
8 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ : กรณีศึกษาโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วม 
  1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  1.2 ความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
  1.3 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  1.4 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม  
  1.5 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.1 ความหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.2 ความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.3 รูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.4 บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. คุณภาพชีวติ 
  3.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 
  3.2 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 
  3.3 การประเมินคุณภาพชีวติ 
 4. ผูสู้งอาย ุ
  4.1 ความหมายของผูสู้งอาย ุ
  4.2 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) 
  4.3 บทบาทของผูสู้งอาย ุ
  4.4 ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ 
 5. บริบทของโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
  5.1 กรอบแนวคิดโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
  5.2 โครงสร้างและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ 
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  5.3 ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
การมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
นกัวชิาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการมีส่วนร่วมไวด้งัต่อไปน้ี 
ธีระ รุญเจริญ (2553 : 206) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การเปิดโอกาส 

ให้ผูร่้วมงานเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจร่วมกนัในการรับผิดชอบ
การบริหารงานบางอยา่งเพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553 ข : 12) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงอาจอยู่ในลักษณะของการร่วมรับรู้  
ร่วมคิด หรือร่วมท ากิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 

จินตวีร์ เกษมศุข (2554 : 3) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า การเปิดโอกาส 
ใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ ทางการบริหาร
และการเมืองเพื่อก าหนดความตอ้งการในชุมชนของตน  

ฉลาด จนัทรสมบติั (2554 : 166) กล่าววา่การมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาสังคมหรือทอ้งถ่ินโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 6 ประการ ไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ประเมินผล 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคณะ (2554 : 18) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนไวว้่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ทั้งในดา้นการให้และรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะการร่วมตดัสินใจ 
ทั้งในขั้นตอนการริเร่ิมนโยบาย การจดัท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบติั การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ 

สถาบนัพระปกเกล้า (2556 : 10) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า การเปิด
โอกาสให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐไดเ้ขา้มารับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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ไดแ้สดงความคิดเห็น ความห่วงใยต่อแนวทางการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีรัฐและการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลจากการตดัสินใจ 
การใหค้  าปรึกษาหารือร่วมกนั และร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

พุตต้ี (Putti. 1987 : 304) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง พื้นฐานของกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลให้การบริหารจดัการมีลกัษณะกวา้งขวาง ซ่ึงเป็นทางหน่ึงท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมขยาย
ไปสู่การปฏิบติังานในระดบัล่างขององคก์าร 

ฮอดก์คินสัน (Hodgkinson. 1991 : 94) ให้ค  าจ  ากัดความว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความปรารถนาของกลุ่มบุคคล โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม และสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

สเตียร์ส และพอร์เตอร์ (Steers and Porter. 1991 : 3) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง  
การแสดงความคิดเห็นของบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ขององคก์ารหรือสังคม 

นิวสตอมและเดวิส (Newstrom and Davis. 1993 : 222) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
กบัจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์ท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและช่วยแบ่งเบาความรับผดิชอบระหวา่งสมาชิก 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วน
ไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเร่ิม
ตั้งแต่กระบวนการคิด การวิเคราะห์ปัญหา การจดัการทรัพยากร การให้และรับข้อมูลข่าวสาร  
การแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย การวางแผน การร่วมปฏิบัติ  
การตัดสินใจ  รวมถึงการติดตามและประเมินผลกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมขององค์กรบรรลุ 
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ชัยวฒัน์ วฒันศกัด์ิ (2549 : 38 ; อ้างถึงใน กอพร ต่อวฒันกิจกุล. 2560 : 10) กล่าวถึง 

การท างานแบบมีส่วนร่วมวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งในกระบวนทศัน์ปัจจุบนัทั้งในระดบัครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน องคก์าร หรือระดบัประเทศ เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งสมคัรใจ 

จินตวีร์ เกษมศุข (2554 : 3) กล่าวถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมไวว้่า ประชาชน
จะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมือง 
เพื่อก าหนดความตอ้งการในชุมชนของตน 
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ฮอดกคิ์นสัน (Hodgkinson. 1991 : 94) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นการแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก หรือความปรารถนาของกลุ่มบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม  
และสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 

สเตียร์ส และพอร์เตอร์ (Steers and Porter. 1991 : 3) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมเป็นการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์ขององคก์ารหรือสังคม 

ทาวน์เซนด์ (Townsend. 1994 : 56) ได้ให้ความส าคญัเละเหตุผลท่ีต้องให้ชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษาไว ้3 ประการ ดงัน้ี 

