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เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ผสู้ ูงอายุ
: กรณีศึกษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจังหวัดเชียงใหม่
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สรุปผลการวิจัย (Design Thinking)
เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
: กรณีศึกษาการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจังหวัดเชียงใหม่
โดย ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

1. กระบวนการ
1.1 ที่มา
1.1.1 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) ได้ให้นิยาม “ผู้สูงอายุ (Older person)” หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2) ระดั บ สั ง คมผู ้ส ูง อายุ โ ดยสมบู รณ์ (Aged society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที ่ม ี ประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
ข้อมูล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าประเทศไทย
มีประชากรจำนวน 66,558,935 คน และมีผู้สูงอายุจำนวน 11,136,159 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือมีประชากรผู้สูงอายุในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
1.1.2 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุโดยกำหนดให้ “วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ” ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้มีมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บทบัญญัติที่บรรจุหลักการที่เกี่ยวข้องกั บ
ผู้สูงอายุ จำนวน 2 หมวด ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
• มาตรา 27 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานภาพของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้
• มาตรา 27 วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองความสะดวกให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ มาตรา 48 วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
• มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการดังกล่าว
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2) ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 )
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีส ุขภาวะที่ดีในทุกช่ว งวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่ น มีน ิส ัย รักการเรีย นรู้ และการพัฒ นาตนเองอย่า งต่ อเนื่ อ งตลอดชีว ิ ตสู ่ การเป็น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ส ำคั ญ ที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ การดึ ง เอาพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่ว มทำ เพื่อส่ว นรวม การกระจายอำนาจและความรั บผิดชอบไปสู่ กลไกบริห ารราชการแผ่นดินในระดั บท้ อ งถิ่ น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์
ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
กลไกมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ มีหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานและประสานงานร่วมพร้อมทั้งรายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับผู้สูงอายุ
ไตรมาสละครั้ง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ในด้านการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้นำความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ส ูงอายุมาเป็น ส่ว นหนึ่ งของภาคการผลิต ภาคบริการ การให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนงาน
อาสาสมัครและการถ่ายทอดภูมิปัญญา อีกทั้งเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาคปัจจุบัน
และภาคอนาคต
(2) ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 )
(1.1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
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1.1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย
รายงานประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) โดยคาดการณ์ ว ่ า ประชากรของไทยจะเพิ ่ ม ขึ ้ น จาก 66.5 ล้ า นคน ในปี 2563
เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะเริ่มลดลงในอัตรา ร้อยละ -0.2 ต่อปี ทำให้ในปี 2583
คาดการณ์โดยประมาณว่าประเทศไทยจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน โดยจำนวนประชากรตามโครงสร้าง
ประชากรแบ่งเป็น
1) วัยเด็ก (แรกเกิด-14 ปี) มีแนวโน้มลดลง จากจำนวนรวมในปี 2563 มีจำนวนประชากรเด็ก
11.2 ล้านคน หรือร้อยละ 16.9 ของประชากรทั้งหมดจะลดลงเป็น 8.4 ล้านคน หรือสัดส่วนเหลือแค่ ร้อยละ 12.8
ในปี 2583
2) ประชากรผู ้ ส ู ง อายุ (60 ปี ข ึ ้ น ไป) ในปี 2563 มี จ ำนวนประชากรผู ้ ส ู ง อายุ 12 ล้ า นคน
หรือร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมดนั้นจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือร้อยละ 31.28 ของจำนวนประชากร
ในปี 2583 ในยุคที่ประเทศไทยจะกำลังก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ขณะเดียวกันอัตราการเกิดมีจำนวนลดลง
จากเฉลี่ยปีละหนึ่งล้านคน ลดเหลือปีละ 7.6 แสนคน ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของประชากรวัยกำลังแรงงานก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ประกอบกับในปัจจุบันผู้สูงอายุมี อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น คือ เฉลี่ยระหว่าง
