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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ม ีวตั ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่ว มและศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วมของ
ผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพืน้ ที่อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประชากรคือ
ผู้สูง อายุ ท่ีอ าศัย อยู่ ใ นอ าเภอแม่ ท ะ จ านวน 10,399 คน กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 370 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
เพื่อบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วยจานวนความถี่ (Frequency)ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส่วนข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วมของ
ผูส้ งู อายุ ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เนื้อหาสาระและหา
ความถีป่ ระกอบการบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี สถานภาพสมรส วุฒ ิ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ตี าบลนาครัว มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท มี
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ส่วนใหญ่อาศัยในชุมชน 36 ปี ขน้ึ ไป โครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่ม ี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่คอื โครงการด้านงานเกษตรโดยระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.81) จาแนกรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่การมีสว่ นร่วมใน
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ด้านการรับผลประโยชน์ ( X = 2.90) การมีสว่ นร่วมด้านความคิด การริเริม่ สร้างสรรค์ ( X = 2.84) การมี
ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ( X = 2.80) การมีสว่ นร่วมด้านการปฏิบตั งิ าน ( X = 2.80) และการมีสว่ นร่วมด้าน
การติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการ( X = 2.73)
ด้านปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีแ่ ละการเข้า
ร่วมกิจกรรม 2) ปั จจัยด้านชุมชน คือกระบวนการ ทีเ่ ปิ ดโอกาสในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การให้ขอ้ เท็จจริงและ
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยเริม่ ต้นจากสิง่ ที่ชาวบ้านรูแ้ ละพัฒนาจากสิง่ ที่มอี ยู่แล้วในชุมชน
และ 3) ปั จจัยด้านหน่ วยงานราชการและองค์ การที่ขบั เคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย การยอมรับฟั งความ
คิด เห็นของประชาชน มีก ารดาเนิ น งานอย่า งเป็ นขัน้ ตอน การปรับ บทบาทการปฏิบตั ิงาน ระเบีย บและ
ข้อบังคับทีย่ ดื หยุน่ รวมทัง้ การหาปั จจัยสนับสนุ นอื่นๆ โดยจัดกิจกรรมหรือดาเนินโครงการครอบคลุมทัง้ ด้าน
จิตใจ ด้านวัตถุ ด้านสังคมและด้านการเมืองทีส่ อดคล้องกับการดารงชีวติ ของผูส้ งู อายุ
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วม, ผูส้ งู อายุ, นโยบายเศรษฐกิจฐานราก, ประชารัฐ

ABSTRACT
This research had the objectives to study participation and factors affecting the participation
of the elderly in driving foundation economy and civil state policies in Maetha district, Lampang
province. The population living in Maetha district 10,399 persons using as sample 370 persons.
The research tools consisted of a questionnaire, an observation form, an interview form and focus
group recording form, using the descriptive statistics to describe the characteristics of the data
consisted of frequency, percentage, means and standard deviation. For the data from the interview
form, the observation form and the focus group recording form concerning participation and factors
affecting participation of the elderly in driving foundation economy and civil state policies were
analyzed for contents matters and descriptive frequencies.
The research findings revealed most of the elderly were female ages between 60-64 years;
the marital status was married; the educational level was primary school education; domiciled in
Nakroa sub-district; average monthly income was lower than 10,000 Baht; the main occupation was
agriculture and most had lived in the community more than 36 years. The foundation economy and
civil state policies projects they had participation in the operations were agricultural projects with the
overall picture of the participation at the medium level ( X =2.81). When considered partly, ranking
from high to low means, it was found that participation in receiving benefits ( X =2.90), participation
in thoughts and creative thinking ( X =2.84), participation in decision making ( X =2.80),
participation in working operations ( X =2.80) and participation in following-up, evaluation and
responsibility ( X =2.73).
Factors affecting participation of the elderly in driving foundation economy and civil state
policies in Maetha district, Lampang province were 1) personnel factor consisted of behaviors of the
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officials and participation in the activities 2) community factors such as the process of opening the
opportunity for feedback, providing facts and opinions for decisions ,making starting from what the
villagers know and developing from what were available in the community and 3) factor of
government agencies and organization driving the policies consisted of accepting and listening to the
people, working in stages, adjusting the roles in work operations, flexible rules and regulations
including finding other supporting factors by organizing activities or doing projects covering the
mental, material, social and political parts in accord with the livelihood of the elderly.
Keywords: Participation, Elderly, Economic Foundations, Civil State Policies

