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คำ�นำ�
เนื่องจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการศึกษาและประมาณ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยไว้ว่า ประชากรในวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า
ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 9.43 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2567 จะมีประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กรณีดังกล่าว
จะส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน และจะท�ำให้อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หมายความว่า
ประชากรในวัยแรงงานจะต้องรับภาระในการท�ำงานแทนผูส้ งู อายุในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ และรัฐจะต้องมีภาระทางด้าน
งบประมาณในการดูแลผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ หนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาลงได้ คือ
การส่งเสริมการมีงานท�ำแก่ผู้สูงอายุ

กรมการจัดหางานมีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการมีงานท�ำให้แก่ประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงาน

รวมตลอดถึงผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน และโดยที่ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิภาคต่าง ๆ
ฉะนั้นในการส่งเสริมการมีงานท�ำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว กรมการจัดหางาน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีภาคีเครือข่าย
ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ชิด
กับคนเหล่านี้มากที่สุด ฉะนั้น กรมการจัดหางาน จึงมอบหมายให้กองวิจัยตลาดแรงงานด�ำเนินการวิจัย
เรื่อง “บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการศึกษา
ในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด�ำเนินการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นแนวทางส�ำหรับการแสวงหาความร่วมมือในภารกิจดังกล่าวระหว่าง
กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

(นายประวิทย์ เคียงผล)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
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กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัย เรื่องบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ส�ำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก�ำหนดขนาดตัวอย่างการวิจัย เป็นอย่างดี
ในการวิจัยมีขั้นตอนด�ำเนินการที่ส�ำคัญยิ่ง คือ ขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือ
จากผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างด้วยอัธยาศัยทีด่ ยี งิ่ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้
นอกจากบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ที่สมควรได้รับการขอบคุณ คือ คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข่าวสาร
ตลาดแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยตลาดแรงงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
จ�ำนวนมาก จึงขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

บุญเลิศ ธีระตระกูล
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล รองลงมาคือ

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ ทัง้ หมดนีเ้ กินกว่าครึง่ มีจำ� นวน
บุคลากรน้อยกว่า 50 คน และบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ และเห็นว่าเกณฑ์การเกษียณอายุที่
เหมาะสมคือ 60 ปี อายุที่เหมาะที่จะรับเข้าท�ำงาน คือ 55 - 65 ปี งานที่เหมาะสมคือ งานที่รับไปท�ำที่บ้าน ส�ำหรับ
อัตราค่าจ้างควรก�ำหนดเป็นการเฉพาะ ในด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำของผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่เห็นว่า การสนับสนุน
เงินทุนและการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายหรือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพน่าจะเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยละ 70 มีบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 1 - 2 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรม
สนับสนุนการตั้งกลุ่มอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เมื่อถามว่าในอนาคต สิ่งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุคืออะไร ส่วนใหญ่ตอบว่า คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงานและการเตรียม
ความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงาน โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการวิจัย
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กกว่า
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประการ คือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง
กรมการจัดหางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่พร้อมจะท�ำงาน
เป็นสิ่งแรก ถัดมาคือ การหางานให้ผู้สูงอายุรับไปท�ำที่บ้าน และการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ควรเริ่มต้นในการด�ำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ก่อน ประการที่สอง
ควรเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยอาจพิจารณาจากลักษณะงานและ
ชั่วโมงการท�ำงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
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ปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์บทบาทและความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การ
61
บริหารส่วนต�ำบลกับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การ
63
บริหารส่วนต�ำบลกับความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม

บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

65
65
67
68
บ-1
ผ-1
ผ-2

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.14

ประมาณการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย ปี 2533 - 2563
จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามประเภท
ขนาดตัวอย่างจ�ำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามประเภท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุคลากร
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร
จ�ำนวนและร้อยละของทัศนคติต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่ออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุจำ� แนกตามความคิดเห็นต่อช่วงอายุทเี่ หมาะสมต่อการรับผูส้ งู อายุเข้าท�ำงาน
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อลักษณะการจ้างงาน
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการมีมาตรการในการส่งเสริม
การมีงานท�ำจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามจ�ำนวนกิจกรรม
ที่ด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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ตารางที่ 4.15 ร้อยละความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการ
เป็นสิ่งแรกในอนาคตจ�ำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 4.16 จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามความพร้อม
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อม
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.26 จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุคลากร
ตารางที่ 4.27 จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร
ตารางที่ 4.28 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามทัศนคติ
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.29 ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
ตารางที่ 4.30 ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
ตารางที่ 4.31 จ�ำนวนและร้อยละของผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีเ่ ห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่ออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ

บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.32 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อช่วงอายุที่เหมาะสม
ต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
ตารางที่ 4.33 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อลักษณะการจ้างงาน
ตารางที่ 4.34 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อค่าจ้างที่เหมาะสมกับ
แรงงานผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.35 ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.36 จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ตารางที่ 4.37 ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามการด�ำเนินการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ตารางที่ 4.38 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต
ตารางที่ 4.39 จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามความพร้อม
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.40 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.41 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.42 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.43 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.44 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความพร้อม
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4.45 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความพร้อม
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 1 บทนำ�
1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรจากภาวะการเกิดสูง ตายสูง มาสู่
การเกิดต�่ำ  ตายต�่ำ  เปลี่ยนจากการเพิ่มประชากรวัยเด็กอย่างรวดเร็วในอดีต เป็นการเพิ่มประชากรวัยสูงอายุ
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และยังทวีความรวดเร็วต่อไปอีกใน 20 - 30 ปีข้างหน้า ท�ำให้สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคม
เยาว์วัย สู่สังคมสูงวัย (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2555) ซึ่งตามค�ำนิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ก�ำหนดไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ทั้งนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีสัดส่วนของประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.9 และจะยังคงมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี ตามการคาดประมาณประชากรของไทยในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนของประชากร
สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 17.5 และร้อยละ 25.1 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรอันเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างกลุ่มอายุ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร จากการศึกษาของ พีรสิทธิ์ ค�ำนวณศิลป์และคณะ
(2547) ชีใ้ ห้เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของประชากรไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2543 - 2568 มีการเปลีย่ นแปลง
จากที่มีเด็กมากกว่าผู้สูงอายุ กลับกลายเป็นมีประชากรวัยสูงอายุมากกว่าวัยเด็ก การลดลงของสัดส่วนประชากร
วัยเด็กท�ำให้อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กลดลงจากร้อยละ 37.4 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 29.3 ในปี พ.ศ. 2568
ส่วนภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 14.0 ในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี
พ.ศ. 2568 การเปลีย่ นแปลงการพึง่ พิงดังกล่าวท�ำให้อตั ราการพึง่ พิงรวมเพิม่ สูงจาก ร้อยละ 51.7 เป็นร้อยละ 60.2
ค่าอัตราการพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึง การมีจ�ำนวนผู้ที่ต้องพึ่งพิงมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ท�ำงานได้
กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระดูแลประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ
ประมาณ 52 คน แต่ในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยแรงงาน 100 คนจะต้องรับภาระดูแลประชากร
วัยเด็กและวัยผู้สูงอายุประมาณ 60 คน นั่นย่อมหมายความว่าภาระอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ
สังคมโดยรวม หากไม่มกี ารเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการรองรับการก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ของประเทศไทย
โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 4) ด้านการรักษาความสงบภายในชุมชน
5) ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ด�ำเนินการโดยการรับถ่ายโอนจากหน่วยงานส่วนกลางมี 2 กิจกรรม ได้แก่ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และการดูแล
สถานสงเคราะห์คนชรา (บุษยา เพชรดุก, 2551) แต่ในปัจจุบนั ทีส่ งั คมไทยกลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุ และจะมีจำ� นวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็นค�ำถามที่ส�ำคัญว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ต้องดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและจ�ำนวนประชากรที่ต้องให้บริการ มีความตระหนักถึง
สถานการณ์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล ปัจจุบัน
มีบทบาทในด้านนี้อย่างไร และมีความพร้อมหรือไม่ในการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีงานท�ำ  เพื่อลดอัตราการพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุ และมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการมีงานท�ำของผู้สูงอายุ
หรือไม่เพียงใด
กรมการจัดหางาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานท�ำและคุม้ ครองคนหางาน รวมตลอดถึงการศึกษา
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทัง้ พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ เพือ่ ให้ประชาชนมีงานท�ำทีเ่ หมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ในการให้ค�ำปรึกษา ส่งเสริมและให้บริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดให้แก่ประชาชน จากภารกิจและอ�ำนาจ
หน้าทีด่ งั กล่าว กรมการจัดหางานจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเพิม่ ประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีงานท�ำของผูส้ งู อายุ
เพื่อลดอัตราการพึ่งพิงดังกล่าว จึงมอบหมายให้กองวิจัยตลาดแรงงาน ด�ำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทั้งนี้เพื่อแสวงหาแนวทาง
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาบทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็น บทบาท
และความพร้อมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. ประเภท/ลักษณะของหน่วยงาน
2. จ�ำนวนบุคลากร
3. อายุเฉลี่ยของบุคลากร

ความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความพร้อมในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1.4 ขอบเขตการวิจัย

ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1.1) คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
1.1.1) ประเภท/ลักษณะของหน่วยงาน
1.1.2) จ�ำนวนบุคลากร
1.1.3) อายุเฉลี่ยของบุคลากร
1.2) ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ
1.3) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
1.4) ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ
2) ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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3) ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2556

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถทีจ่ ะน�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ลักษณะทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ประเภท/ลักษณะของหน่วยงาน จ�ำนวนบุคลากร และอายุเฉลี่ยของบุคลากร
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลักษณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายถึง นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ/
หรือ ประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) ผู้บริหารเทศบาล หมายถึง นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี และ/หรือ ประธานหรือรองประธานสภา
เทศบาล
3) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล หมายถึง นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ/หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
4) ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูว้ า่ หรือรองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และ/หรือ ประธานสภา
หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร และ/หรือปลัดหรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร
5) ผู้บริหารเมืองพัทยา หมายถึง นายกหรือรองนายกเมืองพัทยา และ/หรือ ประธานหรือรอง
ประธานสภาเมืองพัทยา
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัย
ได้ท�ำการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 ความส�ำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.4 การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2550
2.1.5 การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันของไทย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
2.2.1 ความหมายของบทบาท
2.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.3.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
2.3.2 การท�ำงานของผู้สูงอายุ