72.4-78.9 ปี ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามารถ มีศักยภาพ และต้องการทำงาน การส่งเสริม
การมีงานทำให้ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานอีกทั้งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
1.1.4 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนครราชสีมา และมีผู้สูงอายุเป็นลำดับ 1 ของภาคเหนือ โดยมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 333,692 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.75 ของประชากรทั้งหมด (จำนวน 1,779,254 คน) จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
โดยได้ จ ั ด สรรงบประมาณในการดำเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บผู้ ส ูง อายุ ระหว่ า งปีงบประมาณ 2561-2562 ให้ แก่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาคเหนือ) และงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินโครงการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กิจกรรมหลักการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเหนือเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ จำนวน 2,665,200 บาท และ 641,400 บาท ตามลำดับ เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างงาน
ผู้สูงอายุ
รูป แบบ : การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ เรื่อง การจ้างงาน
ผู้สูงอายุ โดยการอบรม/สัมมนา/ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ปีงบประมาณ 2561)
รู ป แบบ : การตรวจเยี ่ ย มนายจ้ า ง/สถานประกอบการ ที ่ เ ข้ า รั บ การอบรมและสถาน
ประกอบการอื่น ๆ เพื่อติดตามประเมินผลและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณ 2562)
2) กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนเกษียณและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อการหางานทำและการประกอบอาชีพ
รูปแบบ : การฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพและการประกอบการ (ปีงบประมาณ
2561 และ 2562)
3) กิจกรรมที่ 3 การขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
รูปแบบ : การฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพและการประกอบการ (ปีงบประมาณ
2561)
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ผลการดำเนินการพบว่า
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 549 คน จากสถานประกอบการ 291 แห่ง
ปีงบประมาณ 2562 ตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่เข้ารับการอบรมและสถานประกอบการ
อื่น ๆ เพื่อตรวจเยี่ยม/ติดตามประเมินผลและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 302 แห่ง จากสถานประกอบการ
ที่เคยเข้าอบรมในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 89 แห่ง และเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยทำการอบรม จำนวน
213 แห่ง พบว่าในปีงบประมาณ 2562 สถานประกอบการมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561
คิดเป็นร้อยละ 13.14
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนเกษียณและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการหางานทำ
และการประกอบอาชีพ โดยปีงบประมาณ 2561-2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,052 คน
กิจกรรมที่ 3 การขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุเพื่อรองรับอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ
โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการฝึกอบรมทักษะด้านการประกอบอาชีพและการประกอบการ จำนวน 8 กลุ่ม
กลุ่มละ 25 คน รวม 200 คน
จาก 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่ามีข้อมูลการส่งเสริมการมี งานทำให้ผู้สูงอายุทั้ง การทำงานในระบบ
(ทำงานในสถานประกอบการ) และนอกระบบ (การประกอบอาชีพอิส ระ) ในส่ว นของการทำงานในระบบ พบว่า
สถานประกอบการยังไม่สนใจและขาดการตระหนักรู้ในการจ้างผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะจ้างงานในตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของแรงงานนอกระบบ (การประกอบอาชีพอิสระ) พบว่าได้มีการติดตามผล
การดำเนิน งานหลังการอบรมเพียง 3 เดือน และเห็นว่าการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุถือเป็นการส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้แก่แรงงานที่ไม่มีทักษะที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการจ้างงาน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของการทำงานของผู้สูงอายุ
ในการวิจัยเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งนี้ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือจึง นำเอา
กิ จ กรรมที ่ 3 การขยายโอกาสมี ง านทำของผู ้ ส ู ง อายุ เพื ่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว และบริ ก าร
ปี ง บประมาณ 2561 การจั ด อบรมทั ก ษะด้ า นการประกอบอาชี พ และการประกอบการของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เป็นกรณีศึกษา และได้นำเอากระบวนการดำเนินการมาเรียบเรียง ดังนี้
ผังเดินทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้สูงอายุ (Persona)
๑. ขอรับ
การจัดสรร
งบประมาณ