บทนา
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐถือเป็ น 1 ใน 12 นโยบายสานพลังประชารัฐ
ทีร่ ฐั บาลมีเป้ าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้
เพิม่ ขึน้ เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 1
ซึ่งเศรษฐกิจฐานราก คือระบบเศรษฐกิจของชุมชน ที่สามารถพึง่ ตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรมและเป็ นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ใน
พืน้ ที่ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม ผูค้ น ชุมชม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากขึน้ มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายเพื่อทากิจกรรมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ แก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดขี น้ึ อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบตั ิ การจัดทาแผนชุมชน
ที่ค รอบคลุม ทุกพื้นที่และบูรณาการเป็ นแผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและการรวมกันเป็ นกลุม่ ธุรกิจชุมชนและอาชีพ3
แม้ว่าผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศทาให้สงั คมมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น แต่ก็
ส่งผลกระทบด้านลบต่อวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนด้วย สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กนั น้อยลง เกิดช่องว่างด้าน
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างผูส้ งู อายุกบั สมาชิกอื่นในครอบครัว ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูส้ ูงอายุซง่ึ เคยมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาชุมชนจะเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ทางสังคมค่อนข้างสูง จาก
การเคยเป็ นหัวหน้าครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ได้พบปะผูค้ น มีอานาจในการตัดสินใจภายในครอบครัว แต่
เมื่อถึงวัยสูงอายุ บทบาทดังกล่าวได้ลดลงหรือหมดสิ้นไป4 ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะทางานไม่ได้มากเหมือนคน
หนุ่มสาว แต่ครอบครัวและชุมชนไม่ควรลืมนึกถึงข้อดีของผูส้ งู อายุ ในแง่ทว่ี า่ ท่านเป็ นบุคคลทีไ่ ด้ผ่านโลกผ่าน
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ชีวติ มามาก ประสบการณ์ของท่านจึงมีค่ามากสาหรับชุมชน ในขณะเดียวกันผูส้ งู อายุโดยทัวไปก็
่ มคี วามยินดี
5
และเต็มใจให้คาปรึกษาต่างๆ แก่ผทู้ อ่ี ่อนวัยกว่า
ผูส้ งู อายุในอดีตจะมีบทบาททัง้ ในครอบครัวและต่อสังคมภายนอกค่อนข้างสูง นับเป็ นกลุ่มประชากร
ทีม่ คี วามสาคัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อสังคม อันเนื่องมาจากผูส้ งู อายุเป็ นผูท้ ่ผี ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมายใน
ชีวติ และมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็ นอย่างดี ทาให้ผู้สูงอายุมองเห็นการณ์ ไกล สามารถ
คาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริง ตลอดจนมีความสุขมุ รอบคอบและมีการตัดสินใจทีด่ 6ี
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ปั จจุบนั มีประชากรที่มสี ญ
ั ชาติไทย และมีช่อื อยู่ในทะเบีย นบ้าน รวม
29,296 คน เป็ นเพศชาย 14,578 คน และเพศหญิง 14,718 คน โดยมีประชากรผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี
ขึ้นไป 10,399 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 ของจานวนประชากรทัง้ หมด 7 ดังนัน้ อาเภอแม่ทะ จึงเป็ นสังคม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ เพราะมีประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป ในอัตรามากกว่าร้อยละ 20 8 อย่างไรก็ตามปั ญหา
และอุปสรรคในการแสดงบทบาทในการพัฒนาท้องถิน่ ของผู้สงู อายุท่สี าคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บางแห่งไม่ให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน่ โดยจะดาเนินการและจัด
กิจกรรมเอง อีกทัง้ ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ให้ได้รบั ทราบ 9 การปลุกจิตสานึกของ
คนในชุมชนให้มคี วามตระหนักในคุณค่าและการเคารพต่อผู้สูงอายุ โดยสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ จะสร้าง
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกันในทุกช่วงวัยตามวัฒนธรรมไทยทีด่ งี าม 10 เพราะจะทาให้ผสู้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่
ได้มสี ว่ นร่วมในการทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนทีต่ นอาศัยอยู่ ด้วยความรูส้ กึ รักและเป็ นเจ้าของชุมชน ซึง่ เป็ นถิน่
กาเนิดของตนเองและเคยอยูอ่ าศัยมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ ผูส้ งู อายุจงึ ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทางานเพื่อชุมชน
ที่ผ่านมานโยบายภาครัฐในสังคมไทยได้ข ับเคลื่อนไปได้อย่างช้าๆเนื่องจากประชาชนเข้าไม่ถึง
กระบวนการ ขาดความสมดุลและการประเมินผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็ นนโยบายที่กาหนดมาจากรัฐบาลหรือ
ภาคการเมือง ซึ่งมักออกมาจากปั ญหาในภาพรวมทีอ่ าจไม่ใช่ปัญหาและไม่เหมาะสมกับบริบทของบางพืน้ ที่
จึงไม่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ11การขับเคลื่อนนโยบายจึงไม่ต่อเนื่อง หากมีการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม
ของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จะทาให้ชุมชนเกิดการเรียนรูด้ า้ นการมี
5

ศรีเรือน แก้วกังวาน, จิ ตวิ ทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงอายุ เล่ม 2. พิมพ์ครัง้ ที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545). หน้า 605.
6
ฉวีวรรณ แก้วพรหม, ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม
ที่รบั รู้กบั สุขภาพจิ ต ของผูส้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า
1-2.
7
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ระบบสถิ ติทางการทะเบียน, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560, จากเว็ป
ไซต์ http://stat.dopa.go.th/stat/.
8
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุของประเทศไทย, บทความวิ ชาการ, ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 16, สานัก
วิชาการ, 2556. หน้า 2.
9
กฤตศิลป์ อินทชัย, บทบาทผูส้ งู อายุตาบลฟ้ าฮ่ามต่อการพัฒนาท้องถิ่ น, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551), หน้า 56.
10
ศุ ภ นัน ทา ร่มประเสริฐ , วัย สูง อายุ กบั ความพร้อมในการรับมือ ของรัฐ บาลไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์แ ละ
นโยบายสาธารณะ, ปี ท่ี 5 ฉบับที่ 10, 2557, หน้า 23.
11
รัชนี มิตกิตติ, การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน:บทบาททีท่ า้ ทายของ
พยาบาลชุมชน, วารสารสภาการพยาบาล, ปี ท่ี 31 ฉบับที่ 3 2559, หน้า 27.
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ส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละช่วงวัย เห็นพฤติกรรมความเสียสละมุ่งมันต่
่ อกา ร
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของผู้สงู อายุ รวมทัง้ สร้างความภาคภูมใิ จในศักดิ ์ศรีและคุณค่าให้แก่
ผูส้ งู อายุ เนื่องจากผูส้ งู อายุยงั คงเป็ นผูม้ คี วามรู้ความสามารถ มีพลังความคิด มีภูมปิ ั ญญาด้านการผลิตจาก
ฐานทรัพยากรชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึง่ ประสบการณ์ต่างๆ หากผูส้ งู อายุ
มีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ก็จะทาให้ชุมชนได้ประโยชน์ จากผูส้ งู อายุ แสดงให้
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุท่มี ตี ่อครอบครัว ชุมชนและสังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ส งั คมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ อีกทัง้ ยังส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ม ีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูส้ งู อายุในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จานวน 10,399 คน12
หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารเปิ ดตารางสาเร็จของ Krejcie& Morgan13 ซึ่งกาหนดค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ
0.95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 370 คนใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) สาหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (questionnaire) และใช้วธิ กี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) สาหรับวิธกี ารสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และการ
สัมภาษณ์ แบบเชิงลึก (in-depth
Interview) ซึ่งได้แก่คณะกรรมการหรือผู้นาที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ข้าราชการหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกิจชุมชน กรรมการหรือเลขานุ การ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น เพื่อหาระดับการมีสว่ นร่วม รวมทัง้ หาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ ในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมีล กั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น
12

อ้างอิงแล้ว, ระบบสถิ ติทางการทะเบียน, สืบค้นเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560, จากเว็ปไซต์
http://stat.dopa.go.th/stat/.
13

