. ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 
3. กระทรวงศึกษาธิการ (ส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
4. กระทรวงสาธารณสุข (สถาบนัเวช
ศาสตร์ผูสู้งอาย)ุ 
5. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
6. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
7. สสส.   
8. มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันา
ผูสู้งอายไุทย   
9. สปสช. 

ดชันีท่ี 53 จ านวนโครงการและ/หรืองบประมาณของ 
การศึกษาวิจยัดา้นผูสู้งอายขุองส านกังาน 
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และส านกังาน 
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

na    

2 มาตรการ ด าเนินการให้มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติท่ีมี
มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

ดชันีท่ี 54 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติไดรั้บการติดตาม 
และ 
ประเมินผลอยา่งไดม้าตรฐานอยา่งน้อย 5 ปีคร้ัง 

    

3 มาตรการ พฒันาระบบขอ้มูล
ทางดา้นผูสู้งอายใุห้ถูกตอ้งและ
ทนัสมยั โดยมีระบบฐานขอ้มูลท่ี
ส าคญัดา้นผูสู้งอายท่ีุง่ายต่อการ

1. คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
2. กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
3. กระทรวงสาธารณสุข 

ดชันีท่ี 55 มีฐานขอ้มูลดา้นผูสู้งอายท่ีุส าคญัทุกปี 
 
ดชันีท่ี 56 ปรับปรุงฐานขอ้มูลอยา่งน้อยปีละคร้ัง 

  
 

na 

   

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ท ำตอ่เน่ืองทกุ 5 ปี 

ปรับปรุงขอ้มูลต่อเน่ืองทุกปี 

ท าต่อเน่ืองทุกปี 

199 



200 

 

 

เขา้ถึงและสืบคน้ 4. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร (ส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
5. กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง :ส านกัทะเบียนราษฎร์) 

na คอื ไม่มีดชันีนั้นในการประเมินปี พ.ศ.2545-2564 
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ข้อจ ากดั เงื่อนไขจ าเป็น และการด าเนินการตามแผนฯ 
  ข้อจ ากดั 
   1. วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 อาจส่งผลกระทบ
อยา่งส าคญัต่อคุณภาพชีวติประชากรสูงอาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มเส่ียง
สูงสุดต่อภาวะความยากจน นอกจากน้ีปัญหาทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อความสามารถดา้นการเงิน
การคลงัของรัฐบาลในการด าเนินงานตามแผนฉบบัน้ี 
   2. ความผนัผวนทางการเมือง อาจส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนฯ ขาด
ความต่อเน่ือง และอาจชะงกังนัหากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและนโยบายดา้นผูสู้งอายุ รวมทั้งหาก
ผูน้ าประเทศไม่ให้ความสนใจหรือไม่เขา้ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายุ
แห่งชาติดว้ยตนเอง 
  เงื่อนไขจ าเป็น 
   1. เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรจะ
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรงมากในช่วง 15 ปีหลงัของแผน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายจุะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และประชากรสูงอายุช่วง
วยัปลาย (อายุตั้งแต่80 ปีข้ึนไป) จะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็วกวา่ประชากรสูงอายุกลุ่มอ่ืนๆ การเร่ง
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนผูสู้งอายุแห่งชาติจึงไม่อาจร้ังรอได้ เง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จของแผนประการหน่ึง คือการก าหนดเร่ืองผูสู้งอายุให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายไุดรั้บการจดัอยูใ่นล าดบัส าคญัและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่ผนั
แปรไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล 
   2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัเป็นอีกเง่ือนไขจ าเป็นของแผน แมว้่า
แผนจะมีการปรับเป็นระยะแลว้ก็ตาม แต่หากขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ก็
ยากท่ีจะบรรลุตามเป้าหมาย นอกจากน้ีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั ควรจะเนน้การบูรณาการจาก
ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัและร่วมแรงร่วมใจกนัไปขบัเคล่ือนให้เกิดผล โดยมีคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ และ
ส านักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุ ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุเป็นแกนหลกั 
   3. การส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทให้มากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีน่าจะช่วยให้การด าเนินงานตามแผนฯ 
สัมฤทธ์ิผล 



202 

 

   4. เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางประชากร เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและปรับ

แผนเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ค 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการศึกษา 

 

