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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของ

ผู้สูงอายุในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม การสนับสนุนของครอบครัวและชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาคสนามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ บุคคล 4 
กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดกิจกรรม ผู้น าชุมชน บุคคลในครอบครัว  
และผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด (Non-Participant Observation) 
เพื่อเฝ้าดูกิจกรรมทางสังคมในสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมในพื้นที่ 

 ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐมีนโยบายและแผนงานระยะยาว 3 ปีที่ชัดเจน ในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ ส านักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดแผนงานไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบาย การด าเนินการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  การก าหนดทุกกิจกรรมจะเน้นผู้สูงอายุเป็น
ศูนย์กลาง รวมทั้งมีสถานที่และงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน มีการจัดตั้งเป็น
สมาคมผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ
เขต ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม มีการจัดกิจกรรมลากหลายให้เหมาะสมตามสภาพของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ประเภทกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรง 2. กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์
ช่วยในการออกก าลังกาย 3. กิจกรรมตามความถนัดหรือความต้องการ 4. กิจกรรมจิตอาสา ส่วนการ
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุนั้น ครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงประจักษ์ชัดว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนจากหลายทาง ได้แก่ จากการมีการก าหนด
นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนของภาครัฐ และปัจจัยที่ส าคัญคือการสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัว  
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Abstract 

 This research had purposes to study the supportive factors toward participation 

in social activities which promote participation in social activities of the elderly by the 

public and private sectors and participation in social activities with the topic of policy 

plan and activities of the elderly in Tokyo, japan. Studying from the document of the 

public and private sectors, include four group of peoples; administrator of nursing 

unit, staff persons who arranged the activities, leader in community and family and 

elderly themself. Furthermore, the researchers collected data by non-Participant 

observation the social activities in the public which is the studied area. 

The study indicated that Government has a clear and definite policy to 

promote the social activities of the elderly. District office is responsible for 

determining the plan to comply with the policy and implementation of social activities 

for the elderly . The activities will focus on senior citizens center. There is a place and 

a budget for the activities of the elderly in the community by establishment the 

association of the elderly. The elderly have to apply for a member to participate in 

social activities which there are a variety of activities to suit the conditions of the 

elderly and type of activities as follow : 1. activities for healthy persons 2. activities 

for the persons who use instrument aids in exercise 3. activities as their need. 4. 

Voluntary activities . The supportive toward participation the family was involved in 

the promotion of social activities of the elderly by supporting the money to them .  

Finally the researcher found that ; the supportive factors comes from the 

several source ; included policy plan , their families and leaders in community , 

especially the elderly themself.  

 

Key Words : Supportive factors , the participation in social activities, elderly in Tokyo. 