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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2.4 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2.4.1 แนวนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทย
2.4.2 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542
2.4.3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2.4.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
2.4.5 แผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้
ความหมายไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่อาจแตกต่างไปในรายละเอียด ดังนี้
เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 : 9)
นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ�ำนาจ หรือกระจายอ�ำนาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือ
บางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ�ำนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาล
ของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครอง
ท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ�ำนาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่น ในเขตอ�ำนาจของตน
จอห์น เจ. คลาร์ก (John J. Clark, 1957 อ้างถึงใน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2555 : 9) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและจะอยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลกลาง
แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Montagu, 1984 อ้างถึงใน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร,
2555 : 9) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิน่ หมายถึง การปกครองซึง่ หน่วยการปกครองท้องถิน่ ได้มกี ารเลือกตัง้
โดยอิสระ เพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ�ำนาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบ ซึ่งตนสามารถ
ทีจ่ ะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมภิ าค แต่ทงั้ นีห้ น่วยการปกครอง
ท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ�ำนาจสูงสุดของประชาชน ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด
ประทาน คงฤทธิศกึ ษากร (2524 : 15) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นระบบการปกครอง
ทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการกระจายอ�ำนาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้ จะเกิดองค์การท�ำหน้าทีป่ กครอง
ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้ จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ�ำนาจการก�ำหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง
สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547 : 4 - 5) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้คนในท้องถิ่น
มีอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวมีพื้นฐานจากหลักการกระจายอ�ำนาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอ�ำนาจ
การปกครองให้องค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลาง จัดท�ำบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การก�ำกับดูแล
ของรัฐ
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อุทัย หิรัญโต (2523 : 2) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ�ำนาจ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด�ำเนินกิจการบางอย่างโดยด�ำเนินการกันเองเพื่อบ�ำบัด
ความต้องการของตนเอง การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท�ำให้เกิดขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปความหมายส�ำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี้
1) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดการปกครองท้องถิ่นของคนในท้องถิ่น การจัดการ
ดังกล่าวกระท�ำโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาด�ำเนินการปกครอง ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนแต่ละชุมชน
อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันทั้งในด้านพื้นที่ จ�ำนวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง (เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา) ท�ำให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทมีลักษณะการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ
2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ�ำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม กล่าวคือ อ�ำนาจของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ จะต้องมีขอบเขต ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างแท้จริง หากมีอำ� นาจมากเกินไป หน่วยงานท้องถิน่ นัน้
ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ อ�ำนาจของท้องถิ่นมีขอบเขตที่แตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะของความเจริญของแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นส�ำคัญ
3) หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด�ำเนินการปกครองตนเอง โดย
แบ่งสิทธิออกเป็น 2 ประการ คือ
3.1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2) สิทธิที่จะก�ำหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ�ำนาจหน้าที่
4) มีองค์กรที่จ�ำเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มีองค์กร ฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ (เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารและสภาเทศบาล
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร
และสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น)
5) ประชาชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการปกครองส่วนท้องถิน่ จากหลักการทีว่ า่ ประชาชนในท้องถิน่
รู้ปัญหาของตนเองดีกว่าองค์กรของรัฐส่วนกลาง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ�ำเป็นต้องมีคนในท้องถิ่น
มาบริหารงาน เพื่อจะได้แก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อพัฒนาการกระจายอ�ำนาจตามวิถีของแนวทางระบอบประชาธิปไตย
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539 : 26) ได้จ�ำแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ�ำกัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนัน้ หากจัดให้มกี ารปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอที่จะด�ำเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการ
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2) เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง เนือ่ งจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3) เพือ่ ความประหยัด โดยทีท่ อ้ งถิน่ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน
ก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ�ำเป็น โดยให้อ�ำนาจหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท�ำให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้มีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้อย่างรอบคอบ
4) เพือ่ ให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นสถาบันทีใ่ ห้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชน จากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่า
จะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท�ำหน้าที่ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ตาม การปฏิบตั หิ น้าทีท่ แี่ ตกต่างกันนี้ มีสว่ นในการส่งเสริมการเรียนรูถ้ งึ กระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
2.1.3 ความส�ำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ความส�ำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะถือว่า
เป็นการให้ประชาชนรู้จักการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในการเป็นพลเมือง เพื่อน�ำไปสู่
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
2) การปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ หรือชุมชน
ได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมที่จะรู้ปัญหาได้ดีกว่าคนนอกพื้นที่ ส่งผล
ให้การแก้ปัญหาเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
3) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะแต่เดิมรัฐบาลด�ำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการปกครองหรือการบริการสาธารณะเอง เมื่อมอบอ�ำนาจบางส่วนให้กับองค์กรอื่นแล้ว ภาระของรัฐบาล
จึงลดลง แต่ทั้งนี้ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลด้วย
4) การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น�ำทางการเมือง เนื่องจากการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะบุคคลเข้ามาบริหารงานในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นการส่งเสริมให้บุคคล
เข้ามาร่วมด�ำเนินการทางการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างนักการเมืองสู่การบริหารประเทศในอนาคต
5) การปกครองส่วนท้องถิ่นจะท�ำให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เมื่อประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว จะท�ำให้คนในท้องถิ่นนั้นตระหนักถึงคุณค่าและเกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชน นอกจากนั้นคนในชุมชนยังสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา เพราะรู้จักปัญหาได้ดีกว่า
เข้ามาร่วมตรวจสอบเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ
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บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.4 การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2550*
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อก�ำหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 282 การก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้อง และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ หรือของประเทศเป็นส่วนรวม
และจะกระทบถึงสาระส�ำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ หรือนอกเหนือ
จากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมมีอำ� นาจหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไปในการดูแลและจัดท�ำบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ�ำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและของประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสภาท้องถิน่ และคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
มาตรา 285 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่าสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูใ้ ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ไม่สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไป ให้มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูน้ นั้ พ้นจาก
ต�ำแหน่ง ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 286 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย
มาตรา 288 การแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ้นจากต�ำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นของแต่ละท้องถิน่ โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รบั การพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลีย่ นบุคลากรระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
*ช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ (มีนาคม - กันยายน 2556) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ยังบังคับใช้อยู่
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มาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
2.1.5 การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันของไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไทยจัดนั้นเป็น 5 รูปแบบ แยกเป็นรูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ คือ
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และ
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในจังหวัดหนึง่ ให้มสี ภาจังหวัด ทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกซึง่ ราษฎร
เลือกตั้งขึ้น และถือตามเกณฑ์จ�ำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อน
ปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้
• จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ 24 คน
• จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได้ 30 คน
• จังหวัดใดทีม่ รี าษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกได้ 36 คน
• จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกได้ 42 คน
• จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไปมีสมาชิกได้ 48 คน
สมาชิกสภาจังหวัดอยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละ 4 ปี ให้สภาจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภา
เป็นประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีที่มาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในจังหวัด
เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ�ำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ส�ำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังนี้
• ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 4 คน
• ในกรณีมีสมาชิก 36 - 42 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 3 คน
• ในกรณีมีสมาชิก 24 - 30 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 2 คน
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังนี้
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(2) จัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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(3) สนับสนุนสภาต�ำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสภาต�ำบลและราชการส่วนท้องถิน่ อืน่
(5) แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต�ำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(6) อ�ำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต�ำบล
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) จัดท�ำกิจการใด ๆ อันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�ำเนินการ หรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(10) จัดท�ำกิจการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน และให้คำ� นึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน ทัง้ ในการจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ กฎกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข้อ 17 ได้ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ “ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ”
2) เทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ
สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี
สภาเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คอยควบคุมและตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร
ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance) ก�ำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการ
เลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลอยูใ่ นต�ำแหน่งได้คราวละ 4 ปี จ�ำนวนสมาชิกสภาเทศบาล
จะขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล กล่าวคือ
2.1) สภาเทศบาลต�ำบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน
2.2) สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน
2.3) สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน
สภาเทศบาลนั้นมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภามีหน้าที่ด�ำเนินกิจการของสภาเทศบาล
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล บังคับบัญชา รักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภา
ในกิจการภายนอก
คณะเทศมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิก
สภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรีอีก 2 - 4 คน
ตามประเภทของเทศบาล คือ
(1) เทศบาลเมืองและเทศบาลต�ำบล ให้มเี ทศมนตรีได้ 2 คน ซึง่ เมือ่ รวมกับนายกเทศมนตรี
เป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจ�ำนวน 3 คน
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(2) เทศบาลนคร ให้มเี ทศมนตรีได้ 4 คน ซึง่ เมือ่ รวมกับนายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรี
แล้วมีจ�ำนวน 5 คน ในกรณีที่เทศบาลเมืองที่รายได้จากการจัดเก็บปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้น
อีก 1 คน
3) องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
				 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าวนี้ เป็นองค์กรทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ และมีความใกล้ชดิ
กับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล (สภา อบต.) และ
คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวนสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนหมูบ่ า้ น
ในแต่ละองค์การบริหารส่วนต�ำบล คือ
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลใด มี 1 หมูบ่ า้ น ให้มสี มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้ 6 คน
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลใด มี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้
หมู่บ้านละ 3 คน รวมเป็น 6 คน
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลใด มีหมู่บ้านมากกว่า 2 หมู่บ้านขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ได้หมู่บ้านละ 2 คน
• มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี
• ส�ำหรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
และมีอ�ำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้ไม่เกิน
2 คน รวมทั้งอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล 1 คน
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพัฒนาต�ำบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีบทบัญญัติในกฎหมายก�ำหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังนี้
(1) จัดให้มีและบ�ำรุงรักษา ทางน�้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน�ำ 
้ ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ ก�ำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ�ำเป็นและสมควร
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ไปนี้

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจจัดท�ำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังต่อ

(1) ให้มีน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบ�ำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบ�ำรุงรักษาทางระบายน�้ำ
(4) ให้มีและบ�ำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บ�ำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
4) กรุงเทพมหานคร (กทม.)
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ จึงต้องมีการบริหาร
จัดการเฉพาะ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 วางหลักเกณฑ์ไว้
โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(1) สภากรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และสภากรุงเทพมหานครจะมีประธานสภากรุงเทพมหานคร 1 คน รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร อีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเลือกจากสมาชิกสภาโดยให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระละ 2 ปี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระท�ำได้ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว
ซึ่งระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อาทิ ก�ำหนดนโยบายและบริหารราชการ สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯ เลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาบริหารราชการตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย วางระเบียบเพื่อให้งาน
ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครไว้ ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทัง้ นีต้ ามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก�ำหนด
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(5) การผังเมือง
(6) การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางบก ทางน�้ำ และทางระบายน�้ำ
(7) การวิศวกรรมจราจร
(8) การขนส่ง
(9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(11) การควบคุมอาคาร
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(15) บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(16) การสาธารณูปโภค
(17) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(18) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(19) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(20) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(21) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(22) การจัดการศึกษา
(23) การสาธารณูปการ
(24) การสังคมสงเคราะห์
(25) การส่งเสริมการกีฬา
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(26) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(27) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(28) หน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายระบุ ให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือ
ที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
5) เมืองพัทยา
เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ได้เคยทดลองใช้การจัดการ
ปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) หรือที่เรียกว่า Council and Manager From เพียงแห่งเดียว
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เหมือนกับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยสาระส�ำคัญของรูปแบบนี้ คือ แยกความ
รับผิดชอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เป็นการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ
เมืองพัทยาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
โครงสร้างเมืองพัทยาคล้ายรูปแบบเทศบาล โดยให้มกี ารเลือกตัง้ นายกเมืองพัทยาโดยตรง โครงสร้างเมืองพัทยา
ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
สภาเมืองพัทยา ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 24 คน ซึ่งเลือกตั้ง
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยสภาเมืองพัทยา
เลือกประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน และรองประธานสภาเมืองพัทยา 2 คน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจ�ำนวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือกิจการที่ได้รับมอบหมาย และ
ให้ปลัดเมืองพัทยาท�ำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการ การจัดประชุมและงานอืน่ ใด
ตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย
นายกเมืองพัทยา ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เมืองพัทยา ให้กระท�ำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี และนายก
เมืองพัทยาสามารถแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ�ำนวนไม่เกิน 4 คน
นายกเมืองพัทยามีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ก�ำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา
(3) แต่งตัง้ และถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา ประธานทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษาและคณะทีป่ รึกษา
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา หรือนายกเทศมนตรีหรือ
คณะเทศมนตรี
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท

2.2.1 ความหมายของบทบาท
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของบทบาท ไว้ดังนี้
ชุบ กาญจประกร (อ้างถึงใน จักรพงศ์ มนัสพิทกั ษ์ชยั , 2549 : 44) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “บทบาท”
เป็นต�ำแหน่งทางสังคม (social position) ซึ่งทุกคนด�ำรงอยู่ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานหรือในสังคม ทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาททั้งที่เป็นพิธีการ (formally) และส่วนตัว (personally) ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะว่าบทบาท
เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของพฤติกรรมของแต่ละคนในองค์การ บทบาทของบุคคลประกอบขึ้น
จากสิทธิและหน้าที่ของเขาในองค์การ และบุคคลแต่ละคนอาจมีบทบาทมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้
สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2520 : 46) ให้ความหมายของบทบาทว่าบทบาท
มีความหมายใกล้เคียงกับสถานภาพมาก บทบาทเป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลในสภาพต่าง ๆ พึงกระท�ำ นัน่ คือ เมือ่ สังคมก�ำหนด
สิทธิและหน้าที่ให้สถานภาพใด อย่างไรแล้ว บุคคลในสถานภาพนั้น ๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�ำหนด
สุรยิ า หาญไพบูลย์ (อ้างถึงใน วีรศักดิ์ อุปสิทธิ,์ 2545 : 39) กล่าวว่า บทบาทเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูก่ อ่ นที่
บุคคลจะเข้าไปครองและแสดงตามบทบาทนั้นไปตามสิทธิ อ�ำนาจ หน้าที่ที่ขึ้นกับต�ำแหน่งทางสังคม โดยมี
ทั้งบทบาทที่ควรจะเป็นและบทบาทที่เป็นจริง บทบาทมีความสัมพันธ์กับต�ำแหน่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ โดยที่
ทั้งบทบาทหรืออ�ำนาจหน้าที่ และต�ำแหน่งจะต้องอยู่คู่กันดังเหรียญที่มีสองด้าน
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2527 : 50) ได้อธิบายว่า บทบาท หมายถึง การประพฤติของบุคคล
ตามต�ำแหน่งและสถานภาพในสังคมนั้น ๆ
2.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
แนวความคิดเกีย่ วกับบทบาทนีส้ ามารถพิสจู น์ได้ 2 รูปการ คือ รูปการทางด้านจิตวิทยาและรูปการ
ทางด้านสังคมวิทยา ซึง่ นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทไว้หลายอย่าง โดยนักจิตวิทยา
อธิบายบทบาทในแง่ความสัมพันธ์ของกลุ่มชน ส่วนนักสังคมวิทยาเน้นในเรื่องสถาบัน เราสามารถศึกษาได้จาก
ทัศนะของนักมานุษยวิทยา และนักจิตวิทยา ดังนี้
1) ทัศนะของนักมานุษยวิทยา
หลักใหญ่ของนักมานุษยวิทยา คือ บรรดาพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนนัน้ ถูกก�ำหนดโดยวัฒนธรรม
ซึง่ เป็นเสมือนแกนกลาง อันเป็นก�ำลังหนุนตัวจักรทัง้ หลาย นักมานุษยวิทยาถือวัฒนธรรมเป็นผลเนือ่ งจากปฏิกริ ยิ า
ของพฤติกรรมปกปิดและพฤติกรรมเปิดเผยของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในรูปสังคม
				 Linton (อ้างถึงใน กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2527 : 51) เป็นนักมานุษยวิทยา ที่แนวคิดในเรื่อง
ฐานะต�ำแหน่ง และบทบาทของฐานะต�ำแหน่งนัน้ Linton เห็นว่า สภาพเป็นนามธรรม ซึง่ หมายถึง ต�ำแหน่งนัน้ ๆ
จะมีภารกิจหน้าทีอ่ ยูอ่ ย่างไรบ้าง ฉะนัน้ เมือ่ มีตำ� แหน่งเกิดขึน้ สิง่ ทีม่ าควบคูก่ บั ต�ำแหน่งก็คอื บทบาทของต�ำแหน่ง
เพราะว่าทุก ๆ ต�ำแหน่งจะต้องมีบทบาทก�ำกับอยู่เสมอ บทบาทและต�ำแหน่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้
จนกล่าวได้วา่ ไม่อาจมีบทบาทได้โดยปราศจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจมีต�ำแหน่งได้โดยปราศจากบทบาท บทบาท
และต�ำแหน่งเป็นสิ่งที่ควบคู่กันเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญ ถ้าด้านหนึ่งของเหรียญคือต�ำแหน่ง อีกด้านหนึ่ง
ของเหรียญก็คือ บทบาทนั่นเอง
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2) ทัศนะของนักสังคมวิทยา
				 นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงของอเมริกา คือ Parsons (อ้างถึงใน กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์,
2527 : 52) มีความเห็นว่า ฐานะ ต�ำแหน่งและบทบาทของบุคคลนัน้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว บุคคลผูอ้ ยูใ่ นฐานะต�ำแหน่งใด
ย่อมจะท�ำหน้าที่ที่จะให้ฐานะต�ำแหน่งนั้น มีบทบาทไปตามแบบฉบับ นอกจากนั้น Linton ยังถือว่าระบบของสังคม
ก็คือ ระบบของการปฏิบัติต่อกัน แพรสัน (Parsons) ถือว่า บุคลิกภาพกับผู้มีพฤติกรรมสังคมไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
เพราะบุคลิกภาพเป็นกระสวนของพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องอยู่เสมอ ส่วนผู้มีพฤติกรรม
ทางสังคมมิได้คำ� นึงถึงกระสวนของพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง เช่นเดียวกับบุคลิกภาพผูเ้ ป็นเอตทัคคะในทางพฤติกรรม
สัมพันธ์หรือตอบโต้ ถือว่าบทบาทและฐานะต�ำแหน่งนับเป็นเพียงนิติกรรมของพฤติกรรมของคน ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมที่แสดงออกจริงของคน
3) ทัศนะของนักจิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคมนั้นเป็นวิชาที่ประสานวิชาสังคมวิทยาและจิตวิทยาเข้าด้วยกัน วิชานี้มุ่งที่จะ
ต้องท�ำความเข้าใจและอธิบายว่า ความคิดก็ดี ความรู้สึกก็ดี หรือพฤติกรรมของคนนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การปรากฏตัวของคนอื่น ๆ หรือความคิดที่ว่าคนอื่นและสิ่งแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอย่างไรบ้าง
นักจิตวิทยาสังคมยอมรับว่า ฐานะ ต�ำแหน่ง และบทบาทนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก่อนที่ตัวตนจะเข้าไปสวม
ต�ำแหน่งนัน้ แต่จติ วิทยาเป็นการศึกษาถึงปฏิกริ ยิ า ซึง่ เป็นผลให้พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง “ตัว” กับฐานะ ต�ำแหน่ง
และบทบาท
				 ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527 : 4) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทไว้ว่า บทบาทเป็นลักษณะ
ของพฤติกรรมที่ถูกก�ำหนดโดยฐานะต�ำแหน่ง และยังได้แบ่งบทบาทออกเป็น “บทบาทตามอุดมคติ” (Ideal role)
หรือบทบาททีผ่ ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางสังคมควรปฏิบตั ิ และ “บทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริง” (actual role) หรือบทบาททีผ่ ดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งทางสังคมจะต้องปฏิบัติจริง โดยเขากล่าวว่า “บทบาทที่ปฏิบัติจริง” นี้เป็นผลรวมของ
(1) บทบาทตามอุดมคติ
(2) บุคลิกภาพของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
(3) อารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีอยู่
นอกจากนี้ ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527 : 4) ได้สรุปความหมายของฐานะ ต�ำแหน่ง และบทบาท
ทางสังคม ไว้ดังนี้
(1) มีสถานภาพ (status) อยู่จริงในทุกสังคมและมีอยู่ก่อนที่ตัวตนจะเข้าไปครอง
(2) มีบทบาทที่ควรจะเป็น (ought - to - role) ประจ�ำอยู่ในแต่ละต�ำแหน่ง
(3) วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งส�ำคัญในการ
ก�ำหนดฐานะ ต�ำแหน่ง และบทบาทที่ควรจะเป็น
(4) การที่คนเราจะทราบถึงฐานะ ต�ำแหน่ง และบทบาทนั้น ได้มาจากสังคมกรณ์
(socialization) ในสังคมนั้น ๆ
(5) บทบาทที่ควรจะเป็นนั้นไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือนกับพฤติกรรมจริง ๆ ของคนที่
ครองฐานะต�ำแหน่งอื่น ๆ เพราะพฤติกรรมจริง ๆ นั้นเป็นผลของปฏิกิริยาของคนที่ครองฐานะต�ำแหน่งที่มีบทบาท
ที่ควรจะเป็นบุคลิกภาพของตนเอง และบุคลิกภาพของผู้อื่นที่เข้ามาร่วมในพฤติกรรมและเครื่องกระตุ้นที่มีอยู่
ในเวลา และสถานการณ์ที่เกิดการติดต่อทางสังคม
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

2.3.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2555 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ
ผู้สูงอายุจ�ำนวนทั้งสิ้น 8.63 ล้านคน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555 : 1) หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 12.7
ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งตามค�ำนิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ก�ำหนดไว้ว่า ประเทศใด
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกิน ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้น ได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงนับได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว
ข้อมูลจากการคาดประมาณแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก ร้อยละ 7.2 ในปี 2533
เป็น ร้อยละ 15.3 ในปี 2563
ตารางที่ 2.1 ประมาณการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย ปี 2533 - 2563
ปี พ.ศ.

2533

2538

2543

2548

2553

2558

2563

ประชากรผู้สูงอายุ
(ล้านคน)

4.034

4.816

5.733

6.617

7.639

9.104

10.776

% ประชากรสูงอายุ

7.2

8.1

9.2

10.2

11.5

13.2

15.3

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.

18 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการที่จ�ำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากความก้าวหน้า
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้ การกระจายบริการด้านสาธารณสุข และจากนโยบายการวางแผนครอบครัว
ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง จึงท�ำให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น
ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ และการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และสังคม จึงเป็นกระบวนการส�ำคัญในการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ หรือผู้สูงอายุ
ที่ประสบความส�ำเร็จ (Successful Aging) เป็นวัฒนพลัง (Active Aging) สถานการณ์ครอบครัวไทย พบว่า
ในปัจจุบันจะมีลักษณะที่เป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ที่มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล�ำพังไม่มีบุตรหลานช่วยเลี้ยงดู
ครอบครัวประเภทนี้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และพบว่า มีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก
เป็นครอบครัวทีพ่ บมากในชนบทเป็นส่วนใหญ่ เนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีท่ ำ� ให้คนวัยแรงงานต้องอพยพ
ออกไปหางานท�ำในเมือง คู่สมรสต่างก็ต้องท�ำงานเพื่อสร้างฐานะครอบครัว เมื่อมีลูกไม่มีเวลาเลี้ยงดูด้วยตนเอง
ก็ส่งลูกให้ปู่ย่า ตายายเลี้ยงแทน ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องรับภาระในการเลี้ยงดูเด็ก แทนที่จะได้รับการเลี้ยงดูจาก
ลูกหลาน และหากพ่อแม่เด็กไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดู หรือขาดการติดต่อ ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องรับภาระในการหาเลี้ยง
ครอบครัว เกิดเป็นครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแต่เด็กและผู้สูงอายุ และครอบครัวรูปแบบนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รายงานการศึกษาระยะยาว ระยะที่ 1 พบว่า มีเด็กอยู่ในความดูแลของปู่ย่า ตายาย ประมาณ
ร้อยละ 37.3 ซึ่งครอบครัวประเภทนี้ควรได้รับการสนใจและศึกษาให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ครอบครัวเหล่านี้
สามารถด�ำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง (ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน, 2550 : 25 - 26)
2.3.2 การท�ำงานของผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้าน
ก�ำลังแรงงาน จะมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ส�ำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว ผลจาก
การส�ำรวจ พบว่าประมาณร้อยละ 40 เป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2555 : 1)
จากการส�ำรวจการท�ำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2555 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555 : 3 - 22) มีประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการท�ำงานของผู้สูงอายุ ดังนี้
1) ลักษณะการท�ำงานของผู้สูงอายุ
1.1) สถานภาพการท�ำงานของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานส่วนใหญ่มีสถานภาพการท�ำงานเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 60.3 รองลงมาเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง ร้อยละ 23.0 และลูกจ้างเอกชน
ร้อยละ 11.2 ตามล�ำดับ
1.2) สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส เป็นสมรสถึง ร้อยละ 79.2 รองลงมา
เป็นหม้าย ร้อยละ 15.5 โสด ร้อยละ 2.9 แยกกันอยู่ ร้อยละ 1.3 และหย่า ร้อยละ 1.1 ตามล�ำดับ
1.3) อาชีพของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและ
การประมง ร้อยละ 61.5 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า ร้อยละ 17.3 และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ร้อยละ 8.4 ตามล�ำดับ
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1.4) อุตสาหกรรมของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานส่วนใหญ่ ท�ำงานในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
2.2 ล้านคน หรือร้อยละ 18.9 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 4.6 แสนคน หรือร้อยละ 13.5 และสาขาการผลิต 2.7 แสนคน หรือร้อยละ 7.9 ตามล�ำดับ
1.5) ระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานส่วนใหญ่ ส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับประถมศึกษามากถึง ร้อยละ
80.5 รองลงมาเป็นไม่มีการศึกษา ร้อยละ 7.0 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 4.2 ตามล�ำดับ
1.6) ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงานมีชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่
ท�ำงาน 30 - 49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 49.1 และร้อยละ 49.3) รองลงมาเป็นท�ำงานตัง้ แต่ 50 ชัว่ โมงขึน้ ไป
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 27.3) และท�ำงาน 10 - 29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 17.4 และ
ร้อยละ 21.7) ตามล�ำดับ
1.7) ค่าจ้างหรือเงินเดือนของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ท�ำงาน โดยภาพรวมมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 11,393 บาท โดย
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการค้าและบริการได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ 15,753 บาท รองลงมา
เป็นภาคการผลิต 13,058 บาท และภาคเกษตรกรรม 3,871 บาท ตามล�ำดับ
1.8) การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงานของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
มีผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงานประมาณ 5.3 แสนคนหรือ
ร้อยละ 15.6 ของผู้สูงอายุที่ท�ำงานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง
มากที่สุด ร้อยละ 66.3 รองลงมาเป็นการพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 20.2 และการชน/กระแทกโดยวัสดุ ร้อยละ 6.0
ตามล�ำดับ
1.9) วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงานนั้น ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็นซื้อยาจากร้านขายยาและน�ำไป
รักษาเอง ร้อยละ 25.0 และต้องไปรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 5.6 ตามล�ำดับ
1.10) การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
ผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�ำงานและจ�ำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลต่อใน
สถานพยาบาลนั้น พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายที่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ใช้บัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด ร้อยละ 62.0 รองลงมาเป็นใช้สวัสดิการข้าราชการ ร้อยละ 8.6 และการใช้
ประกันสังคม ร้อยละ 4.0 ตามล�ำดับ
2) ปัญหาของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
2.1) ปัญหาจากการท�ำงาน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนมากที่สุด ร้อยละ 47.7 รองลงมาเป็น
การท�ำงานหนัก ร้อยละ 30.7 และงานที่ท�ำไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 12.6 ตามล�ำดับ
2.2) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาการได้รับสารเคมีเป็นพิษ (ร้อยละ
71.9 และร้อยละ 68.4) รองลงมาเป็นเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย (ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 17.0) และ
การได้รับอันตรายต่อระบบหู ระบบตา (ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 6.7) ตามล�ำดับ
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2.3) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องอิริยาบถในการท�ำงาน
คือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่า/อิริยาบถในการท�ำงานมากที่สุด (ร้อยละ 58.4 และ ร้อยละ 69.8) รองลงมา
เป็นการท�ำงานมีฝุ่น ควัน กลิ่น (ร้อยละ 14.6 และร้อยละ 8.9) และแสงสว่าง ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.7 และ
ร้อยละ 9.8) ตามล�ำดับ