Robert V., Krejcie and Earyle W., Morgan. Determining Sampling Size for Research
Activities, Journal of Education and Psychological Measurement, 1970. pp. 608-609.
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม จานวน 9ข้อ
ตอนที่ 2 ใช้คาถามแบบปิ ด ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผูส้ ูงอายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ จานวน 5 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 20 ได้แก่ 1) ด้านความคิด การริเริม่ สร้างสรรค์ 2)
ด้านการตัดสินใจ 3) ด้านการปฏิบตั งิ าน 4) ด้านการติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการและ 5)
ด้านการรับผลประโยชน์
ตอนที่ 3 ใช้คาถามแบบเปิ ด เป็ นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของผูส้ งู อายุทเ่ี กี่ยวกับการมีสว่ น
ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560–30 เมษายนพ.ศ. 2561
2. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ อธิบายข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
1. การหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามเพือ่ แสดงถึงลักษณะของข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับ
กลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ สาหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ สร้างข้อสรุปจากข้อมูล
จานวนหนึ่ง ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการจดบันทึกนามาวิเคราะห์ เนื้อหาสาระ แล้วสรุป
อุปนัย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผู้สูง อายุส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง มีอ ายุ ร ะหว่า ง 60-64 ปี สถานภาพสมรส วุฒ ิก ารศึก ษาระดับ
ประถมศึกษา มีภูม ิลาเนาอยู่ท่ตี าบลนาครัว มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท มีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน 36 ปี ขน้ึ ไป และโครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐทีผ่ สู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่คอื ด้านงานเกษตร
ระดับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ
ด้านความคิ ด การริ เริ่ มสร้างสรรค์
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มรี ะดับการมีสว่ นร่วมด้านความคิด การริเริม่ สร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= 2.84) โดยส่วนใหญ่มรี ะดับการมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาและนาเสนอปั ญหาในการพัฒนา
ชุมชน ( X = 2.85) รองลงมาคือ มีสว่ นในการให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงการ
วางแผนพัฒนา ( X = 2.84) มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือก
กิจกรรมหรือโครงการทีเ่ หมาะสมสาหรับการดาเนินงาน ( X = 2.83) และระดับการมีสว่ นร่วมด้านความคิด
การริเริม่ สร้างสรรค์ ลาดับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนหรือขับเคลื่อนการดาเนินงานต่างๆ
ของกลุ่มงานเกษตร การแปรรูปและการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ( X = 2.82)
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ด้านการตัดสิ นใจ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มรี ะดับการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80) โดย
ส่วนใหญ่มรี ะดับการมีส่วนร่วมกาหนดการใช้ทรัพยากรแหล่งต่างๆ ของชุมชน ที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการ
( X = 2.83) รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการกาหนดขัน้ ตอนของการดาเนินงาน ( X = 2.82) มีสว่ นร่วมในการ
คัดเลือกโครงการทีช่ ุมชนจะดาเนินการ ( X = 2.79) และระดับการมีสว่ นร่วมด้านการตัดสินใจ ลาดับสุดท้าย
คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ในการตัดสินใจต่างๆ ในกลุ่มงาน
เกษตร การแปรรูป และการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ( X = 2.74)
ด้านการปฏิ บตั ิ งาน
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มรี ะดับการมีสว่ นร่วมด้านการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.80) โดย
ส่วนใหญ่มรี ะดับการมีสว่ นร่วมในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของกลุ่มงานเกษตร การแปรรูป และการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน รวมทัง้ การส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มต่างๆ ( X = 2.87) รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมออก
แรงในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ ( X = 2.84) และมีสว่ นร่วมสนับสนุ นทรัพย์สนิ เงินทองเพื่อใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการ ( X = 2.74) ในส่วนของระดับการมีสว่ นร่วมด้านการปฏิบตั งิ านทีน่ ้อยทีส่ ดุ คือ การมี
ส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในการดาเนินกิจกรรม ( X = 2.73) ตามลาดับ
ด้านการติ ดตาม ประเมิ นผลและการรับผิ ดชอบในโครงการ
ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มรี ะดับการมีส่วนร่วมด้านการติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.73) โดยส่วนใหญ่มรี ะดับการส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การดาเนินงานของ
