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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู ้สูงวยั ดังจะเห็นได้จำกในปี  
พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีผูสู้งอำยุประมำณ 12 ลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชำกรทั้งหมด 
และคำดวำ่ในอีก 4 ปีขำ้งหนำ้ ประเทศไทยจะเขำ้สู่ “สังคมสูงอำยุท่ีสมบูรณ์แบบ” (Complete Aged 
Society) (มูลนิธิสถำบนัวิจยัและพฒันำผูสู้งอำยุไทย. 2562 : 5) ส่งผลให้รัฐบำลตอ้งหันมำสนใจ 
กำรเพิ่มข้ึนของประชำกรผู ้สูงอำยุ รวมทั้ งมีกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรก ำหนดแผน 
และนโยบำยเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนผู ้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2545 - 2564) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอำยมีุคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ยกำรด ำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณค่ำ พึ่ งพำตนเองได้ มีหลักประกันท่ีมั่นคง ปลูกฝังจิตส ำนึกให้สังคมไทยตระหนัก 
ถึงผูสู้งอำยุในฐำนะบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งเนน้ให้ประชำกรทุกคนเตรียมควำมพร้อม
เพื่อเขำ้สู่กำรเป็นผูสู้งอำยุท่ีมีคุณภำพ อีกทั้งยงัเปิดโอกำสให้ประชำชน ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
องค์กรภำครัฐและเอกชนไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในภำรกิจดำ้นผูสู้งอำยุ ควบคู่ไปกบักำรจดัให้มี
กรอบและแนวทำงกำรปฏิบ ัติงำนเกี่ยวก ับผูสู้งอำยุส ำหรับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข ้อง อนัจะ
น ำไปสู่กำรบูรณำกำรงำนด้ำนผูสู้งอำยุ ทั้ งน้ี จำกข้อมูลแนวทำงกำรบริหำรจดักำรงบประมำณ 
ไดร้ะบุวำ่ งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับสวสัดิกำรผูสู้งอำยุท่ีรัฐจดัสรรตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2562  
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 11.72 ต่อปี ซ่ึงเป็นกำรจดัสวสัดิกำรตำมบทบำท 
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลผูสู้งอำยุ ไดแ้ก่ สวสัดิกำรดำ้นบ ำนำญ สวสัดิกำรดำ้นสุขภำพ 
สวสัดิกำรดำ้นกำรจำ้งงำนผูสู้งอำย ุสวสัดิกำรดำ้นท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับผูสู้งอำย ุสวสัดิกำรเพื่อยกระดบั
คุณภำพชีวติใหก้บัผูสู้งอำย ุและสวสัดิกำรดำ้นอ่ืน ๆ (ชูเกียรติ รักบ ำเหน็จ. 2562 : ข – ง) 

กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ แบบ 
และสำมำรถน ำพำสังคมไปสู่ควำมเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งย ัง่ยืน กำรจดักำรศึกษำตำมแผนพฒันำกำรศึกษำ 
ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดน้้อมน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบ 
ในกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงผลผลิตและผลลัพธ์ให้เกิดกับผูเ้รียนได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับ 
ทิศทำงกำรพฒันำประเทศซ่ึงปรำกฏอยู่ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12  
(พ.ศ.2560 - 2564)  ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของเด็ก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนให้มี
ควำมรู้คู่คุณธรรม คุณภำพชีวิตท่ีดี และมีควำมสุขในสังคม โดยรัฐได้ก ำหนดนโยบำยให้ชุมชน 
และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำเพื่อให้ประชำกรทุกกลุ่มมีโอกำสเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ
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และทรัพยำกรอย ่ำง เท่ำเทียมกัน สำมำรถพฒันำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีข้ึน 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2562 : 78) นอกจำกน้ี รัฐยงัได ้
ตรำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำวำ่ ให้มีกำรจดักำรระบบ โครงสร้ำง 
และกระบวนกำรจดักำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวิชำชีพ สถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบนัสังคมอ่ืนใน
กำรจดักำรศึกษำ มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรจดักำรศึกษำ กำรพฒันำหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั
สภำพท้องถ่ินและควำมต้องกำรของผูเ้รียนโดยกำรจัดกำรศึกษำต้องค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับประชำชน โดยให้
ประชำชนมีส่วนร่วมและมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง (พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542.  
2542 : 3 - 16) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกท่ีสุด 
โดยสำมำรถจดักำรศึกษำได้หลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอธัยำศยั
อย่ำงมีคุณภำพ มำตรฐำน และทัว่ถึงให้กบัประชำชนในพื้นท่ี โดยเฉพำะกำรศึกษำตำมอธัยำศยั 
ในรูปแบบของ “โรงเรียนผูสู้งอำยุ” ซ่ึงเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผูสู้งอำยุเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้  
ควำมเขำ้ใจ รวมถึงทกัษะกำรใชชี้วติท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต โดยผำ่นวทิยำกรจิตอำสำ
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับเตรียมควำมพร้อมใหก้บัผูสู้งอำยใุนกำรเขำ้สู่สังคมยคุข่ำวสำร
และเทคโนโลยีควบคู่ไปกบักำรดูแลสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยกำรเปิดพื้นท่ีส่งเสริม 
กำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยุบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน และภำคี
เครือข่ำย จำกขอ้มูลส ำมะโนประชำกรและเคหะ จงัหวดัระยอง ในปี 2562 พบวำ่ ประชำกรท่ีมีอำยุตั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไป รวมทั้งส้ิน 94,635 คน (ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ. ออนไลน์ : 2562) แต่วำ่ผูสู้งอำยุท่ีเขำ้
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผูสู้งอำยุในจงัหวดัระยองมีเพียง 1,425 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ
ผูสู้งอำยุที่อำศยัอยู ่ในจงัหวดัระยองทั้งหมด ซ่ึงสำเหตุที่ผูสู้งอำยุไม่ไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมนั้น
เน่ืองมำจำกปัญหำดำ้นเวลำ สุขภำพ กำรประกอบอำชีพ และกำรดูแลบำ้นเรือน ส่งผลให้ผูสู้งอำยุ
เหล่ำนั้นขำดองคค์วำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั รวมทั้งกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยอุยำ่งมีประสิทธิภำพ 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญดังกล่ำว หำกพิจำรณำถึงภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของผูสู้งอำยุให้กำ้วทนัต่อสถำนกำรณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงในสังคมไทยแลว้ ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดั
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิตผูสู้งอำยุ กรณีศึกษำโรงเรียน
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ผูสู้งอำยุ จงัหวดัระยอง เพื่อน ำผลกำรวิจยัไปใช้ในกำรวำงกลยุทธ์และจดัท ำแผนงำนส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภำพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษำระดบักำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง 

2. เพื่อศึกษำระดบัคุณภำพชีวติผูสู้งอำยุในโรงเรียนผูสู้งอำย ุจงัหวดัระยอง 
3. เพื่อวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภำพชีวติผูสู้งอำยใุนโรงเรียนผูสู้งอำย ุจงัหวดัระยอง 
4. เพื่อสร้ำงสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวติผูสู้งอำยใุนโรงเรียนผูสู้งอำย ุจงัหวดัระยอง 
 
ประโยชน์ของกำรวจัิย 

ผูบ้ริหำรระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรจดักำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนทกัษะของผูสู้งอำยุในกำรดูแลตนเอง  
และเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผูสู้งอำยุให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงจะช่วยให้ประหยดังบประมำณ 
ดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขภำยใตบ้ริบทของกำรพฒันำประเทศอยำ่งย ัง่ยนื 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.1 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอำยใุนโรงเรียนผูสู้งอำย ุสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินต่ำง ๆ ในจงัหวดัระยอง แบ่งออกเป็น อ ำเภอบำ้นค่ำย 136 คน อ ำเภอเมืองระยอง 380 คน 

อ ำเภอแกลง 221 คน อ ำเภอบำ้นฉำง 90 คน อ ำเภอเขำชะเมำ 50 คน และอ ำเภอวงัจนัทร์ 193 คน  

รวมทั้งส้ิน 1,070 คน (ส ำนกังำนพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง. 2563 : 1 - 3) 

1.2 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ ผูสู้งอำยุในโรงเรียนผูสู้งอำยุ สังกดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่ำง ๆ ในจงัหวดัระยอง รวมทั้งส้ิน 283 คน ประกอบดว้ย อ ำเภอบำ้นค่ำย 36 คน  