๒. ได้รับ
งบประมาณ

๓. ประสาน
หน่วยงาน
ภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
คัดเลือก
บุคคลเข้ารับ
การอบรม
โปรแกรม
เตรียมความ
พร้อมแก่
ผู้สูงอายุ

๔. อบรม
เตรียม
ความ
พร้อม
(๑๐๐ คน)

๕. ผู้รับการ
อบรม
ตัดสินใจ
เลือก
ประกอบ
อาชีพ

๖.
ตัดสินใจ
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

๗.
ประชุม
คัดเลือก
บุคคล
และ
อาชีพที่
จะฝึก

๘.
ประสานงาน
วิทยากร

๙. จัดหลักสูตร
การอบรม

๑๐. ฝึก
อาชีพ
(๒๕ คน)

๑๑. ติดตาม
ผลการ
ประกอบ
อาชีพ
ภายใน ๓
เดือน

ตัดสินใจ
ประกอบ
อาชีพใน
ระบบ

กลุ่มเข้มแข็ง

ประกอบอาชีพต่อ
(แบบกลุ่ม)

ประกอบอาชีพต่อ
(แบบบุคคล)

กลุ่มไม่เข็มแข็ง

พบว่าจุดที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุสำคัญมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลและอาชีพที่จะฝึกอบรม
2. ขั้นตอน/กระบวนการอบรมทักษะอาชีพและการประกอบการ
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ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าการคัดเลือกบุคคลและอาชีพที่จะฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็น
กระบวนการต้ น น้ ำ หากสามารถแก้ไ ขปั ญ หาขั้ น ตอนดัง กล่า ว จะส่ ง ผลต่ อ ความสำเร็ จของกระบวนการกลางน้ำ
และปลายน้ำ และจากการคัดเลือกบุคคลและอาชีพที่จะฝึกอบรมที่ผ่านมา ผู้จัดการอบรมได้ใช้แบบสำรวจความต้องการ
ทำงานผู้สูงอายุของกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ
ประกอบกับ แบบสำรวจความต้องการทำงานผู้ส ูงอายุ ยังไม่มีข้อมูล พื้นฐานด้านการประกอบอาชีพอิส ระเพียงพอ
ต่อการนำมาวิเคราะห์การคัดเลือกบุคคลและอาชีพในการฝึกรวมทั้งการได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมโครงการ จึงเห็นว่า
“ฐานข้อมูล” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การการคัดเลือกบุคคลและอาชีพที่จะฝึกอบรมเกิดความสำเร็จ

1.2 วิธีการทำวิจัยและ timeline การเก็บข้อมูลและลงพื้นที่
วิธีการทำวิจัย
เนื่องจากเห็นว่า “ฐานข้อมูล” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การการคัดเลือกบุคคลและอาชีพที่จะฝึกอบรม
เกิ ด ความสำเร็ จ ผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง ได้ ท ำ “แบบวิ เ คราะห์ ผ ู ้ ส ู ง อายุ เ พื ่ อ การประกอบอาชี พ ” (Prototype #1) ขึ้ น
(รายละเอีย ดปรากฏตามภาคผนวก) เพื่อนำไปทดสอบ (Test) และจัดเก็บข้อมูล กลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะ
ทางด้านอาชีพและการประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มละ 3-4 คน รวม 27 คน ระหว่าง วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสังเกตุ และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้
1.2.1 เป็นกลุ่มในเขตเมือง จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มต่างอำเภอ จำนวน 7 กลุ่ม
1.2.2 เป็นกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 2 กลุ่ม เย็บปักถักร้อย/งานฝีมือ 2 กลุ่ม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 กลุ่ม และอาหาร 2 กลุ่ม
1.2.3 ความเข้มแข็งของกลุ่มในการประกอบอาชีพอิสระในภาพรวม และอาชีพที่ได้รับการฝึกฯ
กลุ่ม
1.กลุม่ ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืช
2.กลุม่ ทำเครื่องใช้และของที่ระลึก
จากเศษผ้าฝ้ายทอมือ
3.กลุม่ ทำข้าวแต๋นโบราณ
4.กลุม่ ทำลูกประคบและยาหม่อง
5.กลุม่ ทำลูกประคบ ยาหม่องและ
แปรรูปจากขิง