โครงการ ( X = 2.74) รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการติดตามดูผลงานและสภาพปั ญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน( X = 2.73) รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิตติ ่างๆ เช่นจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจในการดาเนินงาน เป็ นต้น ( X = 2.72) ในส่วนของระดับการมีสว่ นร่วมที่
น้อยทีส่ ุด ด้านการติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการคือ มีสว่ นร่วมติดตามผลการดาเนินงาน
ของโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่ มงานเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ( X =
2.71)
ด้านการรับผลประโยชน์
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มรี ะดับการมีสว่ นร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.90)
ซึง่ มากกว่าด้านความคิด การริเริม่ สร้างสรรค์ ( X = 2.84) ด้านการตัดสินใจ ( X = 2.80) ด้านการปฏิบตั งิ าน
( X = 2.80) และด้านการติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการ ( X = 2.73) ตามลาดับโดยด้าน
การรับผลประโยชน์ ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มคี วามยินดีและภาคภูมใิ จเมื่อผลการดาเนินงานกลุ่มงานเกษตร การ
แปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน( X = 2.96) รองลงมาคือ
ผูส้ งู อายุและชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการได้รว่ มกันทางาน ( X = 2.95) ผูส้ งู อายุได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มงานเกษตร การแปรรูปและการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ( X = 2.90) ในส่วน
ของระดับการมีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด ด้านการรับผลประโยชน์ คือ การได้รบั ผลประโยชน์จากรายได้หรือส่วน
แบ่งทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน ( X = 2.79)
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การวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สงู อายุ ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิ จ
ฐานรากและประชารัฐ
“เศรษฐกิจฐานราก” เป็ นระบบเศรษฐกิจแนวราบทีส่ ง่ ผลและสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ ทางเศรษฐกิจและ
สังคม ระหว่างผูค้ นในชุมชนท้องถิน่ มิใช่เป็ นเฉพาะเศรษฐกิจแนวดิง่ แบบปั จเจกแต่สามารถทาให้เกิดความ
ร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปั จเจก เป็ นระบบ
เศรษฐกิจทีม่ ลี กั ษณะความร่วมมือเป็ นหุน้ ส่วนสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ ในชุมชนท้องถิ่นและในระดับทีก่ ว้างขวาง
อื่นๆ และภายนอก 14โดยมีเป้ าหมายสาคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุข
อย่างยังยื
่ น มีการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง โดยมุง่ สร้างรายได้ทย่ี งยื
ั ่ นให้แก่ชุมชน
ใน 3 กลุม่ งาน ได้แก่ 1) การเกษตร 2) การแปรรูผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3) การท่องเทีย่ วโดยชุมชน15
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้มกี ารใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมตามกาลเทศะ
และบางส่วนมีความพยายามทีจ่ ะใช้ทรัพยากรชุมชนให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด การดารงชีวติ
ของคนในอ าเภอแม่ท ะ ล้ว นมีค วามเกี่ย วข้อ งและสัม พัน ธ์ก ับ ระบบนิ เ วศอย่า งแยกออกจากกัน ไม่ไ ด้ ซ่ึง
นอกจากจะมีการปลูกข้าวแล้วในชุมชนยังมีพชื ผักต่างๆ อย่างหลากหลายสามารถเก็บนามาบริโภคหรือ
อุปโภครวมทัง้ นาไปขายหรือเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเพื่อเป็ นรายได้แก่คนในชุมชน เช่น หน่อไม้ เห็ด ยอดผัก
ไข่ม ดแดง น้ าผึ้งและอื่น ๆ เพื่อ เป็ นอาหารรับประทาน ส่วนการใช้ป ระโยชน์ จากที่ดิน ด้านการเกษตรจะ
หมุนเวียนเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล โดยพืน้ ที่อาเภอแม่ทะมีพน้ื ที่เชื่อมโยงกับอาเภอต่างๆ ในจังหวัดลาปาง
และจังหวัดใกล้เคียง
การดาเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็ นเป้ าหมายสาคัญประการหนึ่งตามนโยบาย
รัฐบาลทีต่ อ้ งการแก้ไขปั ญหาด้านความเหลื่อมล้าในสังคมหลายประการ เช่น ช่องว่างรายได้ โอกาสทางการ
ศึกษา การมีงานทาและความมันคงในอาชี
่
พ โดยทีป่ ั ญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสังคมกลุ่มใหญ่ทส่ี ุด
คือ เกษตรกรทีอ่ าศัยอยูใ่ นชนบท ทีม่ รี ายได้น้อย ขาดการออมและแนวโน้มมีหนี้สนิ ทีส่ ะสมเรือ้ รัง คณะทางาน
โครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จึงได้น้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เป็ นแนวทาง ในการดาเนินงานซึง่ การขับเคลื่อนงานของ
คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้รบั มอบหมายภารกิจให้
รับผิดชอบการดาเนินงาน มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นหัวหน้าทีมภาครัฐ มีเป้ าหมายทีว่ างไว้คอื
“สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนเพือ่ ประชาชนมีความสุข”16
จากการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มองว่าในภาพรวมแล้วชุมชนอาเภอแม่ทะมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในกลุ่มงานการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ และยังพบว่าในเขตอาเภอแม่ทะ
มีหน่ วยงานต่างๆ เข้ามาดาเนิ นงานโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จดั ทาโครงการ “ประชารัฐ” ขึ้นมาเป็ น
14

