
 

 

สารบัญ 
 
บทที่                      หน้า 

1       บทน า.......................................................................................................................... 1 
ความเป็นมา.........................................................................................................  1 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั.................................................................................... 3 
ประโยชน์ของการวิจยั......................................................................................... 3 
ขอบเขตของการวจิยั............................................................................................ 3 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ................................................................................................. 4 
กรอบแนวคิดในการวจิยั...................................................................................... 6
สมมติฐานในการวจิยั........................................................................................... 7 

   
 2       แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง...................................................................... 8 

การมีส่วนร่วม..................................................................................................... 9 
   ความหมายของการมีส่วนร่วม..................................................................... 9 
   ความส าคญัของการมีส่วนร่วม....................................................................      10 
   ทฤษฎีการมีส่วนร่วม...................................................................................   11 
   ลกัษณะของการมีส่วนร่วม..........................................................................   14
   ขั้นตอนการมีส่วนร่วม.................................................................................   17 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน................................................................................   22 
  ความหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน...............................................   22 

   ความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..............................................   23 
   รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน....................................................   24 
   บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..........................................   29 
   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..       32 

คุณภาพชีวติ.........................................................................................................   35 
   ความหมายของคุณภาพชีวิต........................................................................   35 
   องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต.....................................................................   36 
   การประเมินคุณภาพชีวติ..............................................................................   42 
 



 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่                      หน้า 
     2    (ต่อ) 

ผูสู้งอาย.ุ.............................................................................................................. 45 
   ความหมายของผูสู้งอาย.ุ............................................................................. 45 
   แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564)..................................... 46 
   บทบาทของผูสู้งอาย.ุ.................................................................................. 50 
   ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอาย.ุ........................................................ 52 

บริบทของโรงเรียนผูสู้งอาย.ุ............................................................................... 60 
   กรอบแนวคิดโรงเรียนผูสู้งอายุ................................................................... 60 
   โครงสร้างและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ..................... 63 
   ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอาย.ุ.................. 65 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง.............................................................................................. 66 
   งานวจิยัต่างประเทศ.................................................................................... 66 
   งานวจิยัในประเทศ..................................................................................... 67 
 
     3       วธีิด าเนินการวจัิย....................................................................................................... 71 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง................................................. 71 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั...................................................................... 72 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล........................................................................................ 74 
การวเิคราะห์ขอ้มูล............................................................................................. 74 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล.......................................................................... 76 
 

     4       การวเิคราะห์ข้อมูล.................................................................................................... 77 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล................................................................ 77 
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล......................................................................... 78 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล........................................................................................ 78 

 
 



 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่                      หน้า 
     5       สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ....................................................................... 92 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั................................................................................... 92 
วธีิด าเนินการวจิยั................................................................................................ 92 
สรุปผลการวจิยั................................................................................................... 94 
อภิปรายผล......................................................................................................... 95 
ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................      98 

 
บรรณานุกรม...........................................................................................................................    101 
 
ภาคผนวก................................................................................................................................    111 
  ภาคผนวก ก รายนามผูท้รงคุณวฒิุ....................................................................................    112 
  ภาคผนวก ข หนงัสือขอความร่วมมือในการวจิยั..............................................................    114 
  ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวจิยั............................................................................    122 
  ภาคผนวก ง ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม...................................................    130 
  ภาคผนวก จ ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม...............................    137 
  ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อตวัแปรเกณฑ.์..........    143 
 
 
ประวตัิย่อผู้วจัิย.......................................................................................................................    145



 

 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง                      หน้า 

1       การวเิคราะห์องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน................ 21 
2       การวเิคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ................................................................ 41 
3       จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายอ าเภอ จงัหวดัระยอง พ.ศ.2562..... 72 
4       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที่ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ

ในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง โดยรวม...... 79 
5       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที่ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ

ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ด้านการ
วางแผน................................................................................................................ 80 

6       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที่ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ
ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ด้านการ
ด าเนินงาน............................................................................................................ 81 

7       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที่ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ
ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ด้านการ
ประเมินผล........................................................................................................... 82 

8       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อนัดบัท่ี และระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง โดยรวม........................................................................... 83 

9       ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อนัดบัท่ี และระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ดา้นสุขภาพ..................................................................... 84 

10     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อนัดบัท่ี และระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ดา้นจิตใจ......................................................................... 85 

11     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อนัดบัท่ี และระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ดา้นสภาพแวดลอ้ม.......................................................... 86 

12     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อนัดบัท่ี และระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ดา้นสังคม........................................................................ 87 

13    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการ 
จดัการศึกษา กบั คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุขององคก์รปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง.................................................................................. 88 



 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง                      หน้า 

14    การวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
ของการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง......... 90 

15    การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง......................................................................................... 131 

16    การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุกรณีศึกษา
โรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง............................................................................   134 

17    ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา
โรงเรียนผูสู้งอาย ุ จงัหวดัระยอง.......................................................................... 138 

18   ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอาย ุกรณีศึกษาโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง............................................ 139 

19    ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของผูสู้งอายุและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดั
ระยอง................................................................................................................... 140 

20    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อตวัแปรเกณฑ.์.......................... 144 
 
 
 

  



 

 

สารบัญภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                     หน้า 

1       กรอบแนวคิดในการวจิยั.............................................................................................  6 
2       โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล....................................................................... 26 
3       โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล...........................................    28 
4       การเปรียบเทียบรายไดข้องผูสู้งอายุจากบุตรและรายได้จากการท างาน ระหว่างปี 

 พ.ศ.2550 - 2557................................................................................................. 52 
5        การเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีงานท า ในปี พ.ศ.2543, 2548, 2553 และ2557................  53 
6        การเปรียบเทียบความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัของผูสู้งอาย ุจ  าแนกตาม 

กลุ่มอาย.ุ..............................................................................................................  54 
7      การเปรียบเทียบปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ. 2556................................  55 
8      การเปรียบเทียบโรคของผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ.2556........................................................  55 
9      ตวัแบบ (Model) โรงเรียนผูสู้งอาย.ุ.............................................................................  62 

 