2.4 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

2.4.1 แนวนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ก�ำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยด้านการคุ้มครองและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนตามที่องค์การ
สหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2542 เป็น “ปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ” โดยก�ำหนดนโยบายผู้สูงอายุไว้ 5 ด้าน
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุจนถึงปัจจุบัน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร อ้างถึงใน ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน,
2550 : 29) คือ
1) นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การวินจิ ฉัยโรคในระยะเริม่ ต้น รวมทัง้ การรักษาและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของงานประจ�ำในระบบบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน เร่งรัดการเผยแพร่ความรูส้ าธารณสุข
มูลฐานทั้งในเมืองและชนบท
2) นโยบายด้านการศึกษา ให้มีการเร่งรัดจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษา
นอกระบบ ให้มีรูปแบบและเนื้อหาสาระที่ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ให้เน้นความส�ำคัญด้าน
การศึกษาเพื่อชีวิตในครอบครัว (Family Life Education) ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อเตรียมตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงชีวิต
3) นโยบายด้านความมั่นคงของรายได้และการท�ำงาน ให้มีการส่งเสริมการมีพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุในด้านรายได้เพื่อการยังชีพ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบ วิธีการที่จะท�ำให้
ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในการท�ำงานตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการท�ำงานในระดับที่เป็นธรรม เพียงพอแก่การยังชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ใช้ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ โดยเฉพาะบทบาทของ
การถ่ายทอดประสบการณ์และความช�ำนาญ
4) นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้มกี ารส่งเสริมโครงสร้างครอบครัวแบบขยาย เพือ่ ให้เอือ้
ต่อการด�ำรงชีวติ อย่างอบอุน่ ของผูส้ งู อายุทมี่ ลี กู หลานคอยดูแล หรือคอยดูแลลูกหลาน ให้มกี ารรณรงค์เสริมสร้าง
และปลูกฝังค่านิยมในด้านการเห็นคุณค่าของความรู้ และประสบการณ์ของผูส้ ูงอายุ ทีส่ ามารถจะถ่ายทอดให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ให้มีความเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ที่ได้ประกอบคุณงามความดี
ต่อครอบครัวและสังคมมาแล้ว โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในแขนงวิชาต่าง ๆ
รวมทั้งความรู้ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามที่จะต้องพัฒนาให้ด�ำรงไว้
5) นโยบายด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมให้มีการใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม ที่ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการขยายบริการสังคมในรูปศูนย์บริการผู้สูงอายุ และหน่วย
สงเคราะห์ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ให้มากขึ้น จ�ำกัดการสงเคราะห์ในรูปแบบสถานสงเคราะห์ไว้ให้น้อยที่สุด ส�ำหรับ
เพื่อผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งพิงอย่างแท้จริงเท่านั้น และให้มีการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ช่วยจัดบริการ
สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอและทั่วถึง
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กล่าวโดยสรุป นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นแนวทางทั้งการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส�ำคัญ น�ำไปก�ำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ
เนื่องจากสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ทั้งอัตราการเพิ่มของประชากร ภาวะทางด้านสุขภาพทางร่างกายและ
จิตใจ ระบบการดูแลทางสังคม มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤต และมีทุกขภาวะเพิ่มขึ้น ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2545 :
18  - 22) ระบุวา่ กลไกในการขับเคลือ่ นระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการสังคม ทีผ่ า่ นมายังขาดประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานยังคงเป็นแบบแยกส่วน และมีลักษณะลองผิดลองถูก ซึ่งหากไม่มีการก�ำหนดนโยบายและกรอบ
การท�ำงานอย่างเป็นระบบแล้ว อาจท�ำให้เกิดผลเสียต่อระบบบริการสาธารณะของประเทศและต่อผู้สูงอายุ
2.4.2 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542
ข้อที่ 1 ผู ้ สู ง อายุ ต ้ อ งได้ รั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการด� ำ รงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี
ได้รับการพิทักษ์ และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ข้อที่ 2 ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ข้อที่ 3 ผูส้ งู อายุควรได้รบั โอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนือ่ ง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
ข้อที่ 4 ผูส้ งู อายุควรได้ถา่ ยทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สงั คม มีโอกาสได้ทำ� งานทีเ่ หมาะสม
กับวัยตามความสมัครใจ
ข้อที่ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและ
สามารถเข้าถึงหลักประกันและบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร โดยเท่าเทียมกัน
ข้อที่ 6 ผู้สูงอายุควรได้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับบุคคลทุกวัย
ข้อที่ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องก�ำหนด
นโยบายและแผนหลักด้านผูส้ งู อายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
ข้อที่ 8 โดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ
ข้อที่ 9 โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์
ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรม ที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและความ
เอื้ออาทรต่อกัน

22 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4.3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ยกเลิกเมื่อเดือนกันยายน 2549) ตามมาตรา 54
(ฉบับร่างเป็นมาตรา 52) บัญญัติว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
มีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ (ฉบับร่างไม่ระบุคำ� ว่า...ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัต)ิ
และมาตรา 80 (ฉบับร่างเป็นมาตรา 79) บัญญัติว่า รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็ง
ของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึง่ ตนเองได้ และหลักการองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยเรือ่ งผูส้ งู อายุ แนวนโยบายผูส้ งู อายุของประเทศไทย
และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 ที่ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการผลักดันพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก�ำหนดแนวนโยบาย แนวด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เป็นส�ำคัญ โดยการก�ำหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริม
กองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้
เป็นกฎหมายที่เอื้อให้เกิดโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการที่ดี ที่จะรองรับการท�ำงานของผู้สูงอายุ
ในประเทศ เพื่อรองรับสิทธิของผู้สูงอายุให้มากขึ้น
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นมา
ก�ำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข ที่จัดให้ผู้สูงอายุโดยสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ การศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพทีเ่ หมาะสม การพัฒนาตนเอง และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน การอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอืน่ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ยกเว้น
ค่าเข้าชมสถานทีข่ องรัฐ การช่วยเหลือผูส้ งู อายุซงึ่ ได้รบั อันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือการแก้ไข
ปัญหาครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม การสงเคราะห์ ในการจัดงานศพตามประเพณีและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ก�ำหนด รวมทั้งให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ในกรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนและอุปการะเลี้ยงดู
บุพการี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ตลอดจนให้มีการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุขึ้นด้วย
2.4.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดังนี้
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา 20 (2)”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (11) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 23

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน เพือ่ การคุม้ ครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด”
2.4.5 แผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
ประเทศไทยได้มแี นวนโยบายเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ โดยการก�ำหนดแผนผูส้ งู อายุระยะยาว มีการก�ำหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่าแผนผู้สูงอายุดังกล่าว ประสบปัญหา
การด�ำเนินงานและน�ำไปสู่การปฏิบัติไม่มีการต่อเนื่อง การด�ำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ขึ้น และได้
ให้ความส�ำคัญของผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 54 และมาตรา 80 (ยกเลิกเมื่อเดือนกันยายน 2549 ฉบับร่างระบุไว้
ในมาตรา 52 และ 79 ตามล�ำดับ) ถึงภารกิจที่จะต้องมีต่อผู้สูงอายุและในปี พ.ศ. 2542 ที่มีปฏิญญาผู้สูงอายุ
เพือ่ เป็นการสร้างหลักประกันในวัยผูส้ งู อายุ อันเป็นกระบวนการสร้างความมัน่ คงให้แก่สงั คมว่า ผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ ค่า
และมีศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมต่อสังคม รัฐจึงได้ก�ำหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเรื่อง
หลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปลูกจิตส�ำนึกให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้สูงอายุ ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ การท�ำงานและการหารายได้ การสนับสนุนผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ การสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
สามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ การให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย
3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ ครอบคลุมเรื่องรายได้ หลักประกัน
ด้านสุขภาพครอบครัว ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร
5) ยุทธศาสตร์การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้และการติดตามประเมินผล ครอบคลุม
เรื่องการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบข้อมูล
หน่วยงานกลางในการด�ำเนินการด้านผู้สูงอายุ ปัจจุบัน มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย แผนหลัก แนวทางปฏิบัติ และสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานกลางในการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนจ�ำนวนมากที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู้สูงอายุ

24 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปได้ว่าสาระส�ำคัญของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อวงจรชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์หรือมาตรการตามแผนผู้สูงอายุ จึงมีลักษณะของการเตรียมความพร้อมของประชากรที่มีคุณภาพ
การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และ
การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุและด้านอื่น ๆ นั้น มีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น
องค์กรสวัสดิการสังคมภาครัฐระดับท้องถิน่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามกฎหมายทีก่ ำ� หนด ให้มภี ารกิจด้านสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พูนสุข สีตะปะดล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง
การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุของต่างประเทศและกรณีตวั อย่างในประเทศไทย และเพือ่ ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษากรณี
ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์บริการสังคมดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสมส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ 1) บริการด้านรักษาพยาบาล 2) สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุ 3) สวัสดิการด้านการส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4) บริการด้านการรวมกลุม่ และการมีสว่ นร่วมทางสังคม 5) สวัสดิการด้านนันทนาการ/ทัศนศึกษา และ 6) สวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ
ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษา บทบาทองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และแนวทางการปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาจาก 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทั้งหมด จ�ำนวน 109 แห่งในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 327 ชุด และกลุ่มที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งเป็นตัวแทน
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวน 18 ราย เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทภารกิจ
ตามกฎหมายและการจัดสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมาก บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในจังหวัดหนองคาย ที่มากที่สุด คือ บทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้ และบทบาทการจัดสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ ส่วนภาพรวมของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดหนองคาย พบว่า
อยู่ในระดับน้อย ส�ำหรับแนวทางการปรับบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในด้านสวัสดิการสังคม
ส�ำหรับผู้สูงอายุควรให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งด้านสวัสดิการสังคมด้านรายได้ สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านนันทนาการ