อ้างอิงแล้ว, คู่มือการส่งเสริ มการพัฒนา “ระบบเศรษฐกิ จฐานราก”, สานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและ
สานักสือ่ สารการพัฒนา, 2559, หน้า 19.
15
คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, สานพลังประชารัฐ. (กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์
พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด, 2559), หน้า 20.
16
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการดาเนิ นงานนโยบายสานพลังประชารัฐ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ. กระทรวงมหาดไทย, 2560, หน้า 8-9.
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จานวนมาก แต่จะไม่ทราบว่าโครงการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นการขับเคลื่อนทีม่ าจากคณะทางานชุดใดตามมติของ
คณะรัฐมนตรีทแ่ี ต่งตัง้ คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ แบ่งออกเป็ นกลุ่ม Value Driver 7 คณะ
และกลุม่ Enable Driven 5 คณะ ในการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐของรัฐบาล17
การด าเนิ น โครงการเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ ในพื้น ที่อ าเภอแม่ท ะ จัง หวัด ล าปาง ด้า น
การเกษตร จะมีการดาเนินงานอย่างหลากหลาย เช่น โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาเกษตร
อย่างยังยื
่ น โครงการปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยหมักชีวภาพจากเศษวัชพืช โครงการผลิตอาหารสัตว์ โครงการเลี้ยงไก่
เลี้ยงปลาในบ่อ โครงการเลี้ยงกุ้ง โครงการปลูกข้าวนาปี โครงการส่งเสริมการปลูกผักด้วยระบบอินทรีย์
โครงการผลิตภัณฑ์ปลอดภัย รวมถึงการดูแลสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น ซึง่ โครงการเหล่านี้มที งั ้ การฝึกอบรม การให้
ความรู้ การฝึ ก ปฏิบ ตั ิ และการส่ง เสริม จากเจ้าหน้ าที่และหน่ ว ยงานต่างๆ ที่ดูแลรับ ผิดชอบ เพื่อ ให้เกิด
มาตรฐานการปฏิบตั ิท างการเกษตรที่ดี รวมถึงเพื่อ สร้างชื่อ เสีย งของเกษตรกรในการผลิต และเอาใจใส่
ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดพี ร้อมในทุกด้านอย่างสม่าเสมอ
ด้า นการแปรรูป ทัง้ จากการเกษตร การปศุ ส ตั ว์ แ ละการประมง เช่น โครงการดอกไม้ป ระดิษ ฐ์
โครงการจัด ตัง้ โรงสีข้า วหมู่บ้า น โครงการผลิต งานฝี ม ือ ทัก ษะภู ม ิปั ญ ญาชุ ม ชน เป็ นข้า วของเครื่อ งใช้
เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องแต่งกาย ของฝากของทีร่ ะลึกต่างๆ เป็ นต้น และยังพบว่ามีการส่งเสริมการผลิต
น้ าพริกให้แก่ชุมชน หมู่ 4 ตาบลนาครัว ซึ่งจากข้อมูลการสนทนากลุ่ม พบว่ายังมี จานวนการดาเนินงาน
โครงการด้านนี้ไม่มากนัก
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่พบว่ามีโครงการที่สนับสนุ นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอาเภอ
แม่ทะ แม้วา่ ทีผ่ ่านมาจะมีการสร้างขัวแตะ (สะพานไม้ไผ่) หรือสะพานบุญ ทีบ่ ริเวณวัดพระธาตุสนั ดอน หมู่ 1
ตาบลวังเงิน แต่ตวั แทนจากตาบลวังเงิน ให้ขอ้ มูลว่าการก่อสร้างสะพานดังกล่า วเกิดจากแนวคิดของผู้นา
ชุมชนและชาวบ้านการก่อสร้างไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
อย่างไรก็ตามในการดาเนินงานของโครงการนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทีข่ บั เคลื่อนใน
พื้น ที่อ าเภอแม่ ท ะ จัง หวัด ล าปางพบว่า มีบ างกลุ่ ม ที่ย อมรับ ความคิ ด สร้า งสรรค์ใ นการด าเนิ น งานโดย
ปรับเปลี่ยนการผลิตภาคการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ แต่ยงั ไม่สามารถทาได้ทุก
หมูบ่ า้ น ทุกตาบล เพราะผูส้ งู อายุบางกลุ่มมีพฤติกรรมทีป่ ิ ดกัน้ การยอมรับสิง่ ใหม่ อีกทัง้ ผูน้ าชุมชนบางคนไม่
มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ไม่ทราบว่าทรัพยากรชุมชนมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ จึงดาเนินงาน ในแบบที่
เคยทามาในอดีต
ดังนัน้ พืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในภาพรวมของการสนทนากลุ่มให้ขอ้ มูลตรงกันว่าโครงการ
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทีค่ นในชุมชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการทีเ่ กีย่ วกับ
การช่วยเหลือเกษตรกรและผูม้ รี ายได้น้ อย แต่มปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจคือแนวโน้มการอยู่อาศัยของครอบครัวใน
อาเภอแม่ทะ จะเป็ นครอบครัวเดีย่ วมาก ผูส้ งู อายุบางคนถูกทอดทิง้ ให้อยู่บา้ นคนเดียว จึงเดินทางลาบากไม่
สามารถไปร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ ทาให้ขาดการมีสว่ นร่วม
จากการสนทนากลุ่ม ถึงประเด็น เหตุ ผ ลหรือ ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่ อการมีส่วนร่ว มของผู้สูงอายุใ นการ
ดาเนิ น งานโครงการทัง้ การลดความเหลื่อ มล้ าทางเศรษฐกิจ การสร้า งรายได้ และความเจริญแก่ ชุม ชน
สามารถแยกประเด็นที่ส่ง ผลต่อการมีส่วนร่วมได้เป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุคคล 2) ปั จจัยด้าน
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ชุมชน และ 3) ปั จจัยด้านหน่ วยงานราชการและองค์การที่ขบั เคลื่อนนโยบาย ซึ่งในแต่ละด้านมีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้
ปัจจัยด้านบุคคล
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้และความ
เจริญแก่ชุมชน คนในชุมชนคิดว่าเป็ นหน้ าที่ของตนเองที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องเพราะผลประโยชน์
ทัง้ หมดของโครงการเพื่อชุมชนอยู่แล้ว รวมทัง้ การเข้ามาทางานต่างๆ นัน้ ถือว่าเป็ นจิตอาสา เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และเป็ นการทางานด้วยใจ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุม ชนนัน้ เป็ นเพราะความ
ต้องการด้านสาธารณู ปโภค ต้องการสิง่ ที่เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง รวมทัง้ การสร้าง
สวัสดิการต่างๆ
ปัจจัยด้านชุมชน
ชุมชนจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามามีสว่ นร่วมในการทางานของคนในชุมชน กล่าวคือ ชุมชนจะ
มีการคัดเลือกตัวแทนที่สามารถทาหน้ าที่เป็ นปากเสียงให้ก ั บคนในชุม ชนเพื่อเข้ามาทาหน้ าที่ในการเข้า
ร่วมงานหรือกิจกรรมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากภาพรวมของชาวบ้านมักจะไม่กล้าพูดหรือ
แสดงความคิดเห็น การให้ผู้แทนของชุม ชนไปทาหน้ าที่อย่างน้ อยจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนได้รบั รู้
รับทราบถึงการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ และสามารถให้ข้อมูลที่เ ป็ นสารสนเทศแก่ส่วนราชการที่ท า
โครงการขึน้ มา ซึ่งถือว่าชุมชนได้ให้การสนับสนุ นและเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้เกิดขึน้ ใน
ลักษณะของการร่วมมือเพือ่ แก้ไขปั ญหามากกว่าการคัดค้าน
ปัจจัยด้านหน่ วยงานราชการและองค์การที่ขบั เคลื่อนนโยบาย
หน่ วยงานราชการหรือองค์การที่ดาเนินโครงการต่างๆ หากเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ถูกต้อง จะเป็ นเหตุผ ลสาคัญประการแรกที่ทาให้ชาวบ้านตัดสินใจมาร่วมทางานด้วย แต่หาก
ชาวบ้านเห็นว่าหน่ วยงานราชการหรือองค์การนัน้ ๆ บริหารงานไม่โปร่งใส ขาดหลักธรรมาภิบาลหรือมี
การเมืองท้องถิน่ แทรกแซง ไม่สนใจแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง ยังทางานแบบระบบราชการดัง้ เดิม ก็อาจเป็ น