 
บทน า 
 การเพิ่มข้ึนของประชากรวัยสูงอายุนั้น ได้เร่ิมขึ้นมาร่วมสองทศวรรษแล้ว ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้
ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากอัตราเกิดและภาวะเจริญพันธ์ได้ลดลงอย่างมาก พร้อมๆกับการลดลงของ
อัตราการตาย และการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่เป็นผลมาจากความเจริญทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพัฒนาสภาวะโภชนาการ การดูแลด้านการบริการพื้นฐานทางสุขภาพ ตลอดจน
ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อต่างๆได้เพิ่มข้ึน (Unite Nations, 1996)  
  ปัญหาจากการเพิ่มจ านวนของผู้สูงอายุดังกล่าว หลายประเทศหันมาร่วมมือกัน มีการประชุม
สมัชชาโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุโดยเฉพาะการประชุม ครั้งส าคัญจัดขึ้นที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อปี 
2002 มีการลงมติยอมรับแผนปฏิบัติการนานาชาติ เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริด ซึ่งเน้นเรื่องพัฒนาสิ่งต่างๆ          
เพื่อผู้สูงอายุเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อให้ประชากรมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีต่อเนื่อง ตั้งแต่แรก
เกิดไปจนล่วงสู่วัยสูงอายุและสร้างความมั่นใจว่า จะมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอ้ืออ านวยที่ดี อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ย่อมมีความ
แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เช่น ผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย มีความ
ต้องการให้รัฐด าเนินการเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีความมุ่งหมายอยู่ที่การจัดโครงการบ านาญ
ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและตรงตามความต้องการขั้น
พื้นฐานของผู้สูงอายุ ส่วนการสอดแทรกเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในโครงการต่างๆของครอบครัวไม่ได้รับความ
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สนใจในประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ในฮ่องกง มุ่งให้ความสนใจ เรื่องการให้ชุมชนรับภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีโครงการต่างๆในด้านผลประโยชน์และความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ด้าน
บริการสนับสนุนจากชุมชนและด้านการศึกษาโดยให้ชุมชนให้การศึกษาแก่ผู้สูอายุ  สิงคโปร์ มีนโยบายและ
โครงการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและมุ่งเน้นให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ โครงการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ
เน้นมาตรการในการป้องกัน เพื่อชะลอและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและพิการ รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบาย
ที่ชัดเจนที่จะต้องสนับสนุนและท าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความมั่นคงขั้นพื้นฐาน ผสมผสาน
และสอดแทรกให้ชุมชนรับภาระดูแลผู้สูงอายุได้ โครงการที่มีชุมชนเป็นพื้นฐานในการบริการและดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมเพื่อใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน การ
อบรมผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่คนสูงอายุที่อ่อนแอและไม่สามารถลุกจากเตียงได้  รวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง 
ส่วนโครงการเพื่อการป้องกันจะเป็นโครงการส าหรับคนหนุ่มสาวที่เน้นการปฏิบัติตน เพื่อให้มีชีวิตที่มี
คุณภาพดี โครงการต่างๆโดยเฉพาะด้านสวัสดิการของประเทศได้รวมผู้สูงอายุเข้าไว้ในฐานะเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญ และในขณะเดียวกันก็ได้เสนอแนะให้ภาคเอกชนริเริ่มการให้ความสนับสนุนและร่วมมือมากขึ้นในการ
เก้ือหนุนผู้สูงอายุ ( Nayar,Usha S.,2009,p. 59-83. อ้างถึงใน วนิดา ทองปล้อง 2546)  
 ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดในภูมิภาค ได้เน้นการให้ครอบครัวรับภาระในการ
ดูแลผู้สูงอายุ รัฐได้อนุมัติงบประมาณจ านวนมากส าหรับการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาผู้สูงอายุภายในบ้าน ซึ่งเป็นการเตรียมรับภาระหนัก เนื่องจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างมาก การดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสตรีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ ภรรยา 
บุตรสาวและบุตรสะใภ้ ชาวญี่ปุ่นมีความเห็นว่า มีความจ าเป็นจะต้องให้การดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัว
และชุมชน เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและได้พยายามเผยแพร่ทัศนคตินี้สู่คนรุ่นหนุ่มสาว นอกจากนั้น
บริษัทและธุรกิจภาคเอกชนยังมีนโยบายการจ้างงานตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการท างานและเกิด
ความจงรักภักดีในหมู่พนักงาน 
 ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  นอกเหนือจากการออก
กฎหมายควบคุม การก่อสร้างอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้ว ต้องช่วยกันปลุกจิตส านึกของคนสองกลุ่ม กล่าวคือ 
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ยังไม่สูงอายุ เพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับวันข้างหน้า และทุกคนในสังคมควร
ตระหนักว่า การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงวัยนั้นเป็นภาระที่ไม่หนักเท่ากับการปล่อยให้ผู้สูงวัยต้องมี
ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ความหมาย เพื่อรอรับสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งต้องใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมหาศาลที่
เป็นเงินภาษีของประชาชน การเตรียมการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงวัยจึงมิใช่ภาระ แต่
เป็นหน้าที่ของทุกคน เพราะอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับการดูแลผู้สูงวัยในวันนี้  (ดร. พิสิษฐ์ จิรภิญโญ,2558) 
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา “ปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ใน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศตัวอย่างและต้นแบบ
เกี่ยวกับการจัดการบริการด้านต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางสังคมแก่ผู้สูงอายุและทุกช่วงวัย มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยผลิตขึ้นเอื้ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ เหมาะที่จะเรียนรู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุต่อไป 
 