การประกอบ
อาชีพอิสระทั่วไป
เข้มแข็ง

อาชีพอิสระ
ได้รับการฝึกอบรม
เข้มแข็ง 5 ดาว

เกษตรกรรม/ทำไร่ ทำสวน วิทยากรอาชีพ

เข้มแข็ง

ปานกลาง 3 ดาว

ทอผ้า ย้อมผ้า ทำเครื่องใช้และของที่ระลึก

เข้มแข็ง (ปานกลาง)
ไม่มีความเข้มแข็ง

ปานกลาง 3 ดาว
ยุติการดำเนินการ

ดอกไม้จันทน์ ข้าวแต๋นโบราณ สบู่
รับจ้างทั่วไป หรือตามความสามารถ
แปรรูปขิง ยาหม่อง ลูกประคบ
วิทยากรอาชีพ

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง 5 ดาว

6.กลุม่ ลดต้นทุนทำอาหารสัตว์

เข้มแข็ง

7.กลุม่ ทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน

เข้มแข็ง

กระท่อนกระแท่น
1 ดาว
เข้มแข็ง 5 ดาว

8.กลุม่ ทำอาหาร

เข้มแข็ง

ปานกลาง 3 ดาว

อาชีพอิสระที่ดำเนินการในพื้นที่

ทำไร่ใบยาสูบ/ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน
ทำอาหาร/การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านส่วนบุคคล (เนื่องจากมีการศึกษาสูง)

1.2.4 ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ
1) อายุ 60-69 ปี เนื่องจากมากกว่า 70 ปี สุขภาพจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงาน
2) มีสุขภาพดี-ค่อนข้างดี อาจจะมีโรคประจำตัว แต่จะต้องไม่ไปพบแพทย์บ่อย
3) ดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม เนื่องจากเห็นว่ามีอำนาจในการต่อรองสูง และภาครัฐและเอกชน
มักจะสนับสนุนการประกอบอาชีพในรูปแบบกลุ่ม และผู้นำกลุ่มมีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มฯ
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4) ผู้เข้ารับการอบรมหากมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพนั้น ๆ จึงจะประสบความสำเร็จ
5) แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ คือ
(1) การเห็นว่าตนเอง มีศักยภาพ มีคุณค่า ยังแข็งแรง สามารถทำงานได้
(2) มีรายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ได้มีโอกาสรวมกลุ่ม ไม่เหงา มีสังคม และอาจจะเป็น
ลักษณะอาสาสมัคร หากผู้สูงอายุนั้นมีรายได้พอเพียง
6) กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ส่วนใหญ่ก็มืออาชีพอิสระหลาย ๆ อาชีพ ดำเนินการหมุนเวียนไปตาม
ฤดูกาล/เทศกาล จึงจะทำให้กลุ่มสามารถอยู่ได้และเข้มแข็ง
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน โรงเรียน วัด ที่สนับสนุนกลุ่ม มีผลต่อความสำเร็จและ
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
1.2.5 ปัญหาอื่น ๆ ที่พบ
1) ผู้สูงอายุ ขาดทักษะด้าน IT การขายสินค้า On-line และบนแพลตฟอร์ม และไม่สามารถพัฒนา
ทั ก ษะด้ า นนี ้ ต ่ อ ไปอี ก ในกลุ ่ ม ผู ้ ส ูง อายุ ซึ ่ ง กลุ ่ ม ฯ มองเห็ น ว่ า Generation ต่ อ ไป หรื อ ลู ก หลาน จะสามารถช่ว ย
ดำเนินการให้ได้
2) ผู้สูงอายุยังขาดทักษะฝีมือระดับสูง และยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ