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 25

วิทิต ตฤณตียะกุล (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและ
ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่ก�ำหนดแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
200 คน พบว่า การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐควรจะเร่งด�ำเนินการ
ชมรมผูส้ งู อายุควรทีจ่ ะจัดตัง้ ในทุกหมูบ่ า้ นเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ความต้องการ
ของผู้สูงอายุจะวางอยู่บนมาตรฐานของปัจจัยพื้นฐานทางสวัสดิการสังคมเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถ
ตอบสนองได้อย่างต่อเนื่อง
สรวิชย์ ภูมิศรี (2550 : 31 - 33) ศึกษา การพัฒนาเสริมสร้างบทบาทภารกิจในการด�ำเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดินด�ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดินด�ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย 2) ศึกษา
บทบาทภารกิจและแสวงหาแนวทางในการด�ำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดินด�ำ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยศึกษาจากผู้สงู อายุทมี่ ีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ทีม่ ชี ื่อในทะเบียนบ้านอยูใ่ นเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาดินด�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาดินด�ำ 
ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาดินด�ำนัน้ จะถูกบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนและสังคม ทัง้ ในแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์
และแผนงานการบริหารทั่วไป ซึ่งโครงการโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ
บุษยา เพชรดุก (2551 : 56 - 57) ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการรองรับกับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุประชากรไทยในปัจจุบัน ศึกษาการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน และศึกษาการเตรียมการรองรับสถานการณ์ และการเตรียม
ความพร้อมของประชาชนไทยเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยท�ำการศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 10 แห่ง ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิด
ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอและขาดผู้ดูแล ซึ่งต้องอาศัยอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้น 2) การด�ำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบล บางอบต. ยังไม่พร้อมที่จะด�ำเนินการเพราะขาดงบประมาณที่ต้องน�ำไป
จ่ายในส่วนนี้ แต่โดยรวมทุก อบต. ยังมีความพร้อมในด้านสิ่งของที่จะมอบให้ผู้สูงอายุในวันประเพณีส�ำคัญ หรือ
บางหน่วยงานให้อยู่เป็นประจ�ำ  3) การเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมที่จะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต�ำบลทั้ง 10 แห่ง เริ่มมีการด�ำเนินการบ้างแล้ว และยังพบ
อีกว่า ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุน มีการน�ำภูมิปัญญามาใช้ซึ่งจะท�ำให้ก่อประโยชน์
ในการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุมากขึ้น
พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ (2551 : 176 - 177) ศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 129 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ

26 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน มีการบริการการจัดสวัสดิการสังคมที่คล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ ด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านการบริการสังคม
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดสวัสดิการสังคม
แก่ผู้สูงอายุภายในหน่วยงาน และ 2) การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
สุกัญญา สมานเพื่อน (2551 : 43 - 45) ศึกษาการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท : กรณีศึกษา
อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการด�ำเนินชีวติ ของผูส้ งู อายุในอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
กับเพศ และสมาชิกกลุ่ม 3) ศึกษาสภาพปัญหาการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้สูงอายุในอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 385 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.5 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่ส�ำคัญพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งมีภาระหนี้สิน ผู้สูงอายุกว่า ร้อยละ 58.2 ไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มใด ๆ
กฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล (2551 : 73 - 77) ศึกษา บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองบัว อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว 2) ศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อองค์การชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว และ 3) ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนต�ำบลในการดูแลผูส้ งู อายุ ประชากร
ตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว จ�ำนวน 280 คน และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองบัว ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว ได้มีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุต�ำบลหนองบัว จัดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ
และมีการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถานีอนามัยต�ำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในการดูแลผูส้ งู อายุ เป็นการแจกถุงยังชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ
การออกหน่วยเคลื่อนที่จากจังหวัด การจัดหาไม้เท้า เครื่องพยุงกาย การช่วยเหลือเรื่องที่ท�ำกิน และแหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551 : 369 - 377) ศึกษา แนวทางและ
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการในการส่งเสริม
การท�ำงานในผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระยะ
เวลาอันสั้นต่อไป ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1) การจัดท�ำข้อมูลผู้สูงอายุ 2) การทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุ 3) การก�ำหนดลักษณะประเภทของงาน
และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม 4) การเพิ่มโอกาสในการท�ำงานแก่ผู้สูงอายุ 5) การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
สภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานและการให้บริการต่าง ๆ 6) การจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม 7) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 8) การสร้างแรงจูงใจ 9) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 10) การส่งเสริมการมีงานท�ำ
แบบมีส่วนร่วม 11) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 12) จุดเน้นของมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ในผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม เช่น แนวทางและมาตรการส�ำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ ควรมีจุดเน้นที่การทบทวน
เกณฑ์การเกษียณอายุ ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดลักษณะ ประเภทของงานและอัตราค่าจ้างทีเ่ หมาะสม 13) การศึกษา
วิจยั ในเชิงลึกของประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น รูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทางการเงิน เพือ่ การประกอบ
อาชีพของผูส้ งู อายุ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้ ศูนย์บริการทางสังคมในชุมชน และบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุ เป็นต้น
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ปริญญา ชูเลขา (2554 : 50) ศึกษารายได้และรายจ่ายผูส้ งู อายุในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการ
ศึกษาถึงแหล่งที่มาของรายได้ และรายจ่ายผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงมาตรฐานการด�ำรงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ และการออกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป จ�ำนวนตัวอย่าง 121 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โดยกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 37.2 มีรายได้ไม่พอเพียง เพราะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่มีแหล่งรายได้ และ
ร้อยละ 62.8 ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้พอเพียง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมีอาชีพรับราชการมาก่อนจึงมี
แหล่งรายได้จากบ�ำนาญ
มยุรี พงษ์นาค (2555 : 57 - 66) ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ
ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2) ระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยในอ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัย
ด้านสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์
ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

28 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
ผู้วิจัยด�ำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีการก�ำหนด
ประชากร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสร้างและทดสอบเครือ่ งมือ ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและตัวอย่าง

3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ ปรากฏตาม
ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามประเภท
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�ำนวน
(แห่ง)

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
2.1 เทศบาลนคร
29 แห่ง
2.2 เทศบาลเมือง 167 แห่ง
2.3 เทศบาลต�ำบล 2,070 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

76
2,266

รวมทั้งสิ้น

7,853

5,509
2

ที่มา : ส�ำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

3.1.2 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตกเป็นตัวอย่างโดยการค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างจากสูตรต่อไปนี้

โดยที่      คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากที่มีอยู่ทั้งหมด N หน่วย

    คือ ขนาดประชากร
    คือ ขนาดตัวอย่างเริ่มต้น
    คือ ขนาดตัวอย่าง

30 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        คือ ค่าจากตารางปกติที่ท�ำให้ความน่าจะเป็นซึ่งแทนด้วยพื้นที่ใต้โค้งปกติ ที่อยู่ทางขวา
ของค่านี้เท่ากับ
           คือ ระดับความเชื่อมั่น
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณที่ยอมรับได้
และ P คือ สัดส่วนของผู้ตอบในกลุ่มที่สนใจ
ค่าสูงสุดของ        เกิดขึ้นเมื่อ p = 0.05 ซึ่งจะท�ำให้
			

เมื่อ     = 0.05 และ e = 0.05
เมื่อได้ค่า       ดังกล่าวแล้วจะหา      ได้จากจ�ำนวนประชากรที่สนใจศึกษาซึ่งก็คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
ดังตารางที่ 3.2 โดยการแทนค่าในสูตร ดังนี้

ตารางที่ 3.2 ขนาดตัวอย่างจ�ำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการ
(แห่ง)

ขนาดตัวอย่าง*
(แห่ง)

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี

721
1,693
2,968
1,206
584
681

251
314
341
292
232
246

รวม

7,853

1,676

หน่วยงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ : *ขนาดตัวอย่างที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5%

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 31

3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

การวิจัย เรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ด�ำเนินการสร้างเครือ่ งมือ
ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและต�ำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการก�ำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม
3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
3.3.3 สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย ประเภท/ลักษณะของหน่วยงาน จ�ำนวนบุคลากรทัง้ หมด
และอายุเฉลี่ยของบุคลากร
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุประกอบด้วย
1) การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการมีมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
2) อายุที่เหมาะสมต่อการเกษียณอายุ
3) ช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
4) ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
5) ค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
6) มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
7) การด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
8) การด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรก
ในอนาคต
9) ศักยภาพในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
10) ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในส่วนนี้เป็นการให้ผู้ตอบเลือกตอบ (Check List) และการเติมข้อความ
ลงในช่องว่าง
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

3.4.1 น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของ
เนื้อหา (Content Validity) เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
3.4.2 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
ต่อไป

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการโดยมีหนังสือถึงผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ปรากฏผลการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ผลการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขนาดตัวอย่าง
(แห่ง)

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
รวม

ผลการด�ำเนินการเก็บข้อมูล
(แห่ง)

251
314
341
292
232
246

276
317
346
305
239
265

1,676

1,748
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
เหตุที่สนใจศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ในส่วนที่ 2 เป็นพิเศษนั้น เนื่องจาก อบต.
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นชนบท
มากที่สุด และอบต. ยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนมากที่สุดถึง ร้อยละ 70.15 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวใช้สถิติตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
3.6.1 ความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น
เรื่องการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Norminal Scale)
3.6.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์การจรณ์ (Contingency Coefficient : c) แล้วท�ำการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square : X2) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 เพื่อหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด และอายุ
เฉลี่ยของบุคลากร กับความคิดเห็นต่อการมีมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ และศักยภาพ
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
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บทที่ 4

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประการที่สองเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ประการที่สามเพื่อศึกษาบทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ และประการสุดท้ายเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท และความพร้อมในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 รูปแบบ
ประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จ�ำนวน 1,748 แห่ง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบความเรียงประกอบตาราง 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์ในประเด็นย่อย ดังนี้
			ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
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ส่วนที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์บทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์ในประเด็นย่อย ดังนี้

ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล ต่อการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์บทบาทและความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
			เพือ่ ความเข้าใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ จึงก�ำหนดสัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ไว้
ดังนี้
n
แทน   ขนาดของตัวอย่าง
df แทน   องศาแห่งความอิสระ (Degree of Freedom)
			X2 แทน   สถิติไคสแควร์ (Chi-square)
c
แทน   สัมประสิทธิ์การจรณ์ (Contingency Coefficient)
รายละเอียดผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ร้อยละ 67.62
รองลงมา คือ เทศบาลต�ำบล ร้อยละ 27.40 และเทศบาลเมือง ร้อยละ 2.80 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.1) โดย
ส่วนใหญ่มจี �ำนวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 53.15 รองลงมาคือ 50 - 100 คน ร้อยละ 35.58 และมากกว่า
100 คน ร้อยละ 11.27 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.2) ซึ่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอายุ
เฉลี่ย 36 - 45 ปี ร้อยละ 59.44 รองลงมาคือ 25 - 35 ปี ร้อยละ 35.93 และ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.63
ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.1   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  จ�ำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เทศบาล
3.1) เทศบาลนคร
3.2) เทศบาลเมือง
3.3) เทศบาลต�ำบล
4. องค์การบริหารส่วนต�ำบล
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1
20

0.06
1.14

17
49
479
1,182

0.97
2.80
27.40
67.62

1,748

100

ตารางที่ 4.2   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

929
622
197

53.15
35.58
11.27

1,748

100

ตารางที่ 4.3   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร
อายุเฉลี่ยของบุคลากร
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

628
1,039
81

35.93
59.44
4.63

1,748

100
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		ส่วนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
1.2.1 ทัศนคติต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่มที ศั นคติเห็นด้วยกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมีเพียง ร้อยละ 6.01 ที่ไม่เห็นด้วย ปรากฏตามตารางที่ 4.4
กลุม่ ทีเ่ ห็นด้วยให้เหตุผลว่า ผูส้ งู อายุจะได้มรี ายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว
มากที่สุด ร้อยละ 42.36 รองลงมาคือ ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการท�ำงาน ร้อยละ 27.02 และมีงานเหมาะสม
กับแรงงานผู้สูงอายุ ร้อยละ 23.01 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.5
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุให้เหตุผลว่า
ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 36.49 รองลงมาคือ ไม่มีงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.64 และ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานต�ำ 
่ เช่น ความสมบูรณ์ของงาน หรือใช้ระยะเวลาท�ำงานมากกว่าคนปกติ ร้อยละ 18.48
ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.4   จ�ำนวนและร้อยละของทัศนคติต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ทัศนคติต่อการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1,643
105