 
 
 

182



 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษานโยบาย แผนงานการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ

ของภาครัฐและเอกชน 
 2. เพื่อศึกษาการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

  3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   
   
 
 
 

 
 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิด การมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ตามทฤษฎีกิจกรรมทางสังคมเป็นหลักได้ก าหนดวิธีศึกษา จากการสืบค้น
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับประเด็นผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น 
ศึกษากิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุก่อนลงศึกษาภาคสนาม เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อเท็จจริง  นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังได้ใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด (Non –Participant Observation) เพื่อเฝ้าดู
กิจกรรมทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางสังคมในพืน้ที่ศึกษา และยังมี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคล 4 กลุ่มคือผู้บริหารสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาใน
ชุมชน ที่เป็นสมาชิกในสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุ  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้บริหารสถานพยาบาลและเจ้าหน้า
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุระดับเขต ผู้น าชมชน บุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุจากสมาคม และชมรมผู้สูงอายุ ทุกส่วนจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มผู้บริหารสถานพยาบาล และกลุ่มผู้รับผิดชอบการก าหนดแผนงานการจัดกิจกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ ระดับเขต จ านวน 2 เขต จ านวน 3 คน โรงพยาบาลชุมชน 1 
แห่งจ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง จ านวน 2 คน รวมจ านวน 7 คน 
 2. กลุ่มเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ของภาครัฐ จ านวน 8 คน 
ภาคเอกชน 5 คน รวม 13 คน  
 3. กลุ่มผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ เช่น ผู้น าชุมชน บุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้ควบคุม          
การจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน 

ปัจจัยสนับสนุน 
การมีส่วนร่วม 

 - ภาครัฐ 
 - เอกชน 
 - ชุมชน 
 - ครอบครัว  

การมีส่วนร่วม 
กิจกรรมทางสังคม 

ผู้สูงอายุญี่ปุ่น 

กิจกรรมทางสังคม 
- ด้านสุขภาพ 
- ด้านการให้ค าปรึกษา 
- ด้านการสง่เสริมการ

ท างาน 
- ด้านการท างานเพื่อ

สาธารณประโยชน ์
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 4. กลุ่มผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา ได้แก่ สมาชิกสมาคมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมทางสังคมในชุมชน จ านวน 52 คน รวมผู้ที่ท าการสัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 92 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่เก่ียวข้องการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุโดยมีโครงสร้างค าถามแต่ละ
กลุ่มตามที่ก าหนด การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ขณะที่มีการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ได้ศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่ได้เข้าไปศึกษาและสัมภาษณ์  
การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูลแบบ “Triangulation” หรือที่ เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า” 
เป็นการใช้กระบวนวิธีที่หลากหลาย (the multiple method approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลและหลังจากผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์เชิงอธิบายและพรรณนาเพื่อหาความแตกต่าง โดยการตีความด้าน
นโยบายและแผนงานการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุญี่ปุ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่น 
และผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนและครอบครัว ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนที่ท า
ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ตามวัตถุประสงค์  
 