1.3 ขั้นตอน Ideate แนวคิดแบบต่าง ๆ
จากการทำต้ น แบบ (Prototype) และการนำ Prototype ลงพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ ทำการทดสอบและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ศูนย์ฯ ได้ข้อมูลรายบุคคล รายกลุ่ม ทั้งในรูปแบบข้อมูลดิบ (Data) และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริมการมี
งานทำให้ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1.3.1 การดำเนินการตามแผนระยะสั้น
๑) จากข้ อ มู ล ดิ บ (Data) รายบุ ค คล/รายกลุ ่ ม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ม ี ท ั ก ษะด้ า นการประกอบอาชี พ
ในเบื้องต้น ขาดทักษะด้านบรรจุภัณฑ์ การตลาด การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ มีความเห็นดังนี้
(1) กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน นำ Prototype ที่ได้จากงานวิจัย คือ
“แบบวิเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ” มาเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม
และใช้ฐ านข้อมูล ของผู้ สู งอายุ ให้ เป็น ประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
การมีงานทำของผู้สูงอายุของกรมการจัดหางาน โดย
(1.1) ใช้ Prototype ในรูปแบบแบบฟอร์มกระดาษ
(1.2) ใช้ Prototype ไปใช้บนระบบออฟไลน์-ออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์
(1.3) นำ Prototype ไปสร้ า งฐานข้ อ มู ล (Database) เพื ่ อ จั ด เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ของ
กรมการจัดหางานและอาจมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ได้
(2) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
เดิมกรมการจัดหางานจะให้มีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเป็นระยะเวลา ๓ เดือน จึงมีข้อเสนอให้มีการติดตามและประเมินผลทุกเดือน จนสิ้นสุด
งบประมาณและนำผลการติดตามมาประเมินผล ทบทวน ฝึกอาชีพต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
(3) โครงการพัฒนาทักษะด้านการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่าง ๆ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดแก่ลูกค้าในระดับที่แตกต่างกัน ทางด้านอายุ
พื้นที่ การศึกษา ฯลฯ (เนื่องจากที่ผ่านมาการฝึกอาชีพจะเน้นทักษะด้านการประกอบอาชีพเป็นหลัก)
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(4) โครงการพัฒนาต่อยอดทักษะด้านอาชีพระดับสูง
เพื่อส่งเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้านการประกอบอาชีพ (เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึก
มีทักษะอาชีพระดับต้น ยังขาดการเสริม แต่งเติม ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูป ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่น)
(5) โครงการอบรมทักษะ IT ขั้นพื้นฐานเพื่อการตลาดในชุมชน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
เช่น Line, Facebook, Website เพื่อนำมาพัฒนาการตลาดขั้นพื้นฐานในชุมชน
(6) โครงการ DOE Line Man
เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาการขาดทั ก ษะทางด้ า น IT และการตลาดบน Platform ของผู ้ ส ู ง อายุ
(เนื่องจากค้นพบว่าผู้สูงอายุไม่มีความสามารถด้าน IT และการตลาดบน Platform) จึงเสนอให้ Generation X,Y,Z
มาทำเรื่องการตลาดให้โดยการทำ Platform ของสินค้าที่เป็นอาชีพอิสระของผู้สูงอายุในภาพรวมของตำบลหมู่บ้าน
และเป็นการตลาดโดยเป็นผู้จัดส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ให้
๒) การนำข้ อ มู ล ดิ บ (Data) รายบุ ค คล/รายกลุ ่ ม มาทำระบบสารสนเทศเกี ่ ย วกั บ การฝึ ก อาชี พ
ของผู้ส ูงอายุโ ดยนำร่องจากจังหวัดเชีย งใหม่ก่อน เพื่อแสดงถึงระดับความเข้มแข็ง ความต้องการพัฒ นาต่อยอด
เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สามารถดำเนิ น การด้ า นการส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ได้
อย่างตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อน
1.3.2 การดำเนินการตามแผนระยะยาว
๑) นำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย ด้านการมีงานทำของผู้สูงอายุไปเชื่อมกับ Big Data ของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในมิติที่ ๖ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับประเทศที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อ้ า งอิ ง กรณี ศ ึ ก ษา : Big Data กั บ การยกระดั บ และพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู ้ ส ู ง อายุ ไ ทย
และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยหลายหน่วยงานภาครัฐร่วมกันพิจารณาการบูรณาการฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
และกรอบแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล ๕ มิติ ได้แก่ มิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล Big Data สำหรับวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลรักษาการนำ
นวัตกรรมมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ
๒) นำ Big Data ที่เชื่อมโยง มาใส่ในชิพของบัตรประชาชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ในการใช้ประโยชน์หรือการวางแผน และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต่อไป
๓) หากจะมีการนำ Prototype ไปใช้เพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูลระดับมหภาค ซึ่งมีผู้สูงอายุประมาณ
๑๑ ล้านคน ของประเทศไทย อาจจะต้องมีการพัฒนา AI เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการทำการวิจัยเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรศึกษา
ถึงการจัดทำต้นแบบ (Prototype) ในกระบวนการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขในเชิงระบบอย่างแท้จริง