 1. นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธ์ิ อายุ 52 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนกัพฒันาสังคม
ชาํนาญการ สํานกังานพฒันาสังคมและความความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัน่าน ทาํงานตาํแหน่ง
นกัพฒันาสังคมตั้งแต่ปี 2545  
 2. นางจิรนันท์ ยาวิราช อายุ 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บณัฑิต 
ตาํแหน่งนักพฒันาสังคม สํานักงานพฒันาสังคมและความความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัน่าน 
ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาสังคมดา้นผูสู้งอาย ุ4 ปี 
 3. นายวิโรจน์ หวัน่ท๊อก อายุ 53 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี 
เทศบาลตาํบลเวยีงสา 
 4. นายเอกชยั ตาใส่ อาย ุ30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบลเวยีงสา ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 3 ปี  
 5. นายปฏิวสั ธนะไพศาล อายุ 50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ตาํแหน่ง นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบลกลางเวยีง 
 6. นางสาวนาํภา ปลอ้งใหม่ อาย ุ29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 
เทศบาลตาํบลกลางเวยีง เขา้มารับตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2554 
 7. นางประเทือง ดวงแกว้ อายุ 63 ปี การศึกษาระดบัประกาศณียบตัรใบประกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง ประธานชมรมผูสู้งอาย ุเทศบาลตาํบลกลางเวยีงและเทศบาลตาํบลเวียงสา ขา้ราชการบาํนาญ 
เน่ืองจากวา่ทั้งสองเขตเทศบาลตาํบลคือเทศบาลตาํบลกลางเวียงและเทศบาลตาํบลเวียงสามีพื้นท่ี
รับผิดชอบในตาํบลเดียวกนัคือตาํบลกลางเวียง เทศบาลตาํบลเวียงสามีพื้นท่ีรับผิดชอบ 2 หมู่บา้น 
คือ หมู่ท่ี 3 และ4 นอกนั้นเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลกลางเวียง ประธานชมรมผูสู้งอายุระดบั
ตาํบลจึงเป็นบุคคลคลเดียว 
 8. นางบาํเพ็ญ บริบูรณ์ อายุ 52 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี 
เทศบาลตาํบลข่ึง  
 9. นางจิราภรณ์ ชุมนนัส์ อายุ 41 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ตาํแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปเทศบาลตาํบลข่ึง เขา้มารับผดิชอบงานดา้นผูสู้งอายไุด ้1 ปี 
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 10. นายสวิง ศรีวิไชย อายุ 68 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ประธานชมรมผูสู้งอายุ
เทศบาลตาํบลข่ึง 
 11. นางจนัทร์เพ็ญ คาํอุ่น อายุ 48 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลอ่ายนาไลย 
 12. นางสาวกญัญาณัท แดนนารินทร์ อายุ 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท ตาํแหน่ง
นกัวชิาการการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอ่ายนาไลย 
 13. นายเพช็ร พนัธุปาน อายุ 67 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลอ่ายนาไลย 
 14. นายสมคิด สีเขียว อายุ 54 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลส้าน ดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส้านมา 2 สมยัแลว้ 
 15. นางปาริชาติ จิตวงศ์นนัท์ อายุ 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท ตาํแหน่งนกัพฒันา
ชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลส้าน ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนตั้งแต่ปี 2549 
 16. นายเสถียร สุภาษี อายุ 68 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ประธานชมรมผูสู้งอายุ
ตาํบลส้าน 
 17. นายศราวุฒิ พุฒตรง อายุ 39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาลชุม ดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาล
ชุมตั้งแต่ปี 2543 
 18. พลจ่าอากาศสุริยนัต์ ปันชยั อายุ 39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา รัฐประศาสน
ศาสตร์ ตาํแหน่ง นักพฒันาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาํบลตาลชุม ทาํงานตาํแหน่งนักพฒันา
ชุมชนมาแลว้ 3 ปี 
 19. นายสังวาลย ์ขนัต๊ะ อายุ 67 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลตาลชุม 
 20. นายอเนก บุญชูพฒัน์ อายุ 36 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจอมจนัทร์ 
 21. นายจิรายุ เมฆเมืองวนั อายุ 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ตาํแหน่ง 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจอมจนัทร์ 
 22. นายเปล่ียน บุตรโคสา อายุ 66 ปี การศึกษาระดบัประกาศณียบตัรใบประกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง ขา้ราชการบาํนาญ ประธานชมรมผูสู้งอายตุาํบลจอมจนัทร์ 
 23. นางสุภาพร แก้วกระจ่าง อายุ 34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท ตาํแหน่งหัวหน้า
สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าป้ัว ทาํงานตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานปลดั 8 ปี 
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 24. นางกุศล สมเพ็ชร อายุ 45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนักพฒันาชุมชน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าป้ัว ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 4 ปี 