ผล / สรุปผลการวิจัย  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุญี่ปุน่ ภาครัฐเป็นผู้ให้นโยบายมายังส านักงานเขต ซึ่งแต่
ละเขตพื้นที่จะเป็นผู้ก าหนดแผนงานไปสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดการ
อย่างมีระบบ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุในทุกระดับมีสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมเหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางหมายความถึง การก าหนดทุกกิจกรรมทางสังคมต้องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ ส านักงานเขตมีงบประมาณและสถานที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ      
มีสมาคมแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบตรวจรักษาผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ สูงอายุทุกคนจะมีแพทย์ประจ าตัว เมื่อ
เจ็บป่วยเป็นโรครื้อรัง แพทย์ประจ าตัวจะตรวจอย่างละเอียดแล้วส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง มีการคัดกรองความ
เสี่ยงของโรคต่างๆ ของผู้สูงอายุ โดยสมาคมแพทย์ของเขตนั้น ๆ พร้อมทั้งทางส านักงานเขตได้มีการส ารวจ
ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการคัดผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพ 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาอาชีพเข้ามาเป็นแกนน าการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุในชุมชน คอยเฝ้าระวังโรคที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม 
ผู้น าชุมชนจะจัดกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้ความรู้และการดูแล มีกิจกรรมหลากหลายส าหรับผู้สูงอายุได้แก่
ประเภทกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง เช่น การจัดให้ความรู้ประชุมสัมมนา 
การให้ค าปรึกษา การออกก าลังกาย เช่น โยคะ การเดิน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการออกก าลังกาย เต้นร า       
เปตอง ตีกอล์ฟ 2. กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการออกก าลังกาย เช่น สายยางยืด การฝึกเดิน เครื่องกระตุ้น
กล้ามเนื้อสั่นสะเทือน 3. กิจกรรมตามความถนัดหรือความต้องการเช่น ร้องเพลง วาดภาพ พับกระดาษ เล่น
เปียโน เรียนการใช้คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ 4. กิจกรรมจิตอาสา โดยผู้สูงอายุในชุมชนได้รวมกลุ่มตั้งเป็น
สมาคมผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุของแต่ละเขต จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม นอกจากจะมีกิจกรรม
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ร่วมกับส านักงานเขตแล้ว ผู้สูงอายุในชุมชนยังมีกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานสาธารณ ประโยชน์ อาจเป็น
งานของเขตและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน การสนับสนุนจากครอบครัว บุตรหลานใน
ครอบครัวยินดีให้การสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือท างานบ้าน
ในกิจวัตรประจ าวันแทน จ่ายค่าบริการในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ด้วย 
ส่วนภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมที่ส าคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุคือ ผู้ประกอบการทุกระดับจะสนับสนุนด้วย
การรับผู้สูงอายุเข้าท างานตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย 
 จากการสรุปผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่สุขภาพดีสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้มากกว่าผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรง ด้านการสนับสนุนของครอบครัวบุตรหลาน ให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมด้วยด้านชุมชน มีผู้น าชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถ สร้างกลุ่มของชุมชนให้เข็มแข็ง และการสนับสนุนด้านสังคมเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดกิจกรรม การให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกันของทั้ง 4 ปัจจัย ส่งผลให้การจัดกิจกรรมทางสังคมยั่งยืน ท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
อภิปรายผล 