อ ำเภอเมืองระยอง 101 คน อ ำเภอแกลง 58 คน อ ำเภอบ้ำนฉำง 24  คน อ ำเภอเขำชะเมำ 13 คน  

และอ ำเภอวงัจนัทร์ 51 คน กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งใชต้ำรำงเทียบกลุ่มตวัอยำ่งของเครจซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) กำรสุ่มตัวอย่ำงเป็นกำรสุ่มแบบแบ่งชั้ น 
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ตำมสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยมีเขตกำรปกครองเป็นชั้นของกำรสุ่ม 

จนครบตำมจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด  

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 

2.1 ตวัแปรพยำกรณ์ คือ กำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

2.1.1 กำรวำงแผน 

2.1.2 กำรด ำเนินงำน 

2.1.3 กำรประเมินผล 

2.2 ตัวแปรเกณฑ์ คือ คุณภำพชีวิตผู ้สูงอำยุในโรงเรียนผู ้สูงอำยุจังหวัดระยอง 

ประกอบดว้ย 

2.2.1 ดำ้นสุขภำพ 

2.2.2 ดำ้นจิตใจ 

2.2.3 ดำ้นสภำพแวดลอ้ม 

2.2.4 ดำ้นสังคม 

3. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

กลุ่มตวัอย่ำงเป็นผูสู้งอำยุท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของ
โรงเรียนผูสู้งอำย ุสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ผูสู้งอำยุได้เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนผูสู้งอำยทุั้งโดยตรงและทำงออ้ม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กำรวำงแผน หมำยถึง กำรก ำหนดปัญหำควำมต้องกำรของผูสู้งอำยุ เป้ำหมำยด้ำน
กำรศึกษำ แผนกำรด ำเนินงำน กำรวำงแผนกำรจดัท ำหลกัสูตร และกำรจดัสรรทรัพยำกร  

2. กำรด ำเนินงำน หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของผูสู้งอำยซ่ึุงเป็นไปตำมแผน
ท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตง้บประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน 
ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. กำรประเมินผล หมำยถึง กำรจัดท ำกรอบกำรประเมินผลของโรงเรียนผู ้สูงอำยุ 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน กำรระบุถึงปัญหำและ
อุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และกำรน ำผลกำรประเมินไปใชป้ระโยชน ์ 

คุณภำพชีวิต หมำยถึง สภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีของผูสู้งอำยุ ควำมพึงพอใจต่อปัจจยัพื้นฐำน 
ท่ีตอ้งกำรจ ำเป็น โดยสำมำรถด ำรงอยูใ่นสังคมไดอ้ย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำวะท่ีดีทั้งทำงดำ้นร่ำงกำย 
จิตใจ รวมถึงควำมปลอดภยั และกำรมีสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ดำ้น ดงัน้ี 

1. ดำ้นสุขภำพ หมำยถึง ผูสู้งอำยุมีร่ำงกำยแข็งแรง สำมำรถเคล่ือนไหวร่ำงกำยไดอ้ย่ำง
คล่องแคล่วในกำรปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนั นอนหลบัพกัผอ่นอยำ่งเพียงพอ รับประทำนอำหำรท่ีมี
ประโยชน์ ออกก ำลงักำยสม ่ำเสมอ ตรวจสุขภำพเป็นประจ ำ และปฏิบติัตนในกำรดูแลสุขภำพอยำ่ง
เคร่งครัด 

2. ด้ำนจิตใจ หมำยถึง กำรรับรู้สภำพจิตใจของผูสู้งอำยุในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั  
ทั้งทำงบวกและทำงลบโดยพิจำรณำจำกควำมจ ำ ควำมภำคภูมิใจ กำรสูญเสียบทบำททำงสังคม  
กำรตดัสินใจ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของตนเอง 

3. ดำ้นสภำพแวดลอ้ม หมำยถึง สภำพควำมเป็นอยูข่องผูสู้งอำยุไม่วำ่จะเป็นควำมสะอำด
ของบำ้นเรือน น ้ ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
และรวมทั้งสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

4. ด้ำนสังคม หมำยถึง  ปฏิสัมพันธ์อันดีของผู ้สูงอำยุท่ีมี ต่อครอบครัว เพื่อนบ้ำน  
เพื่อนร่วมงำน และบุคคลอ่ืน ๆ กำรสร้ำงมิตรภำพกบับุคคลอ่ืน กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ  
ของสังคม กำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือจำกบุคคลอ่ืน และสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  