 25. นายทน จาจ๋ี อายุ 63 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรมผูสู้งอายุ
ตาํบลนํ้าป้ัว 
 26. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉายแทน ไพบูลย ์อายุ 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่ง
นกัวชิาการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไหล่น่าน ทาํงานมาแลว้ 5 ปี 
 27. นางพชัรพรรณ อินวาทย ์อายุ 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
ตาํแหน่งเจ้าพนักงานพฒันาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาํบลไหล่น่าน เข้ามารับตาํแหน่งเจ้า
พนกังานพฒันาชุมชนไดป้ระมาณหน่ึงเดือนคร่ึง 
 28. นายบุญเสริม จนัทร์ทอง อายุ 70 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธาน
ชมรมผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนตาํบลไหล่น่าน 
 29. นายชาญนรินทร์ ลาภิยะ อายุ 37 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ขะนิง ดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตั้งแต่ปี 2551  
 30. นางสาวอโนชา อํ่าบางกระทุ่ม อาย ุ25 ปี การศึกษาระดบัประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบัญชี ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ขะนิง ช่วยงาน
นักพฒันาชุมชนเพราตอนน้ีนักพฒันาชุมชนยา้ยยงัไม่มีผูม้ารับตาํแหน่งแทนจึงรับผิดชอบเร่ือง
ผูสู้งอายไุปก่อน 
 31. นายสงดั ธิอา้ย อายุ 67 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ประธานชมรมผูสู้งอายุตาํบล
แม่ขะนิง ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 2 ปี 
 32. นายบุญธรรม ยศวงัผา อาย ุ58 ปี การศึกษากาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งศรีทอง ดาํรงตาํแหน่ง
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปี 2551 
 33. นางปณิดา พูนสินวิวฒัน์ อายุ 44 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งศรีทอง ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 8 ปี 
 34. นายน้อม สินแส อายุ 68 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลทุ่งศรีทอง ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 1 ปี 
 35. นายสมหมาย ใจบุญ อายุ 46 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลแม่สาคร 
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 36. นางชฎารัตน์ จาํปา อายุ 44 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพฒันาชุมชน 
ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาคร ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 6 ปี 
 37. นายแดง ประเสริฐ อายุ 75 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ประธานชมรมผูสู้งอายุ
ตาํบลแม่สาคร 
 38. นายเสน่ห์ ศรีคาํภา ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยาบหวันา การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยาบหวันา ตั้งแต่ปี 2550  
 39. นายประเสริฐ นวลดี อายุ 73 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลยาบหวันา ดาํรงตาํแหน่งประธานชมรมผูสู้งอายตุาํบลยาบหวันาตั้งแต่ปี 2543 
 40. นางณัฐติยา ปัญญา อายุ 42 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนักพฒันาชุมชน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยาบหวันา ทาํงานตาํแหน่งพฒันาชุมชน 1 ปี 
 41. นายเนียร นนัตา อายุ 45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนํ้ามวบ 
 42. นางเตชินี ใจพี่ อายุ 31 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ตาํแหน่ง
นกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้ามวบ ทาํงานตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 1 ปี 
 43. นายอินพ่อง นวลดี อายุ 75 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลนํ้ามวบ  
 44. นางอาํพร เขียวใหญ่ อายุ 38 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการศึกษา ตาํแหน่ง
นกัวชิาการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สา ทาํงานตาํแหน่งนกัวชิาการศึกษามาแลว้ 6 ปี 
 45. นางสาวอจัฉรา แสงอนุรักษ์ อายุ 36 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท ตาํแหน่งบุคลากร 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สา ทาํงานตาํแหน่งบุคลากรไดป้ระมาณปีกวา่ 
 46. นายประเสริฐ ศรีปัญญา อายุ 66 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ประธานชมรม
ผูสู้งอายตุาํบลแม่สา 
 47. นางศิวภา ณ นคร อายุ 51 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลนาเหลือง ดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 9 ปี 
 48. นายปรีชา กันทะวงค์ อายุ 36 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์ ตาํแหน่ง
นกัพฒันาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาํบลองค์การบริหารส่วนตาํบลนาเหลือง ทาํงานตาํแหน่ง
นกัพฒันาชุมชน 6 ปี 
 49. นายจรูญ สมบติัป่ัน อาย ุ64 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษา ตาํแหน่งประธานชมรม

ผูสู้งอายตุาํบลนาเหลือง 
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