1.4 มีการทำต้นแบบทั้งหมดกี่ครั้ง แล้วทำไมจึงต้องปรับปรุงต้นแบบครั้งก่อน
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบ (Prototype) 3 ครั้ง ดังนี้
Prototype #1 ทำการทดสอบกับ เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริห ารข้อมูล ตลาดแรงงานภาคเหนือและนำไปเป็นแนว
ในการสัมภาษณ์ผ ู้ส ูงอายุจ ำนวน 8 กลุ่ม 27 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อหาและข้อมูล ที่ต้องการทราบ
ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด 24 ข้อ จำนวน 3 หน้า
Prototype #2 นำ Prototype #1 มาปรับปรุง ตัดคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลต่อการวิจัยออกให้สั้น กระชับ
เพื่อให้บุคคลอื่นนำไปใช้ได้ เหลือเพียงจำนวน 1 หน้า
Prototype #3 นำ Prototype #2 ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ผ ู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุจาก
สำนักงานจัดหางานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 แห่ง/60 คน และนำข้อเสนอแนะมาปรั บปรุ ง
เป็น Prototype #3 เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Prototype #1,2,3 ปรากฏตามภาคผนวก)
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1.5 ต้นแบบล่าสุดมีข้อดีอย่างไร แก้ปัญหาให้ใคร
ต้นแบบล่าสุด Prototype #3 มีจำนวน 1 หน้า คำถามสั้น กระชับ ร้อยละ 90 ระบุว่าต้นแบบสามารถนำเอาไป
ใช้ได้และได้แสดงความคิดเห็นว่าหากต้นแบบจัดทำเป็นคำถามปลายปิดจะง่ายต่อการสอบถามผู้สูงอายุ และเกิดความ
เข้าใจและตรงประเด็นที่ต้องการสอบถาม และให้มีคำถามปลายเปิดกรณีที่ต้องการให้ผู้สูงอายุให้ค วามเห็นเพิ่มเติม
และผู้ศึกษาได้นำข้อคิดเห็นนำมาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว หากมีการนำไปใช้จริง ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดต่าง ๆ จะนำไปใช้ได้ทันที และในอนาคตสามารถที่จะนำแบบดังกล่าว
ไปพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อใช้งานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. Feedback กับตัวเองและทีม
2.1 มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการทำงานอย่างไร
2.1.1 ทีมงานและหัวหน้าศูนย์ฯ นำเอาการวิจัยเชิงออกแบบ Design Thinking มาเป็นแนวทางในการทำงาน
เช่น การทบทวนกระบวนการทำงาน (Persona) เพื่อหาจุดที่จะต้องแก้ไข ทบทวน และนำมาทดสอบ ทดลอง แก้ไข
2.1.2 การวิจัยเชิงออกแบบ Design Thinking ผ่าน Zoom ทำให้เกือบทุกคนในองค์กร (จากเดิม ไม่เกิน 3-4 คน)
มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ความรู้ ในการทำวิจัยเชิงออกแบบและทำกิจกรรมในการอบรม 4 ครั้ง ร่วมกัน
2.1.3 ในการทำการวิจัยเชิงออกแบบครั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้มีการจัดประชุมในหน่วยงาน โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
รับทราบที่มา กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย การนำเสนอการวิจัย ให้มีการแสดงความคิดเห็นและเห็นพ้องร่วมกัน รวมทั้ง
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำองค์ความรู้ในหน่วยงาน
2.1.4 จัดตั้งทีมงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน
2.1.5 กำหนดแผนปฏิบัติการและ Timeline ของการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
2.1.6 มีการสืบค้นหาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
2.1.7 ความสำเร็จในการทำวิจัยเชิงออกแบบครั้งนี้ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุผลสำเร็จของหน่วยงาน
ที่ทุกคนภาคภูมิใจ