เหตุท่ที าให้ชาวบ้านไม่พงึ พอใจการทางานและไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ นี้หน่ วยงานราชการ
หรือองค์การ ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน และควรดาเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างกระตือรือร้น มีการทาประชาคมหรือประชาพิจารณ์ ทางานจริงจัง จริงใจ โดยไม่มปี ระโยชน์แอบแฝง
ด้านเทคนิคหรือวิธกี ารทีจ่ ะสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน โดยสามารถจาแนก
ได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้ าที่ 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมดังนี้
ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ ข้ามาดาเนินโครงการ ควรมีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
โครงการ มีการแนะนาตนเองให้ชาวบ้านรูจ้ กั เพือ่ ทาความรูจ้ กั กัน โดยจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่
จะเรีย นรู้แ ละรับ ฟั ง ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในพื้น ที่ ด้ว ยการพู ด คุ ย สอบถามจากประชา ชนจ านวนมากอย่ า ง
หลากหลายแง่มุม โดยมุ่งให้ความสาคัญทีก่ ารแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ใช่การมุ่งปฏิบตั ติ ามนโยบายโดยชุมชน
หรือชาวบ้านไม่ได้รบั การแก้ไขปั ญหาหรือไม่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
ด้านกระบวนการในการดาเนินงานนัน้ ควรเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูลของโครงการ โดย
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายทีห่ ลากหลาย เช่น ใบปลิว แผ่น
พับ เสียงตามสาย หรือการจัดการประชุมและประชาพิจารณ์ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการรับฟั งความคิดเห็น เป็ น
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กระบวนการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ โดยเริม่ ต้นจากสิง่ ทีช่ าวบ้านรู้ และ
พัฒนาจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในชุมชน
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบตั ิงานหรือร่วม
เสนอแนะแนวทางทีน่ าไปสูก่ ารตัดสินใจ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ชุมชนว่าความต้องการและความคิดเห็น
ของชุมชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็ นทางเลือก นาไปจัดตัง้ คณะทางาน หรือนาไปดาเนินงาน และจัดกิจกรรมใน
ช่วงเวลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถไปร่วมงานได้ กล่าวคือไม่กาหนดเวลาตามที่เจ้าหน้าที่หรือหน่ วยงาน
ของรัฐสะดวกแต่เพียงฝ่ ายเดียว
การที่ผู้สูงอายุได้มาร่วมโครงการ พบการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนมากที่สุดคือ เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ี
ของคนในชุม ชนในการร่วมกันทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทงั ้ ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งหากหน่ วยงาน
ราชการหรือองค์การต่างๆ ต้องการสร้างการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ ได้นนั ้ ควรยึดมันหลั
่ กการสาคัญๆ 5 ประการ
คือ 1) การยอมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน 2) มีการดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน 3) การปรับบทบาท
การปฏิบตั งิ าน 4) ระเบียบและข้อบังคับทีย่ ดื หยุน่ และ 5) การหาปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การยอมรับ ฟั ง ความคิด เห็น ของผู้สูง อายุ โดยต้อ งยึด มันในหลั
่
ก การมีส่ว นร่ว มของประชาชน
กล่าวคือต้องรับฟั ง และเคารพความคิดเห็น ของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็ นผู้ท่ีผ่านประสบการณ์ ต่างๆ
มากมายในชีวติ และมีความรูค้ วามสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็ นอย่างดี ทาให้ผู้สงู อายุมองเห็นการณ์ไกล
สามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริง ตลอดจนมีความสุขุม รอบคอบและมีการตัด สินใจทีด่ ี รวมทัง้ ต้องมี
ความอดทนในการอธิบ ายประเด็นข้อสงสัยที่ผู้สูงอายุย งั ไม่เ ข้าใจ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ย นแปลงที่ไ ม่
เหมือนเดิมตามทีผ่ สู้ งู อายุเคยเข้าใจมาก่อน
มีการดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยจะต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน ศึกษา
บริบทของชุมชนให้เข้าใจ มีการวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มคน โดยเฉพาะผูส้ งู อายุแต่ละกลุ่มจะมีพน้ื ฐานความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติทต่ี ่างกันออกไป เพื่อเกิดการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ซึ่งนอกจากจะทาให้ผสู้ งู อายุ
ยินดีทจ่ี ะปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมแล้ว ยังทาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรูใ้ ห้กบั คนในชุมชนเพื่อการพึง่ พา
ตนเองอีกด้วย
การปรับ บทบาทการปฏิบ ัติง าน เจ้า หน้ า ที่ข องหน่ ว ยงานรัฐ ต้ อ งปรับ บทบาทจากการเป็ นผู้
ดาเนิ นงานหลัก มาเป็ นผู้อานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ สนับสนุ น ส่งเสริม และให้คาแนะนาทาง
วิชาการ แบบค่อ ยเป็ นค่อยไปตามความพร้อมของแต่ ละชุม ชน รวมทัง้ สร้างกลุ่ม แกนนาในบทบาทของ
อาสาสมัค รที่เ ป็ น ตัว แทนของกลุ่ ม ผู้สูง อายุ เพราะมีค วามใกล้ชิด กัน และอยู่ใ นวัย ใกล้เ คีย งกัน มากกว่า
เจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานรัฐ จะทาให้ชุม ชนและผู้สูงอายุมคี วามสามารถในการปฏิบตั ิงานและดาเนินงาน
โครงการอื่นๆ ในอนาคตได้
ระเบียบและข้อบังคับที่ยดื หยุ่น หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับระบบการ
บริหารงานบางส่วน รวมทัง้ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดาเนินโครงการของ
ผูส้ งู อายุเช่น การขอใช้หอ้ งประชุมในวันหยุด การปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่มขี นั ้ ตอนเกินความจาเป็ น การอานวยความ
สะดวกและได้รบั การตอบสนองความของประชาชน รวมทัง้ การมีเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานรัฐคนอื่นเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบร่วมในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีค่ นใดคนหนึ่งย้ายงานหรือไปรับตาแหน่งใหม่ทอ่ี ่นื เป็ นต้น
การหาปั จจัยสนับสนุ นอื่นๆ ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการดาเนินโครงการเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ จ าเป็ น จะต้อ งแสวงหาปั จ จัยในการท างานร่ว มกับ ผู้สูงอายุใ ห้ม ากขึ้น ทัง้ ในด้า น
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ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารและ งบประมาณ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ เกิด
การขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอื่น ซึง่ เหล่านี้จะทาให้การมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุมคี วามต่อเนื่องและยังยื
่ น
ผลจากการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ในพื้นที่อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางสามารถนาเสนอเป็ นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูส้ งู อายุ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1
ปั จจัยด้านบุคคล
- พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
- การเข้าร่วมกิจกรรม