93.99
6.01

1,748

100

ตารางที่ 4.5   ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
  จ�ำแนกตามเหตุผล
n = 1,643
เหตุผลที่เห็นด้วย
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว
ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
มีงานเหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนต�่ำกว่าแรงงานปกติ
ขาดแคลนแรงงาน
อื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุจะได้ไม่เครียด และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

42.36
27.02
23.01
2.93
0.88
3.80

รวม

100

38 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4.6   ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
  ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย

n = 105
ร้อยละ

1. ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อน
2. ไม่มีงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3. ประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำ  เช่น ความสมบูรณ์ของงาน หรือใช้ระยะเวลาท�ำงาน
มากกว่าคนปกติ
4. ผลผลิตที่ได้จากการท�ำงานต�่ำกว่าแรงงานทั่วไป
5. อื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุมีความรู้ไม่เพียงพอ และสุขภาพไม่เอื้ออ�ำนวย เป็นต้น

36.49
24.64
18.48

รวม

100

15.64
4.75

1.2.2 อายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
เมื่อพิจารณาเฉพาะความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นด้วยกับการมีมาตรการในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ พบว่า อายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ คือ 60 ปี ร้อยละ 52.65 รองลงมา
คือ 65 ปี ร้อยละ 32.56 และ 55 ปี ร้อยละ 13.45 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
  ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่ออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
อายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
55 ปี
60 ปี
65 ปี
70 ปี
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

221
865
535
22

13.45
52.65
32.56
1.34

1,643

100

1.2.3 อายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่ออายุที่เหมาะสม
ต่อการรับเข้าท�ำงานส่วนใหญ่ คือ 55 - 65 ปี ร้อยละ 51.49 รองลงมาคือ 55 - 60 ปี ร้อยละ 23.25 และ
55 - 70 ปี ร้อยละ 21.61 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
  ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
อายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
55 - 60 ปี
55 - 65 ปี
55 - 70 ปี
55 - 75 ปี
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

382
846
355
60

23.25
51.49
21.61
3.65

1,643

100

					
1.2.4 ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่อลักษณะการจ้างงาน
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรเป็นการรับงานไปท�ำที่บ้านมากที่สุด ร้อยละ 43.40 รองลงมา คือ บางเวลา
(เลือกช่วงเวลาท�ำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ร้อยละ 19.84 และทุกวันท�ำการ วันละ 4 ชั่วโมง
ร้อยละ 18.32 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9   จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
  ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อลักษณะการจ้างงาน
ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับงานไปท�ำที่บ้าน
บางเวลา (เลือกช่วงเวลาท�ำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ทุกวันท�ำการ วันละ 4 ชั่วโมง
เฉพาะกิจ
ทุกวันท�ำการ วันละ 8 ชั่วโมง
อื่น ๆ เช่น ตามลักษณะงานที่ท�ำ  และตามความสะดวกของ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

713
326
301
225
63
15

43.40
19.84
18.32
13.69
3.38
1.37

1,643

100

					
1.2.5 ค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่อค่าจ้างที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรก�ำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับแรงงานสูงอายุ ร้อยละ 64.88 รองลงมาคือ
อิงเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานปกติ ร้อยละ 24.53 และเทียบเป็นร้อยละของค่าจ้างแรงงานปกติ ร้อยละ 8.09
ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.10

40 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4.10  จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
ค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับแรงงานสูงอายุ
อิงเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานปกติ
เทียบเป็นร้อยละของค่าจ้างแรงงานปกติ
อื่น ๆ เช่น จ่ายค่าจ้างตามชิ้นงาน และจ่ายค่าจ้างตามลักษณะ
งานที่ท�ำ เป็นต้น
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1,066
403
133
41

64.88
24.53
8.09
2.50

1,643

100

					
1.2.6 มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นว่ามาตรการส่งเสริม
การมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ คือ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุมากที่สุด
ร้อยละ 17.23 รองลงมา คือ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ร้อยละ 16.32 และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ร้อยละ 15.38 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการมีมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   จ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อมาตรการการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
n = 1,643
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ร้อยละ
1. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
2. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
4. การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
6. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
7. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลที่จ้าง
แรงงานสูงอายุ
8. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
9. อื่น ๆ เช่น การสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและฟื้นฟูภูมิปัญญาของผู้สูงอายุทุกจังหวัด เป็นต้น

17.23
16.32
15.38

รวม

100

14.93
14.53
8.18
7.74
5.38
0.31
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ส่วนที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์บทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
1.3.1 บทบาทในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.77 มีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 1 - 2 กิจกรรม รองลงมาคือ ด�ำเนินการ 3 กิจกรรม
ขึ้นไป ร้อยละ 12.99 และไม่ได้ด�ำเนินการ ร้อยละ 12.24 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.12) ทั้งนี้พบว่า เป็นการด�ำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 35.15
รองลงมา คือ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 16.67 และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน ร้อยละ 11.85 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.12  จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามจ�ำนวนกิจกรรม
   ที่ด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
จ�ำนวนกิจกรรมที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน
1. ด�ำเนินการ 1 - 2 กิจกรรม
2. ด�ำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป
3. ไม่ได้ด�ำเนินการ
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1,307
227
214

74.77
12.99
12.24

1,748

100

ตารางที่ 4.13  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
n = 1,748
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.

การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
6. ไม่ได้ด�ำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
7. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
8. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ

42 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35.15
16.67
11.85
11.31
10.60
7.71
2.57
1.60

ตารางที่ 4.13  (ต่อ)

n = 1,748
ร้อยละ

มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
9. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคล
ที่จ้างแรงงานสูงอายุ
10. จ้างงานผู้สูงอายุท�ำงานในหน่วยงาน
11. อื่น ๆ เช่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

1.32
0.43
0.79

รวม

100

ส�ำหรับผู้สูงอายุ

1.3.2 บทบาทในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำ

จากการสอบถามถึงมาตรการทีจ่ ะด�ำเนินการในอนาคตเพือ่ ส่งเสริมการมีงานท�ำ
ของผู้สูงอายุ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.93 ตอบว่า คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่พร้อมจะท�ำงานมากที่สุด รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ร้อยละ 21.40 และการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร้อยละ 15.45 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.14) โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกประเภทมีความคิดเห็นสอดคล้องกันที่จะด�ำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุเป็นสิ่งแรก
ในอนาคต ปรากฏตามตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.14  จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อการ
   ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
2. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผูส้ งู อายุ เช่น กลุม่ อาชีพ
ต่าง ๆ
4. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
5. การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
7. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรทีจ่ า้ งแรงงาน
สูงอายุ

698
374

39.93
21.40

270

15.45

258
99
20
14

14.76
5.66
1.14
0.80
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ)
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต

จ�ำนวน
(แห่ง)

8. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ
หรือบุคคลที่จ้างแรงงานสูงอายุ
9. อื่น ๆ เช่น จัดหาแหล่งเงินทุน และตลาดในการรองรับสินค้าที่ผลิตโดย
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวม

ร้อยละ

6

0.34

9

0.52

1,748

100

ตารางที่ 4.15  ร้อยละความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการ
   เป็นสิ่งแรกในอนาคตจ�ำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
2. การเตรียมความพร้อมแก่ผสู้ งู อายุในการกลับเข้าท�ำงาน
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผสู้ งู อายุ
4. การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ
5. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
7. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการ
หรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
8. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/
องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลที่จ้างแรงงานสูงอายุ
9. อืน่ ๆ เช่น จัดหาแหล่งเงินทุน และตลาดในการรองรับ
สินค้าที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวม

ร้อยละ
เมืองพัทยา

อบจ.

เทศบาล

อบต.

100.00
-

40.00
20.00

43.67
20.18

38.24
22.00

-

10.00
10.00

12.66
4.22

15.82
6.26

-

15.00

15.78

15.23

-

5.00
-

2.02
0.18

0.68
1.10

-

-

0.37

0.34

-

-

0.92

0.34

100

100

100

100

หมายเหตุ : อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบล

44 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3.3 ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ คิดว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ร้อยละ
77.63 รองลงมา คือ มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 13.33 และมีความพร้อมเพียงพอที่จะด�ำเนินการได้เอง ร้อยละ
7.89 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16  จ�ำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำแนกตามความพร้อม
   ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูอายุ

1.
2.
3.
4.

ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
มีความพร้อมน้อย
มีความพร้อมเพียงพอที่จะด�ำเนินการได้เอง
ไม่มีความพร้อมเลย

1,357
233
138
20

77.63
13.33
7.89
1.14

1,748

100

รวม

ส่วนที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะไม่ได้น�ำเสนอผลการศึกษาในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากมีข้อมูลจ�ำนวนน้อย (1 แห่ง) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (The Chi-square Test) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(เมืองพัทยา) พบว่า ผู้บริหารเมืองพัทยามีความเห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ฉะนัน้ การวิเคราะห์ในส่วนนี้จงึ พิจารณาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 ประเภท
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกประเภท) ร้อยละ
93.99 เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ร้อยละ 94.86 รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเห็นด้วย ร้อยละ 93.65 และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นด้วย ร้อยละ 90.00 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.17
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นต่อการ
   ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความคิดเห็น
ประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นด้วย

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
18
2. เทศบาล
517
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบล 1,107
รวม

ไม่เห็นด้วย

90.00
94.86
93.65

2
28
75

10.00
5.14
6.35

1,642 93.99

105

6.01

df

X2

c

p-value

2

1.533

0.030

0.444

1.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีความ
คิดเห็น เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ร้อยละ 95.92 รองลงมา คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน เห็นด้วย ร้อยละ 94.21 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
จ�ำนวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน เห็นด้วย ร้อยละ 93.43 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.18
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุแต่ประการใด ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็น
   ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความคิดเห็น
จ�ำนวนบุคลากรของ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

868
586
188

93.43
94.21
95.92

61
36
8

6.57
5.79
4.08

1,642 93.99

105

6.01

df

X2

c

p-value

2

1.853

0.033

0.400

46 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ยระหว่าง 25 - 35 ปี เห็นด้วย
กับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 94.27 รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี และอายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไป เห็นด้วย ร้อยละ 93.84 เท่ากัน ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.19
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใด
ปรากฏตามตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็น
   ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
อายุเฉลี่ย
ของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
592
974
76

รวม

ไม่เห็นด้วย

94.27
93.84
93.84

36
64
5

5.73
6.17
6.17

1,642 93.99

105

6.01

df

X2

c

p-value

2

0.134

0.009

0.954

ส่วนที่ 1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ได้น�ำเสนอผลการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเนื่องจากมีข้อมูลจ�ำนวนน้อย (1 แห่ง) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ
ไคสแควร์ (The Chi-square Test) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(เมืองพัทยา) พบว่า มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมขึ้นไป
ฉะนัน้ การวิเคราะห์ในส่วนนีซ้ งึ่ พิจารณาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 ประเภท
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท โดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 1 - 2 กิจกรรม ร้อยละ 74.81 รองลงมา คือ
ด�ำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป ร้อยละ 12.94 และไม่ได้ด�ำเนินการ ร้อยละ 12.25 ตามล�ำดับ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด�ำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 20.00 ปรากฏตามตารางที่ 4.20
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value = 0.030) ปรากฏตามตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการส่งเสริม
   การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทที่ด�ำเนินการ
ประเภท
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
รวม

ไม่ได้ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการ
1 - 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

df

X2

c

p-value

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

2
57
155

10.00

14 70.00

4

20.00

10.46 399 73.21 89
13.11 894 75.63 133

16.33
11.25

4

10.801 0.078 0.030*

214 12.25 1,307 74.81 226 12.94

*ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05

1.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 15.31
รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน ร้อยละ 14.15 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 11.63 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.21
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.21

48 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4.21  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรของปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการ
   ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทที่ด�ำเนินการ
จ�ำนวนบุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ไม่ได้ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการ
1 - 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

df

X2

c

p-value

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน

116 12.49 705 75.89 108 11.63
80 12.86 454 72.99 88 14.15
18 9.18 148 75.51 30 15.31