2.2 วิธีการคิด (Mindset)
2.2.1 การวิ จ ั ย เชิ ง ออกแบบ Design Thinking เป็ น การวิ จ ั ย รู ป แบบใหม่ จึ ง เป็ น สิ ่ ง ท้ า ทายต่ อ การเรี ย นรู้
ว่าจะสามารถทำวิจัยชิ้นนี้สำเร็จ ลุล่วงหรือไม่ เพียงใด
2.2.2 การวิจัยเชิงออกแบบ Design Thinking ส่วนใหญ่จะเห็นในรูปแบบธุรกิจ หากนำมาใช้ในระบบราชการ
จะสามารถนำมาพัฒนา ต่อยอดในกระบวนการของระบบราชการได้มากน้อยเพียงใด
2.2.3 การเรีย นภาคทฤษฎีและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกับ การวิจ ัย เชิง ออกแบบ Design Thinking ทำให้นำมาทบทวน
กระบวนงาน และปรับใช้กับการทำงานในบางเรื่อง ทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ และทางออกเพิ่มมากขึ้น
2.2.4 การวิจัยเชิงออกแบบ Design Thinking กระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบมากยิ่งขึ้น

2.3 ข้อคิดที่ได้เมื่อมีการลงพื้นที่จริง
2.3.1 เนื่องจากหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ เป็นการทำงานต่อยอดจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ
2561 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมา 2 ปี หากในการดำเนินโครงการในปี 2561
เจ้าหน้าที่ผู้จัดและผู้ปฏิบัติงานตามโครงการไม่ได้คลุกคลี หรือทำงานกับชาวบ้านจริงจะทำให้การติดต่อประสานงาน
หรือการนัดหมายในการสัมภาษณ์งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
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2.3.2 การลงพื้นที่จริง การสัมภาษณ์เชิงลึก จะทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงลึกจากการสัง เกต
อากัปกิริยาบุคลิกท่าทางของผู้ให้ข้อมูลมากกว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการส่งแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูล
ตอบกลับ
2.3.3 ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังว่าหลังจากการสัมภาษณ์หรือการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มฯ จะได้รับการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ์และหน่วยงานภาครัฐ
2.3.4 ในการลงพื้นที่จริง ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้สูงอายุต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่า มีศักยภาพ
มีความสามารถ มากกว่าเรื่องรายได้ ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญ

2.4 ถ้าจะนำโครงการนี้ไปใช้จริง จะต้องปรับปรุงเชิงบุคคล/ทีมอย่างไร
2.4.1 บุคคลและทีมงาน จะต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยเชิงออกแบบอย่างถ่องแท้ และอาจจะต้องศึกษาต้นแบบ
ในกระบวนการอื่น ๆ ในโครงการเพื่อทำการออกแบบต้นแบบ และนำไปแก้ไข ปรับปรุง และตอบโจทย์ในภาพรวม
2.4.2 บุคคลและทีมงาน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งในการส่งเสริมการมีงานทำ
ทั้งในและนอกระบบ และมิติอื่น ๆ
2.4.3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จะนำผลวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนากลุ่มที่ให้ข้อมูล และพัฒนาต่อยอดต่อไป
2.4.4 ผู้บริหารกรมการจัดหางานให้ความสำคัญและนำผลวิจัยที่ได้ ไปทดลองใช้หรือนำไปใช้จริง

2.5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ /ความท้าทายในการนำเอาต้นแบบไปใช้
2.5.1 มีการนำต้นแบบไปทดลองใช้ หรือนำไปใช้จริง
2.5.2 มีการอบรมหรือมีการจัดทำคู่มือ นิยาม หรือความหมาย เนื้อหาของต้นแบบ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
2.5.3 มีการพัฒนาต่อยอดต้นแบบ(จากกระดาษ) สู่ระบบ Digital
2.5.4 นำข้อมูล ที่ได้ไปทำเป็น ฐานข้ อมูล และเจ้าหน้าที่ต ้องใช้ฐ านข้ อมูล นี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อ การส่ง เสริ ม
การประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ
2.5.5 ผู้บริหารของกรมการจัดหางานยอมรับงานวิจัยและส่งเสริมให้นำไปใช้