ปั จจัยด้านชุมชน
- กระบวนการ

การมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ

ปั จจัยด้านหน่วยงานราชการและองค์การ
ทีข่ บั เคลื่อนนโยบาย
- การยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน
- การดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน
- การปรับบทบาทการปฏิบตั งิ าน
- ระเบียบและข้อบังคับทีย่ ดื หยุน่
- การหาปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ

ภาพประกอบที่ 1: กระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมในการดาเนินงานโครงการด้านงานเกษตร โดยระดับการมีส่วนร่วมภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การมีสว่ นร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ 2) การมีสว่ นร่วม
ด้านความคิด การริเริม่ สร้างสรรค์ 3) การมีสว่ นร่วมด้านการตัดสินใจ 4) การมีสว่ นร่วมด้านการปฏิบตั งิ าน
และ 5) การมีสว่ นร่วมด้านการติดตาม ประเมินผลและการรับผิดชอบในโครงการ ตามลาดับ
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2. ผลศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ สามารถแยกประเด็นที่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมได้เป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุคคล 2) ปั จจัยด้าน
ชุมชน และ 3) ปั จจัยด้านหน่วยงานราชการและองค์การทีข่ บั เคลื่อนนโยบาย
ด้านเทคนิคหรือวิธกี ารทีจ่ ะสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน โดยสามารถจาแนก
ได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้ าที่ 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม
การที่ชาวบ้านได้มาร่วมโครงการ พบการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนมากที่สุดคือ เกิดความสั มพันธ์ท่ดี ี
ของคนในชุม ชนในการร่วมกันทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทงั ้ ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งหากหน่ วยงาน
ราชการหรือองค์การต่างๆ ต้องการสร้างการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ ได้นนั ้ ควรยึดมันหลั
่ กการสาคัญๆ 5 ประการ
คือ 1) การยอมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน 2) มีการดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน 3) การปรับบทบาท
การปฏิบตั งิ าน 4) ระเบียบและข้อบังคับทีย่ ดื หยุน่ และ 5) การหาปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ

การอภิ ปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพื้นที่
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผู้สูง อายุ ใ นอ าเภอแม่ท ะ มีส่ว นร่ว มต่ อ การขับ เคลื่อ นนโยบายเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะชาวบ้านขาดนิสยั การทางานร่วมกันอย่างจริงจังและถาวร มี
แต่การร่วมกันทางานเป็ นครัง้ คราว มีขอ้ ค้นพบทีน่ ่ าสนใจว่าการทีผ่ สู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในชุมชน สังคมและร่วม
พัฒนาท้องถิน่ ได้น้อยอาจเป็ นเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง 18และยังพบว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมชุมชนลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุมปี ั ญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจ บางส่วน
สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง จนเป็ นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู19้
ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของผู้สงู อายุในอาเภอแม่ทะ ที่อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน่ โดยจะดาเนิ นการและจัด
กิจกรรมเอง อีกทัง้ ไม่ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่องต่ างๆ ให้ได้รบั ทราบ ประกอบกับผูส้ งู อายุ
บางส่วนไม่ ค่อยมีเวลาเข้าร่วมประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยปั จจัยที่ม ีผลต่อการแสดงบทบาทของ
ผูส้ งู อายุต่อการพัฒนาท้องถิน่ คือ ปั จจัยเรือ่ งการไม่มเี วลาทีจ่ ะเข้าร่วมทากิจกรรม สุขภาพของผูส้ งู อายุ การไม่
มีประสบการณ์ ร่วมกับท้องถิน่ ไม่มตี าแหน่ งหน้าที่ในชุมชนและโอกาสที่จะร่วมทากิจกรรมพัฒนาท้องถิน่ มี
น้อย20 โดยสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มกั ขาดความมันใจในตั
่
วเอง มีอารมณ์กงั วลง่ายและ

18

สมโภชน์ อเนกสุข และกชกร สังขชาติ, รูปแบบการดารงชีวติ ของผูส้ งู วัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุร,ี 2548.
นพพรรณพร อุทโธ, บทบาทของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุท์ ี่มีต่อการพัฒนาชุมชน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552
20
อ้างอิงแล้ว. บทบาทผูส้ งู อายุตาบลฟ้ าฮ่ามต่อการพัฒนาท้องถิ่ น, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
19
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กลัวในสิง่ ที่ไม่เคยกลัวมาก่อนโดยบางคนชอบแยกตัว คิดว่า ตัวเองไร้ค่าและอาจเป็ นภาระให้กบั ลูกหลาน21
และกระแสการพัฒนาแบบทันสมัยครอบงาชนชัน้ นา การสร้างแบบและคุณค่าแห่งการนิยมวัตถุ โฆษณาชวน
เชื่อให้ประชาชนระดับล่างหลงใหลในการบริโภคทางวัตถุจนมองเห็นแนวทางการพัฒนาทางวัตถุเป็ นเรื่องที่
ถูกต้องเพียงแนวทางเดียวเท่านัน้ มองไม่เห็นว่าการมีสว่ นร่วมเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาและไม่เห็นคุณค่าของ
ภูมปิ ั ญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดัง้ เดิม 22เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. ปั จจัยที่มผี ลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คือ 1) ปั จจัยด้านบุคคล 2) ปั จจัยด้านชุมชน และ 3)
ปั จจัยด้านหน่วยงานราชการและองค์การทีข่ บั เคลื่อนนโยบาย
ปั จจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย พฤติกรรมของเจ้าหน้ าที่ และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีจติ สานึก มีอุดมการณ์และความอดทนจึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้ ได้ 23
ดังนัน้ เจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเ ข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหา
ปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาภายในชุมชนร่วมกัน และมีส่วนในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการ
ด้วย เป็ นการกระตุ้นให้เรียนรูส้ ภาพของชุมชน วิถีชวี ติ สังคม ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
เบือ้ งต้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ทะ
ปั จ จัย ด้า นชุ ม ชนได้แก่ ก ระบวนการ ซึ่ง กระบวนการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในงานพัฒ นานัน้
ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การหรือเครือข่าย เพราะผูท้ เ่ี ข้ามามีสว่ นร่วมย่อมเกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้
เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการขับ เคลื่อ นนโยบายต่ า งๆ เนื่ อ งจากความคิด เห็น จะถูก รับ ฟั ง และน าไปปฏิ บ ตั ิ ซึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมนัน้ มีหลายระดับ ตัง้ แต่การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การค้นหาปั ญหา การ
วิเคราะห์ปั ญหาร่วมกัน การวางแผนร่วมกันโดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน การปฏิบตั ิตามแผนมีการทางาน
ร่วมกันและประเมินผลร่วมกัน 24 และยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งด้านความมีเหตุ ผ ล
กล่าวคือ ควรใช้หลักวิชาการในการกาหนดเป้ าหมายอย่างมีเหตุผล อย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่กา้ วกระโดดจนทาให้
เกิดความท้อแท้ ชุมชนต้องร่วมกันพิจารณาสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการทางานและคานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
การดาเนินงานอย่างรอบคอบ โดยมีการสื่อสารข้อมู ลภายในชุมชนอย่างทัวถึ
่ ง มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่
เหมาะสมและชุมชนควรมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้คนในชุมชนรูว้ า่ จะต้องทางานอะไร ด้วยเหตุผล
ใด ซึง่ เป็ นการทาให้ชุมชนเข้าใจกระบวนการและสร้างการมีสว่ นร่วม25
21

บริบรู ณ์ พรพิบลู ย์, โลกยามชราและการเตรียมตัวเพื่อเป็ นสุข, (เชียงใหม่: พระสิงห์การพิมพ์, 2528), หน้า 10-

11.