รวม

214 12.25 1,307 74.81 226 12.94

4

4.960 0.053 0.291

1.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไป มีบทบาทในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 14.81 รองลงมา คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 25 - 35 ปี ร้อยละ 13.06 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี ร้อยละ 12.72 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.22
เมือ่ พิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลีย่ ของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาท
   ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทที่ด�ำเนินการ
อายุเฉลี่ย
ของบุคลากร

25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

ไม่ได้ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการ
1 - 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

df

X2

c

p-value

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

72 11.46
134 12.91
8 9.88

474 75.48 82 13.06
772 74.37 132 12.72
61 75.31 12 14.81

4

1.390 0.028

0.846

214 12.25 1,307 74.81 226 12.94
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ส่วนที่ 1.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ได้น�ำเสนอผลการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเนื่องจากมีข้อมูลจ�ำนวนน้อย (1 แห่ง) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ
ไคสแควร์ (The Chi-square Test) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(เมืองพัทยา) พบว่า มีความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ดังนัน้ การวิเคราะห์ในส่วนนีจ้ งึ พิจารณาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 ประเภท
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับความพร้อมในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
โดยภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีความพร้อมในการ
ด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ ร้อยละ 85.52 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความพร้อมสูงสุด
ร้อยละ 100 รองลงมา คือ เทศบาล มีความพร้อม ร้อยละ 86.61 และองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีความพร้อม
ร้อยละ 84.77 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.23
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการ
   ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ประเภท
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
รวม

ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
มีความพร้อม

มีความพร้อมน้อย ไม่มีความพร้อม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

20 100.00

-

-

-

-

472 86.61
1,002 84.77

67 12.29
166 14.04

6
14

1.10
1.18

1,494 85.52

233 13.34

20

1.14

df

4

X2

c

p-value

4.452 0.050 0.323

1.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ จี ำ� นวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีความพร้อม
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 95.92 รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน ร้อยละ 84.73 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากร น้อยกว่า
50 คน ร้อยละ 83.85 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.24

50 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.000) ปรากฏตามตารางที่ 4.24
1.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไปมีความพร้อม
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 87.65 รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 25 - 35 ปี ร้อยละ 86.94 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย
36 - 45 ปี ร้อยละ 84.49 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.25
เมือ่ พิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลีย่ ของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ตามตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.24  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อม
   ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

จ�ำนวนบุคลากร
มีความพร้อม มีความพร้อมน้อย ไม่มีความพร้อม
ขององค์กรปกครอง
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

779 83.85 141
527 84.73 85
188 95.92
7

df

X2

c

p-value

15.18
13.67
3.57

9
10
1

0.97 4 21.356 0.110 0.000***
1.61
0.51

1,494 85.52 233 13.34

20

1.14

***ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01

ตารางที่ 4.25  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

อายุเฉลี่ยของบุคลากร
มีความพร้อม มีความพร้อมน้อย ไม่มีความพร้อม
ในองค์กรปกครอง
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

546
877
71

86.94
84.49
87.65

77
146
10

12.26
14.07
12.35

5
15
-

0.80
1.45
-

1,494 85.52 233 13.34

20

1.14

df

4

X2

c

p-value

3.750 0.046 0.441
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
2.1.1 จ�ำนวนบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนบุคลากร น้อยกว่า 50 คน
ร้อยละ 68.95 รองลงมา คือ 50 - 100 คน ร้อยละ 28.26 และมากกว่า 100 คน ร้อยละ 2.79 ตามล�ำดับ
ปรากฏตามตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26  จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

815
334
33

68.95
28.26
2.79

1,182

100

2.1.2 อายุเฉลี่ยของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนใหญ่มีบุคลากรที่อายุเฉลี่ย 36 - 45 ปีมากที่สุด
ร้อยละ 58.29 รองลงมา คือ 25 - 35 ปี ร้อยละ 37.90 และ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.81 ตามล�ำดับ ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27  จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร
อายุเฉลี่ยของบุคลากร
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ขึ้นไป
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

448
689
45

37.90
58.29
3.81

1,182

100

52 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล ต่อการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
2.2.1 ทัศนคติต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การส่ ง เสริ ม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.65 และมีเพียง ร้อยละ 6.35 ที่ไม่เห็นด้วย ปรากฏตามตารางที่ 4.28
กลุ่มที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้และไม่เป็นภาระของ
ครอบครัวมากที่สุด ร้อยละ 42.20 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการท�ำงาน ร้อยละ 26.23 และ
มีงานเหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.13 ปรากฏตามตารางที่ 4.29
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 36.55
รองลงมา คือ ไม่มีงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.83 และประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำ  เช่น
ความสมบูรณ์ของงาน หรือใช้ระยะเวลาท�ำงานมากกว่าคนปกติ ร้อยละ 19.31 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตาราง
ที่ 4.30
ตารางที่ 4.28 จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามทัศนคติ
   ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1,107
75

93.65
6.35

1,182

100

ตารางที่ 4.29  ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล
เหตุผลที่เห็นด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

n = 1,107
ร้อยละ

ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว
ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
มีงานเหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนต�่ำกว่าแรงงานปกติ
ขาดแคลนแรงงาน
อื่น ๆ เช่น เป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป็นต้น

42.20
26.23
24.13
2.78
1.00
3.65

รวม

100
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ตารางที่ 4.30  ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเหตุผล

n = 75
ร้อยละ

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
1. ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อน
2. ไม่มีงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
3. ประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำ เช่น ความสมบูรณ์ของงาน หรือใช้ระยะเวลาท�ำงาน
มากกว่าคนปกติ
4. ผลผลิตที่ได้จากการท�ำงานต�่ำกว่าแรงงานทั่วไป
5. อื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุมีความรู้ไม่เพียงพอ และสุขภาพไม่เอื้ออ�ำนวย เป็นต้น

36.55
24.83
19.31

รวม

100

15.17
4.14

2.2.2 อายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอายุที่เหมาะสม
กับการเกษียณอายุ คือ 60 ปี ร้อยละ 53.48 รองลงมา คือ 65 ปี ร้อยละ 31.07 และ 55 ปี ร้อยละ 14.00
ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31  จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
   การมีงานส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่ออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
อายุที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุ
55 ปี
60 ปี
65 ปี
70 ปี
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

155
592
344
16

14.00
53.48
31.07
1.45

1,107

100

2.2.3 อายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความคิดเห็นว่า อายุที่เหมาะสมต่อการ
รับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน คือ 55 - 65 ปี ร้อยละ 50.50 รองลงมา คือ 55 - 60 ร้อยละ 23.49 และ 55 - 70 ปี
ร้อยละ 22.40 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.32

54 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4.32  จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
อายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
55 - 60 ปี
55 - 65 ปี
55 - 70 ปี
55 - 75 ปี
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

260
559
248
40

23.49
50.50
22.40
3.61

1,107

100

2.2.4 ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความคิดเห็นว่า ลักษณะการจ้างงานที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ การรับงานไปท�ำที่บ้านมากที่สุด ร้อยละ 46.79 รองลงมา คือ บางเวลา (เลือกช่วงเวลา
ท�ำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ร้อยละ 19.96 และทุกวันท�ำการ วันละ 4 ชั่วโมง ร้อยละ 18.07
ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4.33  จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
   การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อลักษณะการจ้างงาน
จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

รับงานไปท�ำที่บ้าน
บางเวลา (เลือกช่วงเวลาท�ำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ทุกวันท�ำการ วันละ 4 ชั่วโมง
เฉพาะกิจ
ทุกวันท�ำการ วันละ 8 ชั่วโมง
อื่น ๆ เช่น ตามลักษณะงานที่ท�ำ และตามความสะดวกของผู้สูงอายุ
เป็นต้น

518
221
200
127
30
11

46.79
19.96
18.07
11.47
2.71
0.99

รวม

1,107

100

ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.2.3 ค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรก�ำหนด
อัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับแรงงานสูงอายุ ร้อยละ 65.85 รองลงมา คือ อิงเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานปกติ ร้อยละ 23.67
และเทียบเป็นร้อยละของค่าจ้างแรงงานปกติ ร้อยละ 8.49 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.34  จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
   ส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ
ค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับแรงงานสูงอายุ
อิงเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานปกติ
เทียบเป็นร้อยละของค่าจ้างแรงงานปกติ
อื่น ๆ เช่น จ่ายค่าจ้างตามชิ้นงาน และจ่ายค่าจ้างตามลักษณะงานที่ท�ำ
เป็นต้น
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

729
262
94
22

65.85
23.67
8.49
1.99

1,107

100

2.2.4 มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีความคิดเห็นต่อมาตรการส่งเสริม
การมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ คือ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุมากที่สุด
ร้อยละ 17.97 รองลงมา คือ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ร้อยละ 16.42 และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ร้อยละ 15.37 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.35

56 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4.35  ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
   ผู้สูงอายุจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ

n = 1,107
ร้อยละ

1. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
2. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
4. การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
6. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรทีจ่ า้ งแรงงานสูงอายุ
7. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิหรือบุคคลที่
จ้างแรงงานสูงอายุ
8. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
9. อื่น ๆ เช่น การให้เงินทุนประกอบอาชีพโดยไม่มีเงื่อนไข เป็นต้น

17.97
16.42
15.37

รวม

100

15.05
14.55
8.17
7.30
4.95
0.22

ส่วนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์บทบาทและความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
2.3.1 บทบาทในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.63 มีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 1 – 2 กิจกรรม รองลงมา คือ ไม่ได้ด�ำเนินการ
ร้อยละ 13.11 และด�ำเนินการ 3 กิจกรรมขึน้ ไป ร้อยละ 11.25 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4.36) โดยด�ำเนินการสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 34.40 รองลงมา คือ
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 18.02 และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่พร้อมจะท�ำงาน ร้อยละ 15.52 ตามล�ำดับ ปรากฎตามตารางที่ 4.37

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 57

ตารางที่ 4.36  จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามจ�ำนวนกิจกรรม
   ที่ด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
1. ด�ำเนินการ 1 - 2 กิจกรรม
2. ไม่ได้ด�ำเนินการ
3. ด�ำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป
รวม

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

894
155
133

75.63
13.11
11.25

1,182

100

ตารางที่ 4.37  ร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามการด�ำเนินการส่งเสริม
   การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
ไม่มีการด�ำเนินการ
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลทีจ่ า้ ง
แรงงานสูงอายุ
จ้างงานผู้สูงอายุท�ำงานในหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น การจ้างเหมาให้ท�ำงานในองค์กร และฝึกทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวม

58 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

n = 1,182
ร้อยละ
34.40
18.02
12.52
10.47

10.13
8.49
2.45
1.52
1.31
0.22
0.54
100

ส�ำหรับผู้สูงอายุ

2.3.2 บทบาทในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำ

บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน ร้อยละ 38.24
รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ร้อยละ 22.00 และการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 15.82 ตามล�ำดับ ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.38  จ�ำนวนและร้อยละของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามความคิดเห็นต่อ
   การส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต
มาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่จะด�ำเนินการเป็นสิ่งแรกในอนาคต

จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
2. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
4. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ
5. การสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
6. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงาน
สูงอายุ
7. การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
8. การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือ
บุคคลที่จ้างแรงงานสูงอายุ
9. อื่น ๆ เช่น ส�ำรวจความต้องการท�ำงานของผู้สูงอายุ เป็นต้น

452
260

38.24
22.00

187
180

15.82
15.23

74
13

6.26
1.10

8
4

0.68
0.34

4

0.34

รวม

1,182

100

2.3.3 ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนใหญ่มีความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ร้อยละ 78.26 รองลงมา คือ มีความพร้อมน้อย
ร้อยละ 14.04 และมีความพร้อมที่จะด�ำเนินการได้เอง ร้อยละ 6.51 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.39
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ตารางที่ 4.39  จ�ำนวนและร้อยละขององค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำแนกตามความพร้อม
   ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
จ�ำนวน
(แห่ง)

ร้อยละ

1. มีความพร้อมโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
2. มีความพร้อมน้อย
3. มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการได้เอง
4. ไม่มีความพร้อมเลย

925
166
77
14

78.26
14.04
6.51
1.19

รวม

1,182

100

ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
2.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับ
ความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีความคิดเห็น
เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน เห็นด้วย ร้อยละ 93.71 และองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากร
น้อยกว่า 50 คน เห็นด้วย ร้อยละ 93.37 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.40
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความคิดเห็น
   ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
จ�ำนวนบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
761 93.37
313 93.71
33 100.00
1,107