3. เพื่อโครงการปีถัดไป
3.1 ประเมินการอบรมครั้งนี้
การวิ จัย เชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็น การวิจัย ที่ ค ่ อนข้ างใหม่ สำหรับเจ้าหน้า ที ่ศ ูน ย์ ฯ และที ม งาน
ซึ่งแต่ละคนไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัยนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็น ว่าการวิจัยเชิงออกแบบ (Design Thinking)
จะช่วยให้สามารถหาแนวทางการพัฒนางานบางกระบวนการได้ดี แต่ถ้าหากเป็นการทำวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ อาจจะ
ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุม ประกอบกับการวิจัยเชิงออกแบบ (Design Thinking) ส่วนใหญ่จะใช้กับภาคธุรกิจ
หากต้ อ งนำรู ป แบบการศึ ก ษาวิ จ ั ย ดั ง กล่ า วมาใช้ ก ั บ ระบบราชการจะมี เ หมาะสมหรือ สามารถนำผลที ่ ไ ด้ ร ั บ หรือ
ข้อเสนอแนะที่ ไ ด้ ม าพัฒ นาได้ร วดเร็ว หรื อ มากน้ อ ยเพีย งใด เนื่องจากมีกฎระเบี ยบรองรับ ที ่มี ความสลับซับ ซ้ อ น
หลายขั้นตอนซึ่งแตกต่างจากองค์กรเอกชนที่มีความคล่องตัวมากกว่า จึงให้คะแนนในระดับ 7

3.2 ความคาดหวังในอนาคต
การวิจัยเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีประโยชน์และกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน
ศูน ย์บ ริห ารข้อมูล ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการทำวิจัย จึงทำให้การทำวิจัยในครั้งนี้ อาจจะ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กองหรือทีมอาจารย์คาดหวัง จึงอยากให้มีการอบรม สัมมนา ด้านการออกแบบวิจัยให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งหากมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ จะทำให้การวิจัยในอนาคตมีการพัฒนาและเป็นไปตามที่
กองและทีมอาจารย์คาดหมาย
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3.3 จะพัฒนาได้อีกอย่างไร
3.3.1 อบรมเชิงทฤษฎีให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติ (การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมไปพร้อมกับการปฏิ บัติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัยเชิงออกแบบทำให้เกิดความสับสน)
3.3.2 ในการอบรมแต่ละครั้ง ไม่ค่อยชัดเจนว่าจะต้องทำอะไร ยังไง ต่อไป
3.3.3 อยากให้มีการอบรม สัมมนา ด้านการออกแบบวิจัยให้เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งหากมีความรู้ ความเข้าใจ
มีความเชี่ยวชาญ จะทำให้การวิจัยในอนาคตมีการพัฒนาและเป็นไปตามที่กองและทีมอาจารย์คาดหมาย
3.3.4 เนื่องจากการอบรมการวิจัย เชิงออกแบบ (Design Thinking) ในครั้งนี้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
จึงมีการอบรมผ่านระบบ Zoom ทำให้ไม่สามารถโต้ตอบหรื อซักถามประเด็นที่สงสัยได้ เนื่องจากมีการปิดไมโครโฟน
หากในโอกาสต่อไปหากสถานการณ์คลี่คลายอยากให้มีการอบรมจริง

3.4 ควรจะทำอย่างไรให้การนำเอา Design Thinking / ต้นแบบ / ขยายผลเพื่อใช้ได้จริง
3.4.1 ผู้บริหารของกรมการจัดหางานยอมรับงานวิจัยและส่งเสริมให้นำไปใช้
3.4.2 ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำต่อการนำเอาวิธีของ Design Thinking ไปใช้ โดยต้องเผยแพร่แนวคิดหรือจัดการ
อบรมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ ในการนำเอาวิธีของ Design Thinking ไปใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนางาน
หมายเหตุ : ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ว ริ ทธิ ตีรประเสริฐ และอาจารย์ ส ิริ นดา ธเนศตระกูล ที่ได้ทุ ่ ม เท
แรงกาย แรงใจในการสอนและการให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาการเรียน จำนวน 4 ครั้ง
จนให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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