โรงเรียนผู้สูงอำยุ หมำยถึง หน่วยงำนภำยใตส้ังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ระยอง ซ่ึงมีบทบำทหนำ้ท่ีในกำรพฒันำศกัยภำพและทกัษะกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตของ
ผูสู้งอำยใุนดำ้นต่ำง ๆ โดยอำศยักำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยใุนชุมชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้สูงอำยุ หมำยถึง บุคคลท่ีมีอำยุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยูใ่นจงัหวดั
ระยอง และเขำ้รับกำรศึกษำอยูใ่นโรงเรียนผูสู้งอำย ุปีกำรศึกษำ 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง เทศบำล องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จงัหวดัระยอง  
ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรปกครองตนเอง รำยได้ จ  ำนวนประชำกร  
ควำมหนำแน่นของประชำกร และพื้นท่ีรับผดิชอบ  
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำแนวคิดและทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของนกัวิชำกำรหลำยท่ำน 

ไดแ้ก่ โกวิทย ์พวงงำม (2551 : 8 ; อำ้งถึงใน พชรภรณ์ สิงห์สุรี. 2558 : 14 - 15) ศุภมำศ กำระเกตุ 

(2553 : 34) จินตวีร์ เกษมศุข (2554 : 4) สุปรียำ เรืองฤทธ์ิ (ออนไลน์. 2557) สมบติั นำมบุรี (2562 : 

190) วิซำร์ดโจโน่ (Wisardjono. 1978 : 66) โคเอ็น และอพัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff. 1980 : 213 - 

235 ; อ้ำงถึงใน พชรภรณ์ สิงห์สุรี. 2558 : 15) ฟอนำรอฟ (Fornaroff. 1980 ; อ้ำงถึงใน สมบติั  

นำมบุ รี .  2562 : 188)  โลว เดอร์ มิลด์และ เลโชว์  (Lowdermilk and Latios. 1980 : 694 - 700)  

ชำดิสและคณะ (Shadid and et al. 1982 : 356) และแนวคิดคุณภำพชีวิตของนกัวิชำกำรหลำยท่ำน 

ได้แก่  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  (2560 : 29 - 70)  

กรมสุขภำพจิต (ออนไลน์. 2563) ฟลำนำแกน (Flanagan. 1978 : 138 - 147) แคมพเ์บลล ์และโรเจอร์ 

(Campbell and Roger. 1976 : 117 - 124) ยูเนสโก (UNESCO. 1980 : 312) เบอร์กอร์น และคณะ 

(Berghorn and et al. 1981 : 335) พำดิลลำและแกร็นท ์(Padilla and Grant. 1985 : 45 - 60) พีช (Peace. 

1990 : 48) ดีแนม (Denham. 1991 : 48) ซำน (Zhan. 1992 : 759 - 800) และคูลีย ์(Cooley. 1998 : 151 - 

161) มำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจยักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิตผู ้สูงอำยุ  กรณีศึกษำโรงเรียนผู ้สูงอำยุจังหวัดระยอง 

ดงัภำพประกอบ 1   

 

  ตัวแปรพยำกรณ์            ตัวแปรเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

คุณภำพชีวติผู้สูงอำยุใน
โรงเรียนผู้สูงอำยุจังหวดั
ระยอง แบ่งออกเป็น 

1. ดำ้นสุขภำพ 
2. ดำ้นจิตใจ 
3. ดำ้นสภำพแวดลอ้ม 
4. ดำ้นสังคม 

กำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุในกำรจัดกำรศึกษำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 

1. กำรวำงแผน 
2. กำรด ำเนินงำน 
3. กำรประเมินผล 
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สมมติฐำนในกำรวจัิย 

1. กำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภำพชีวติผูสู้งอำยโุรงเรียนผูสู้งอำย ุจงัหวดัระยอง 

2. กำรมีส่วนร่วมของผูสู้งอำยุในกำรจดักำรศึกษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งผล
ต่อคุณภำพชีวติผูสู้งอำยใุนโรงเรียนผูสู้งอำย ุจงัหวดัระยอง ไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

 

 