การวิเคราะห์และสรุปผลอภิปรายการศึกษาคร้ังนี้ “ปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” ผู้วิจัยน าเสนออภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลต่างๆให้ได้ตามที่ได้ตั้งค าถามในการวิจัยไว้อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังจะได้วิเคราะห์และสรุปผลอภิปรายแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษานโยบาย แผนงานการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
ของภาครัฐและเอกชน  
 นโยบายหรือแผนงานจากภาครัฐ ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นแผนงานไปสู่การปฏิบัติส านักพื้นที่เขตของแต่ละเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนด จะมี
แผนระยะยาว 3 ปี และแผนปฏิบัติในแต่ละปี โดยน าเอาแผนงานที่ก าหนดระยะยาว 3 ปี มาท าเป็นแผนงาน
รายปี มีงบประมาณสนับสนุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ ศึกษาเรื่องการบริหาร
ภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร (2555) พบว่า งบประมาณเป็น
ปัจจัยส าคัญในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ภาครัฐจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน  เพื่อการ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติงานในกรุงโตเกียวได้ครอบคลุมทางด้าน
สุขสุภาพ ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงาน ส่งเสริมการมีรายได้ และด้านอาสาสมัคร
เพื่อสาธารณประโยชน์ คือได้ตระหนักถึงการจัดบริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทางด้านสังคม จะเห็นว่า 
นโยบายและระบบในการด าเนินงานจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุนั้นมีความชัดเจน ปัจจัยที่ส าคัญ
อันดับแรกก็คือ งบประมาณที่จัดให้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากมีส่วนร่วมในการเข้ามาท า
กิจกรรมนั้นๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุในชุมชน ที่จะร่วมกันสร้างการส่งเสริ ม
สุขภาพและการมีสังคมที่เข้มแข็งมากขึ้นในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปริญญา สมบุญยิ่ง         
(2556) ศึกษา กิจกรรมทางสังคม : ความเข้าใจและปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจีนมีศักยภาพ กรณีเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ้ เขตจิ้งอัน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุมีรูปแบบที่หลากหลาย และมี  
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ผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกัน สร้างเสริมสุขภาพกายในทางตรง 
และสภาพจิตใจในทางอ้อม สอด คล้องกับงานวิจัยของ กรรณนิกา เจริญลักษณ์ (2545 ) ที่พบว่า ผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่สังคม ความต้องการในการ
รวมกลุ่ม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพราะการด ารงชีวิตใน
สังคมต้องมีการพึ่งพาอาศัยและมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และงานวิจัยของ อิระวัชร์ 
จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6) พบว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย 
เน้นเร่ืองหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนและผู้เสียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนด
นโยบายและเป็นแผนงานระดับชาติ  