93.65

54
21
-

6.63
6.29
-

75

6.35

df

X2

c

p-value

2

2.346

0.045

0.318
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2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ยระหว่าง 25 - 35 ปี มีความ
คิดเห็น เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 94.64 รองลงมา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี เห็นด้วย ร้อยละ 93.18 และองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีบุคลากร
อายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไป เห็นด้วย ร้อยละ 91.11 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.41
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.41  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
   กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
อายุเฉลี่ยของ
บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
424
642
41

94.64
93.18
91.11

24
47
4

5.36
6.82
8.89

1,107 93.65

75

6.35

df

X2

c

p-value

2

1.489

0.035

0.490

ส่วนที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ จี ำ� นวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีบทบาทในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 27.27 รองลงมาคือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน ร้อยละ 11.38 และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ที่มีจ�ำนวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 10.55 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.42
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลมีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.022) ปรากฏตามตารางที่ 4.42
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ตารางที่ 4.42  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับบทบาทในการ
   ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทที่ด�ำเนินการ
จ�ำนวนบุคลากร
ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการ
ไม่ได้ด�ำเนินการ
ขององค์การบริหาร       
1 - 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป
ส่วนต�ำบล
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน

100 12.27 629 77.18
52 15.57 244 73.05
3 9.09 21 63.64

86 10.55
38 11.38
9 27.27

รวม

155 13.11 894 75.63 133 11.25

df

4

X2

c

p-value

11.451 0.098 0.022*

*ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05

					
2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 25 - 35 ปี มีบทบาทในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ 11.61 รองลงมา คือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.11 และองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มี
บุคลากรอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี ร้อยละ 11.03 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.43
เมือ่ พิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลีย่ ของบุคลากร ในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตามตารางที่ 4.43
ตารางที่ 4.43  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับบทบาท
   ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
บทบาทที่ด�ำเนินการ
อายุเฉลี่ย
ของบุคลากร

25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

ไม่ได้ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการ
1 - 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

df

X2

c

p-value

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

52 11.61 344 76.79
96 13.93 517 75.04
7 15.56 33 2.79

52 11.61
76 11.03
5 11.11

4

1.557 0.036 0.817

155 13.11 894 75.63 133 11.25

62 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กับความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
2.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับ
ความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรมากกว่า 100 คน มีความพร้อม
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 96.97 รองลงมา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากร 50 - 100 คน ร้อยละ 85.63 และองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากร
น้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 83.93 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.44
เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.44  ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความพร้อม
   ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ

จ�ำนวนบุคลากร
มีความพร้อม มีความพร้อมน้อย ไม่มีความพร้อม
ขององค์การบริหาร
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ส่วนต�ำบล
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
รวม

684 83.93 123 15.09
8
286 85.63 42 12.576 1.80
32 96.97
1 3.03
1,002 84.77 166 14.04

14

0.98
1.14
-

df

4

X2

c

p-value

6.408 0.073 0.170

1.18

2.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลกรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับ
ความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ บี คุ ลากรอายุเฉลีย่ ระหว่าง 25 - 35 ปี มีความพร้อม
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผสู้ งู อายุมากทีส่ ดุ ร้อยละ 88.17 รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 84.44 และองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีบุคลากรอายุเฉลี่ย
36 - 45 ปี ร้อยละ 82.58 ตามล�ำดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.45
เมือ่ พิจารณาด้านความสัมพันธ์ พบว่า อายุเฉลีย่ ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.45
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ตารางที่ 4.45  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลกับความพร้อม
   ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
อายุเฉลี่ยของ
บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล

25 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
มีความพร้อม

มีความพร้อมน้อย ไม่มีความพร้อม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

395 88.17 50
569 82.58 109
38 84.44
7

11.16
15.82
15.56

3
11
-

0.67
1.60
-

1,002 84.77 166 14.04

14

1.18

df

4

X2

c

p-value

7.796 0.081 0.095
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 3) ศึกษาบทบาทและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท และ
ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จ�ำนวน 1,748 แห่ง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบไคสแควร์
(The Chi-square Test) ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย เรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการวิจัยเป็น 6 ส่วน ดังนี้

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 65

5.1.1 คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล รองลงมา คือ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งเกินกว่าครึ่ง มีจ�ำนวนบุคลากรน้อยกว่า
50 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 36 - 45 ปี
5.1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.99) มีทัศนคติ เห็นด้วยกับ
การส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว
ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อน
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำเห็นว่า อายุ
ที่เหมาะสมกับการเกษียณอายุคือ 60 ปี และอายุที่เหมาะสมที่จะรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน คือ 55 - 65 ปี โดยมี
ลักษณะการจ้างงานคือ การรับงานไปท�ำที่บ้าน และควรก�ำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งการส่งเสริม
การมีงานท�ำทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ คือ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผสู้ งู อายุ และการสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
5.1.3 บทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
1) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.77) มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ 1 - 2 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมา คือ การสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
2) ในอนาคตสิ่งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการ
กลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.63) มีความพร้อม เพียงพอในการด�ำเนินการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประเภท จ�ำนวนบุคลากร และอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับบทบาท
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ กล่าวคือ บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุขนึ้ อยูก่ บั
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในทีน่ อี้ ธิบายได้วา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุได้หลายกิจกรรม
มากกว่าเทศบาล และเทศบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุได้หลายกิจกรรมมากกว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบล

66 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับบทบาทในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า จ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ กล่าวคือ บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุไม่ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนบุคลากร แต่เมือ่ พิจารณาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล พบว่า จ�ำนวนบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความสัมพันธ์กบั บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรมาก มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ได้หลายกิจกรรมกว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรน้อย
3) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสัมพันธ์
กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
5.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับความพร้อมในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประเภท และอายุเฉลี่ยของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่จ�ำนวนบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากรมาก มีความพร้อมมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนบุคลากรน้อย

5.2 อภิปรายผล

ผลการวิจัย บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็น
ที่ผู้วิจัยน�ำมาอภิปรายดังนี้
5.2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมด เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในปัญหาการเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย ซึ่งนับวันจะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือ อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จะมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึง่ ความตระหนักของผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความ
เป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ ...” นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด�ำเนินการในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนซึ่งมี
ผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย ตัวอย่าง เช่น 1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ในข้อ 17 ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ “ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ” 2) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2543 มาตรา 50 (7) ก�ำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ” 3) พระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) และ (10) ก�ำหนดให้
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เทศบาลมีหน้าที่ “ส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ และการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส” 4) พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 (6) ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีหน้าที่ “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และ ผู้พิการ” และมาตรา 68 (7) ระบุให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีหน้าที่ “บ�ำรุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร” 5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 (23)
ก�ำหนดให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ “การสังคมสงเคราะห์” และ (25) ระบุวา่ “การส่งเสริมการประกอบอาชีพ”
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (14) ก�ำหนดให้เมืองพัทยามีหน้าที่
“อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา” ซึ่งอาจไม่ระบุ
เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการด�ำเนินการ
ดังกล่าวได้
5.2.2 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุจ�ำนวนน้อย (1 - 2 กิจกรรม) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดในเรื่องงบประมาณ
และจ�ำนวนบุคลากร โดยผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุได้หลายกิจกรรม มากกว่า
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ขณะที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรมาก ก็มีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุได้หลายกิจกรรมมากกว่าองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่มีจ�ำนวนบุคลากรน้อย
5.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่มคี วามพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการด�ำเนิน
การส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการจัดหางาน
ที่มีภารกิจส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับประชาชน จะได้ท�ำงานเชิงบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
มากที่สุด ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) แนวทางความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการส่งเสริม
การมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ควรร่วมด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้สูงอายุเป็นสิ่งแรก ถัดมาคือ การสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุรับงานไปท�ำที่บ้าน และการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ
2) การร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด�ำเนินการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ควรเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ และมีบุคลากร
เพียงพอ เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ควรที่จะมีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
โดยอาจพิจารณาจากลักษณะงาน ชั่วโมงการท�ำงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) รูปแบบที่เหมาะสมในการรับงานไปท�ำที่บ้านของผู้สูงอายุ
2) แนวทางการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ
3) การก�ำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

68 บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�หรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2548.  กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะ 4 ปี (2548 - 2551).  กรุงเทพมหานคร :
คลังนานาวิทยา.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550.  การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย 2543 - 2573.  กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2551.  แนวทางและมาตรการส่งเสริม
การมีงานท�ำในผู้สูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  2555.  การปกครองส่วนท้องถิ่นและอ�ำนาจหน้าที่ของก�ำนัน
และผู้ใหญ่บ้าน.  กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.  2556.  สรุปผลที่ส�ำคัญการท�ำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2555.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ.
อุทัย หิรัญโต.  2523.  การปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
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แบบสอบถาม
บทบาทในการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ค�ำชี้แจง โปรดท�ำเครื่องหมาย      ลงใน     หน้าข้อความที่ท่านต้องการหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่
เว้นไว้ตามความเป็นจริง
1. ประเภท/ลักษณะของหน่วยงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลต�ำบล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
2. จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด (ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ�ำ และลูกจ้าง)
น้อยกว่า 50 คน
50 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
3. อายุเฉลี่ยของบุคลากร (ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ�ำ และลูกจ้าง)
25 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการมีงานท�ำในผู้สูงอายุ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย เพราะ
ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
		(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนต�่ำกว่าแรงงานปกติ
			
ขาดแคลนแรงงาน
			
มีงานเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ
			
ผู้สูงอายุจะได้มีรายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว
			
อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................
ไม่เห็นด้วย เพราะ
ไม่มีงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผู้สูงอายุควรจะพักผ่อน
			
ผลผลิตที่ได้จากการท�ำงานต�่ำกว่าแรงงานทั่วไป
			
ประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำ เช่น ความสมบูรณ์ของงาน หรือใช้
ระยะเวลาท�ำงานมากกว่าคนปกติ
			
อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
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2. อายุที่เหมาะสมต่อการเกษียณอายุแรงงานในหน่วยงาน
   55 ปี         60 ปี         65 ปี         70 ปี
3. ช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการรับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
55 - 60 ปี         55 - 65 ปี         55 - 70 ปี         55 - 75 ปี
4. ลักษณะการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ทุกวันท�ำการ วันละ 8 ชั่วโมง
ทุกวันท�ำการ วันละ 4 ชั่วโมง
บางเวลา (เลือกช่วงเวลาท�ำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
เฉพาะกิจ
รับงานไปท�ำที่บ้าน
อื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................................
5. ค่าจ้างที่เหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ
อิงตามเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานปกติ
เทียบเป็นร้อยละของค่าจ้างแรงงานปกติ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ส�ำหรับแรงงานสูงอายุ
อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................
6. ท่านคิดว่ามาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำในผูส้ งู อายุทเี่ หมาะสมควรมีมาตรการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
		กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลที่จ้างแรงงาน
สูงอายุ
อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................................................
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7. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้ด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุในงานประเภทใดบ้างหรือไม่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
		กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลที่จ้างแรงงาน
สูงอายุ
อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................................................
8. ในอนาคตถ้าหน่วยงานของท่านจะด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุท่านคิดว่าสิ่งแรกที่จะท�ำ
คืออะไร (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะท�ำงาน
การเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าท�ำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
การทบทวนหลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส�ำหรับสถานประกอบการหรือองค์กรที่จ้างแรงงานสูงอายุ
การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการ/องค์กร/มูลนิธิ หรือบุคคลที่จ้างแรงงาน
สูงอายุ
อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................................................
9. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีศักยภาพเพียงพอที่จะด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผู้สูงอายุ
หรือไม่
มีศักยภาพเพียงพอที่จะด�ำเนินการได้เอง
มีศักยภาพเพียงพอโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
มีศักยภาพน้อย
ไม่มีศักยภาพเลย
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10. นอกจากปัญหาในเรื่องงบประมาณและก�ำลังเจ้าหน้าที่แล้วท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริม
การมีงานท�ำของผู้สูงอายุ คืออะไร
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------
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โทรศัพท์/โทรสาร  02 246 7870
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