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บทคัดย่อ 
 

การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของผูสู้งอายุในประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ส่งผลกระทบต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอยา่งกวา้งขวาง รัฐบาลจึงมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัอย่าง
มีคุณภาพโดยสนับสนุนให้ผูสู้งอายุตระหนักถึงคุณค่าและพึ่งพาตนเองเป็นหลกั การวิจยัคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง 2) ระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดั
ระยอง 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง และ
4) สร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จงัหวดัระยอง จ านวน 283 คน การสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนโดยมีเขตการปกครอง
เป็นชั้นของการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน การทดสอบค่าเอฟ 
การทดสอบค่าที และการถดถอยอยา่งง่าย 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ

จงัหวดัระยอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3) การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษากบั

คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัระยอง 



 

มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการ

จดัการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จงัหวดัระยอง สามารถอธิบายเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Ŷ = 2.879** + 0.401** X)

และคะแนนมาตรฐาน (Ẑy = 0.529** ZX) ผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนผูสู้งอายุ

โดยการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การให้ค  าปรึกษา

แนะน าเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการยกระดบัคุณภาพ

ชีวติใหดี้ยิง่ข้ึนในระยะยาว 
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Abstract 
 

 The rapid increase of senior citizens in Thailand due to the advancements in science and 
medical technology, widely impacts the domestic economic recession. The government is prepared 
to assist the quality of life for the aging society through encouraging senior citizens to be self - 
realized and independent. The purposes of this research were: 1) to study the participative level of 
senior citizens in educational management of local administrative organizations in Rayong Province, 
2) to investigate the level of quality of life for senior citizens registered by schools of  senior citizens 
in Rayong Province, 3) to analyze the relationship between the participation of senior citizens in 
educational management of local administrative organizations and the quality of life for registered 
senior citizens in Rayong Province, and 4) to formulate the predictive equation of participation of 
senior citizens in educational management of local administrative organizations affecting the 
quality of life  for registered senior citizens in Rayong Province. The sample size in this research 
was a group of 283 registered senior citizens in their schools under the jurisdiction of local 
administrative organizations in Rayong Province, and determined by proportional stratified random 
sampling method and administrative area – based sampling classification. The instrument for data 
collection was a five-rating scale constructed questionnaire involving the participation and quality of 
life of senior citizens in educational management of local administrative organizations in Rayong 
Province, and it had a reliability of 0.96. The data were analyzed by using: arithmetic mean, standard 



 

deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, F-test, t-test, and Simple Linear 
Regression.   
 The results showed that: 1) participation of senior citizens in educational management of 

local administrative organizations in Rayong Province overall was at the high level, 2) the quality 

of life for registered senior citizens in Rayong Province overall was at the highest level, 3) the 

relationship between participation of senior citizens in educational management and the quality of 

life for registered senior citizens in their schools under local administrative organizations in Rayong 

Province was statistically positive at the .01 significance level, and 4) participation of senior 

citizens in educational management affecting their quality of life in schools under local 

administrative organization in Rayong Province could be described as a predictive equation in terms 

of raw score (Ŷ = 2.879** + 0.401**X) and standard score (Ẑy = 0 .529**  ZX) respectively. The 

chief executive of local administrative organizations can utilize the research result as a guideline 

for participative management in schools for senior citizens through encouraging the senior citizens 

to participate in operation control and evaluation, providing advice on health care, as well as 

establishing social networks supporting better quality of life in the long run.       
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