จากการสืบค้นทางเอกสารพบว่า นโยบายการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศ
ที่พัฒนามากที่สุดในภูมิภาค ได้เน้นการให้ครอบครัวรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ รัฐได้อนุมัติงบประมาณจ านวน
มากส าหรับการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาผู้สูงอายุภายในบ้าน 
เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย มีความต้องการให้รัฐด าเนินการเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากร การจัด
โครงการบ านาญส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาความยากจนและตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ผู้สูงอายุ ส่วนเร่ืองการดูแลผู้สูงอายุในโครงการต่างๆของครอบครัวไม่ได้รับความสนใจ ขณะที่ในฮ่องกง มุ่งให้
ความสนใจ เร่ืองการให้ชุมชนรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ และมีโครงการต่างๆในด้านผลประโยชน์และความ
มั่นคง ด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ด้านบริการสนับสนุนจากชุมชนและด้านการให้การศึกษาแก่ผู้สูอายุ ส่วน
ในสิงคโปร์ มีนโยบายและโครงการที่ชัดเจน เน้นมาตรการในการป้องกัน เพื่อชะลอและลดความเสี่ยงในการ
เจ็บป่วยและพิการ ( Nayar,Usha S.,2009,p. 59-83. อ้างถึงใน วนิดา ทองปล้อง 2546)  
 2. การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตจะด าเนินตามแผน
ที่ได้ก าหนดไว้ การก าหนดกิจกรรมจะยึดผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรม เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ แต่ละกิจกรรมมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีเมือง พลังฤทธิ์ ( 2547) พบว่า ผู้สูงอายุไม่เป็นเพียงผู้รับฝ่าย
เดียว แต่ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรมนุษย์ของสังคม ผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถที่จะท าประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น  
เท่ากับเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นด้วย ส านักงานเขตจูโฮได้สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ( อิคิอิคิคัง ) ส าหรับให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มของสมาคมผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุมาใช้ใน
การจัดกิจกรรม จะบริหารโดยบุคคล ภายนอก ฉะนั้นผู้ที่จะมาใช้สถานที่ต้องเสียค่าบริการ ภายใต้การ
ควบคุมของส านักงานเขต จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานช่วยเหลือเพื่อให้การจัดกิจกรรมนั้น
ประสบความส าเร็จ สอด คล้องกับการวิเคราะห์ของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึง
ใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550, หน้า 21 -22) พบว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการงาน 
(Implementation) ด้วยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานร่วมมือ
กับชุมชน จะท าให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยส านักงานเขตจะก าหนดตารางการจัด
กิจกรรมในแต่ละเดือน บางกิจกรรมสามารถรับผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมได้จ านวนมาก เช่น การจัดให้ความรู้
เร่ืองสุขภาพ แต่บางกิจกรรมจะรับได้จ านวนจ ากัด เช่น จัดกิจกรรมกลุ่มเฉพาะโรค กิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ 
เช่น เล่นดนตรี วาดภาพ ประดิษฐ์สิ่งของ การเรียนคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ  จะเห็นว่ามี
กิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ผู้สูงอายุสนใจเข้ามาเลือกกิจกรรมตามความถนัดและความต้องการ  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปริญญา สมบุญยิ่ง ( 2556 ) ศึกษา กิจกรรมทางสังคม : ความเข้าใจและปัจจัย
ที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจีนมีศักยภาพ กรณีเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เขตจิ้งอัน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทาง
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สังคมของผู้สูงอายุมีรูปแบบที่หลากหลาย และมี ผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
การรวมตัวกัน สร้างเสริมสุขภาพกายในทางตรง และสภาพจิตใจในทางอ้อม รวมถึงส่งผลต่อการขับเคลื่อน
สังคมให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน  
การท างานแบบมีส่วนร่วมทางสังคมผู้สูงอายุภาคเอกชน 
 การจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ สถานพยาบาลเอกชน ไม่สามารถที่จะไปจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยองค์กรของตนเอง จะจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สมาคมแพทย์จะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้
หน่วยงานไหนเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง สถานพยาบาลได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้แก่ การจัดบริการด้าน
สุขภาพของทุกวัยในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะพบปัญหา
ด้านสุขภาพ เช่น เจ็บป่วยเป็นโรคเรือรัง ภาวะเสื่อมของร่างกาย เหงาซึมเศร้าและเครียดและปัญหาด้าน
รายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ หมื่นแสน (2557) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรค
ประจ าตัว สุขภาพไม่ แข็งแรง ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านจิตใจ เหงาและเครียด ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการประกอบ
อาชีพ ฉะนั้นธุรกิจภาคเอกชนในญี่ปุ่นทุกระดับ จะมีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับนโยบายของภาครัฐ
คือ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเข้าท างานตามสภาพความเหมาะสมของสภาพร่างกาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้
ตนเองและครอบครัว ส่งให้ชีวิตด าเนินอยู่ได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัจจุบัน  วรรณิภา       
บุญระยอง (2540:46 อ้างถึงใน ปริญญา สมบุญยิ่ง 2556) จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้บุคคลทุก
กลุ่มต้องมีการช่วยเหลือและประสานประโยชน์กัน จึงส่งผลให้บุคคลทุกวัยจ าเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการในชีวิตส าหรับกิจกรรมด้านต่างๆของผู้สูงอายุนั้น 
 3. การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน  
 จากการมีนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ได้กระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการมีสุขภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรมผู้สูงอายุ 