22

สฤษดิ ์ มินทระ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย: แนวคิ ดปัญหา
อุปสรรค แนวทางในอนาคต, (เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536), หน้า 169-171.
23
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 169-171.
24
อคินรพีพฒ
ั น์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรม,
(กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพการพิมพ์, 2527), หน้า 100.
25
วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, การบริ หารจัดการและการบริ หารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่ วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2548), หน้า 9.
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ปั จจัยด้านหน่วยงานราชการและองค์การทีข่ บั เคลื่อนนโยบาย ประกอบไปด้วย การยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน การดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอน การปรับบทบาทการปฏิบตั งิ าน ระเบียบและข้อบังคับ
ที่ยืดหยุ่น และการหาปั จจัย สนับสนุ นอื่น ๆ ซึ่งหน่ ว ยงานราชการองค์การต่างๆเป็ น ผู้ริเ ริ่ม โครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล ต้องยอมรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปั ญหาและ
สาเหตุของปั ญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการกาหนดความต้องการของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการ 26เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสทิ ธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทัง้ ในด้านการให้และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทัง้ ในขัน้ ตอน
การริเริม่ นโยบาย การจัดทาแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 27ซึ่งการมีสว่ นร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วม ต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขูเ่ ข็ญ 28 โดยระบบราชการไม่มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ในการกระทาสิง่ ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทาย ยึดติดในตัวผูน้ า อยูภ่ ายใต้ระบบอุปถัมภ์ ไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมได้ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงานรัฐต้องปรับบทบาทจากการเป็ นผูด้ าเนินงานหลัก มาเป็ นผู้ ให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุ น ส่งเสริมและให้คาแนะนาทางวิชาการ แบบค่อยเป็ นค่อยไปตามความพร้อมของแต่ละ
ชุมชน และควรมีการจัดหาปั จจัยสนับสนุ นอื่นๆ มาช่วยเหลือ 29ควรมีการสนับสนุ นจากภายนอกชุมชน ซึ่ง
อาจจะเป็ นองค์การด้านพัฒนาของรัฐ องค์การเอกชน นักวิชาการหรือนักพัฒนา ในรูปของการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน การเมืองความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ 30 และรัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธคี ดิ ที่มตี ่อหญิง
สูงอายุ รวมถึงชายสูงอายุในมุมมองใหม่ ทีไ่ ม่มองอย่างเหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญที่
จะนาไปสูก่ ารส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผสู้ งู อายุอยูอ่ ย่างมีคุณค่า มีศกั ดิ ์ศรี เสริมพลังและศักยภาพของผูส้ งู อายุ
ให้ทาประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้31

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต้องเปิ ดโอกาสให้ผสู้ งู อายุ ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบโครงการตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการ
โต้แย้ง การคัดค้านหรือการฟ้ องร้องทีจ่ ะเป็ นปั จจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้
26

อ้างอิงแล้ว, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร:
กรุงเทพการพิมพ์, 1527), หน้า 100.
27
ปั ทมา สูบกาปั ง และคณะ, รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอ.พี.กราฟฟิ คดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, 2554), หน้า 18.
28
อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน สาหรับนักบริ หารท้องถิ่ น, (กรุงเทพมหานคร: จรัญ
สนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), หน้า 18.
29
อ้างอิงแล้ว, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย: แนวคิ ดปัญหา อุปสรรค
แนวทางในอนาคต, (เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536)
30
สุวรรณี คงทอง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ป่าชายเลนในท้องที่อาเภอลังกา จังหวัดตรัง,
(กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536)
31
กรุณา ใจใส, ศักยภาพและพลังในการดารงชีวิตของผูส้ งู อายุหญิ ง, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาสตรี
ศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553)
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หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ควรส่ง เสริม การจัด กิจ กรรมหรือ โครงการด้า นการท่อ งเที่ย วโดยชุ ม ชน
เนื่องจากในอาเภอแม่ทะ มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว อีกทัง้
ผูส้ งู อายุถอื ว่าเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีพลังความคิด มีภูมปิ ั ญญาด้านการผลิตจากฐานทรัพยากรชุมชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งประสบการณ์ ต่างๆ เหล่านี้ หากผูส้ งู อายุม ีสว่ นร่วมใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ก็จะทาให้ชุมชนได้ประโยชน์ จากผูส้ งู อายุ
2. ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
การดาเนินโครงการด้านเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ไม่ควรมุง่ เน้นด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
แต่ค วรจัด กิจ กรรมหรือด าเนิ นโครงการครอบคลุ ม ทุ กด้า น ไม่ว่า จะเป็ น ด้า นจิต ใจ ด้านวัต ถุ ด้า นสังคม
การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ จะสอดคล้องกับการดารงชีวติ และการปฏิบตั งิ านของชุมชน
เพือ่ ให้ ผูส้ งู อายุมสี ว่ นร่วมเพิม่ มากขึน้ ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างเหมาะสม
กับ บริบ ทของชุ ม ชน โดยไม่จ าเป็ นต้อ งเลีย นแบบหรือ ทาตามชุม ชนอื่นๆ ที่อ ยู่รอบข้า งเพราะมีบ ริบ ทที่
แตกต่างกันออกไป
3.ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูส้ งู อายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐซึง่ เป็ น 1 ใน 12 ประเด็นของนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ทีค่ ณะรัฐมนตรี ได้มมี ติ
เมือ่ วันที่ 125 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แต่งตัง้ คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ จึงควรทาการศึกษา
การมีสว่ นร่วมของประชาชนทัง้ หมดและให้ครบทัง้ 12 คณะ เพือ่ ทราบการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีม่ ตี ่อแนว
ทางการการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนพืน้ ที่
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