สมาคมผู้สูงอายุ ชื่อ Silver Human Resource Center วัตถุประสงค์หลักของสมาคม เพื่อจัดหางานให้
ผู้สูงอายุท าในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ได้เข้าร่วมกับ
ส านักงานเขตและกิจกรรมเฉพาะที่สมาคมก าหนด ส่วนชมรมผู้สูงอายุชื่อ คาทสึชิกะ เป็นการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกด้าน กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญญา วงษ์พรหมและคณะ (2558) ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผลการวิจัยพบว่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม
สัญจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมสานวัยใส่ใจผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยและกลุ่มปฏิบัติการหลัก
ร่วมด าเนินการกับชุมชน เกิดการบูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรียนจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โดยการ
ด าเนินการต่อเนื่องของชุมชนที่ประกอบด้วย แกนน าผู้สูงอายุ คนวัยอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงจิตต์ นะนักวัฒน์ (2550:224) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ พบว่า การร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา มหามงคล (2547) ที่พบว่า ความผูกพันต่อชุมชนของผู้สูงอายุ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการท ากิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา ทองปล้อง (2546) ที่พบว่า จ านวน
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่มีความผูกพันต่อชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ  เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ครอบครัว สังคม 
 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น และด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้นั้น ก็มิใช่
เร่ืองง่าย แต่ครอบครัว ชุมชน และสังคมนั่นเองที่ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ และร่วมมือกันลงมือท าให้เกิดขึ้น  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การจัดกิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ 
นั่นหมายถึง ภาคภูมิใจ ด้านสังคม ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะให้มีกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ         
โดยภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน ให้กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ ศึกษาเรื่อง การบริหารภาครัฐในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร (2555) พบว่า งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการจัด
สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ภาครัฐจะต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ปัจจัยที่สองคือ ผู้น าชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถรวมกลุ่มชุมชนให้
เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญญา วงษ์พรหมและคณะ (2558) ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผลการวิจัยพบว่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรม
สัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมสานวัยใส่ใจผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยและกลุ่มปฏิบัติการหลักร่วม
ด าเนินการกับชุมชน เกิดการบูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ปัจจัยที่สาม การสนับสนุน
ของครอบครัว ด้วยการช่วยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ รสสุคนธ์ แสงมณี ( 2537 ) ที่พบว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า มีความคล่องตัวในการ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมากกว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ ากว่า ปัจจัยที่สี่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุ ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ยาวนานขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วนิดาทองปล้อง (2546) ที่พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ การศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน 
การสนับสนุนของครอบครัว ถ้าครอบครัวมีฐานะดีจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้มากกว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานี ไมเออร์ ( 2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านตนเอง ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านบทบาทเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ของผู้สูงอายุและยังพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านตนเอง ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านบทบาทเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สมบุญยิ่ง (2556) ศึกษา กิจกรรมทางสังคม : 
ความเข้าใจและปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจีนมีศักยภาพศักยภาพ กรณีเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เขตจิ้งอัน ผล
การศึกษาพบว่า พบว่า กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุมีรูปแบบที่หลากหลาย ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดการรวมตัวกัน สร้างเสริมสุขภาพกายในทางตรง และสภาพจิตใจในทางอ้อม รวมถึงส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน ปัจจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอในเชิงนโยบายแก่ภาครัฐฯ ที่ส าคัญยิ่งส าหรับประเทศญี่ปุ่น 2 
ประการคือ 
 1. รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ที่สามารถใช้ประกันสุขภาพให้มากขึ้น 
เพราะมีผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้น้อยหรือช่วยตัวเองไม่ได้เลย ที่จ าเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพ ยังมีความ
ต้องการใช้บริการอีกมาก เพราะสถานพยาบาลรับดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ บุคคลในครอบครัวไม่สามารถ
ดูแลได้ จึงท าให้เป็นปัญหาหนักที่โรงพยาบาลต่างๆที่จะต้องแบกภาระนี้  
  2. ควรทบทวนเก่ียวกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ กับมาตรฐานที่ก าหนด ในการ
จัดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรับดูแลผู้สูงอายุ การก าหนดมาตรฐานจ านวน
เจ้าหน้าที่ต่อจ านวนผู้มาใช้บริการที่มีข้อจ ากัดมากจึงท าให้มีการจัดบริการไม่เพียงพอ ปัจจุบันงานบริการ
ด้านสุขภาพขาดแคลนบุคลากรทุกระดับ 
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