1. บุคลากรในชุมชนตระหนักดีว่าการท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กบัทางโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียน 

2. บุคลากรในชุมชนเช่ือวา่ชุมชนไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสินใจ หรือการเขา้มา
มีส่วนร่วมของพวกเขา 

3. บางคร้ังพวกเขาอาจได้รับการขอร้อง หรือได้รับมอบหมายให้แสดงความคิดเห็น 
หรือเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน 

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมท าให้บุคคลมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ท างานดว้ย

ความสมัครใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การซ่ึงจะส่งผล 

ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซ่ึงสุปรียา เรืองฤทธ์ิ (ออนไลน์. 2557)  

ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
1. ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 
    มาสโลว ์(Maslow. 1970 ; อา้งถึงใน สุปรียา เรืองฤทธ์ิ. ออนไลน์. 2557) ไดอ้ธิบายว่า

การเกล้ียกล่อมเป็นการใชค้  าพูดหรือการเขียนเพื่อมุ่งให้เกิดความน่าเช่ือถือและการกระท า ซ่ึงการ
เกล้ียกล่อมมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน และถ้าจะให้เกิดผลดี  
ผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม โดยเฉพาะในเร่ืองความ
ตอ้งการของมนุษยต์ามหลกัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจ โดยความตอ้งการจะถูกจดัล าดบัจากน้อยไป
มาก เม่ือความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้และยงัไม่ไดรั้บการบ าบดัอยา่งเพียงพอ ความตอ้งการเหล่านั้นจะ
ยงัคงอยู่ และจะเป็นแรงขบัท่ีผลกัดนัให้บุคคลมีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางท่ีจะบ าบดัความ
ต้องการเหล่านั้ นอยู่เสมอ นอกจากน้ี ยงัได้ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ว่าเป็น
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ตวัก าหนดปัญหาหรือความอยากและจะพยายามขวนขวายให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการไม่เหมือนกนั  
แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จะมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีเหมือนกนัโดยล าดบั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลจะ
ได้รับการตอบสนองความตอ้งการนั้นมากน้อยเพียงใด ซ่ึง “ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย”์ 
(Hierarchy of Needs) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

 1.1 ความตอ้งการดา้นสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์(Survival Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักยาโรค 
และความตอ้งการทางเพศ 

 1.2 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 
ได้แก่ ความต้องการท่ีอยู่อาศัยซ่ึงปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน  
หรือความมัน่คงในการท างาน และการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสังคม 

 1.3 ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความรัก และความตอ้งการท่ีจะให้
สังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 1.4 ความตอ้งการด้านเกียรติยศช่ือเสียง (Self-esteem Needs) ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ
ความตอ้งการโดดเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีจะไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้นน้ี
เป็นความต้องการระดับสูงท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่ใจในตวัเอง ความสามารถ และความส าคญั 
ของบุคคล 

 1.5 ความต้องการด้านความส าเร็จแห่งตน (Self-actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการในขั้นสูงสุดท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง 
เพื่อจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ความตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคล 
ท่ีจะพยายามผลกัดนัชีวติของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด  

2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัก าลงัใจของคนในชาติ (National Morale) 
 เช่ือวา่คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจ ถา้คนมีขวญัดีพอผลของการท างานจะสูง

ตามไปดว้ย แต่ถา้ขวญัไม่ดีผลของการท างานก็ต ่าไปด้วย ทั้งน้ี เน่ืองจากว่าขวญัเป็นสถานการณ์ 
ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมต่าง ๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้างทศันคติ
ท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบังาน การเปิดโอกาสให้แสคง
ความคิดเห็น เป็นตน้ และเม่ือใดก็ตามถา้คนท างานมีขวญัดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อนัจะ
เกิดผลดีแก่หน่วยงาน ทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันั้น จะเป็นไปไดว้่า
ขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวญัท่ีดีย่อมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั 
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3. ทฤษฎีความเป็นชาตินิยม (Nationalism) 
 ปัจจยัประการหน่ึงท่ีน าสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
มีความพอใจในชาติของตวัเอง พอใจเกียรติภูมิ มีความจงรักภกัดี ผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน 

4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership) 
 การสร้างผูน้ าจะช่วยจูงใจใหป้ระชาชนท างานดว้ยความเตม็ใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งน้ี เพราะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของการระดมความร่วมมือของกลุ่มคน 
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีขวญัก าลังใจรวมถึงการจูงใจไปยงัเป้าประสงค์ เพื่อท าให้งานมีคุณภาพ  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละร่วมรับผิดชอบ ดงันั้น การสร้างผูน้ าท่ีดียอ่มจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดีนัน่เอง โดยทัว่ไปแลว้ผูน้ าอาจจะมีทั้งผูน้  าท่ีดี เรียกวา่ ผูน้  าปฏิฐาน (Positive 
Leader) ผู้น าพลวัต  คือ เค ล่ือนไหวท างานอยู่ เสมอ (Dynamic Leader) และผู ้น า ไม่ มี กิ จ  
ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์เรียกวา่ ผูน้ านิเสธ (Negative Leader)  

5. ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารและวธีิการปฏิบติังาน (Administration and Method) 
 การใช้ระบบการบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีการหน่ึงท่ีง่ายเพราะ 

ใช้กฎหมาย ระเบียบแบบแผนเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ อย่างไรก็ดี ผลของความร่วมมือ 
ยงัไม่มีระบบใดดีท่ีสุดในเร่ืองการบริหาร เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักท างานด้วยความรัก 
ความชอบ ความสมคัรใจ ไม่ตอ้งการการบีบบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน แต่ถา้ไม่ควบคุมเลย ก็จะไม่เป็นไป
ตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบการบริหารเป็นการปฏิบติัตามนโยบาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัด้านผลประโยชน์ ดังนั้น จึงควรใช้ระบบผสมผสานกัน
ระหวา่งการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและการใชก้ฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ผลงานเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมมีอยู่ดว้ยกนัหลายทฤษฎี ประกอบดว้ย ทฤษฎีเกล้ียกล่อม

มวลชนเป็นการใช้ค  าพูดหรือการกระท าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการระดมสร้างขวญั

ก าลงัใจของคนในชาติและทฤษฎีความเป็นชาตินิยม ส าหรับทฤษฎีการสร้างผูน้ าเป็นการอธิบายถึง

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู ้ตาม ส่วนทฤษฎีเก่ียวกับ 

การบริหารและวิธีการปฏิบัติงานมุ่งประเด็นท่ีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  

เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัตามนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
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ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
เมตต ์เมตตก์ารุณจิต (2553 ข : 24 - 25) ไดจ้  าแนกลกัษณะการมีส่วนร่วมไวห้ลากหลาย

ดงัต่อไปน้ี 
1. จ าแนกตามกระบวนการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ  

การจดัองคก์าร การส่ือสาร การประสานงาน และการประเมินผล 
2. จ  าแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม  

การเสียสละทรัพยสิ์น การเป็นกรรมการ การเป็นผูเ้ชิญชวน และการเป็นผูใ้ชแ้รงงาน 
3. จ  าแนกตามระดบัความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วม  
4. จ  าแนกตามวธีิการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมโดยตรงและทางออ้ม 
รัตนา ณ ปัตตานี (2554 : 89 - 93) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้

เทคนิคชบา 5 กลีบ เป็นวธีิการบริหารการศึกษาท่ีมีกระบวนการพฒันาดว้ยการน าหลกัการของวงจร
คุณภาพ PDCA (Deming Circle) มาเป็นกรอบแนวในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนร่วมกบับุคลากรเก่ียวกบัขั้นตอน วิธีการ รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจและเชิญชวนบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้องมาร่วมคิด ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคเ์พื่อน าขอ้สรุปไปใชใ้นการออกแบบกระบวนการ
ท างาน 

2. ขั้นด าเนินงาน (Do) เป็นการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check) เป็นการติดตามตรวจสอบร่วมกนัดูว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อย่างไรหลังจากท่ีมีการน านวตักรรมไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ส่วนการประเมินผลเป็นการพิจารณาในเชิงระบบ (System Approach) ได้แก่   
การประเมินปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ เละผลผลิต 

4. ขั้ นปรับปรุงและพัฒนา (Act) เป็นการน าข้อมูลย้อนกลับจากผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ร่วมกนัใหดี้ยิง่ข้ึน 

ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2555 : 16) ไดก้ าหนดลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีพบ
ในสถานการณ์จริง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตั้งแต่การก าหนดความต้องการ ความจ าเป็น การตดัสินใจทางเลือก วิธีการ
ด า เนินการ การรับผิดชอบ เป็นต้น การมีส่วนร่วมลักษณะน้ีเป็นรูปแบบท่ีพึงประสงค ์
ในการด าเนินการ 
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2. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมท่ีผูก้  าหนดภาพรวมเป็น
บุคคลภายนอก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นในการด าเนินการ
บางส่วนหรือร่วมกิจกรรมบางลกัษณะหรือบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมท่ีรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดกรอบ
นโยบายและใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบหรือแบบผูใ้ตบ้งัคับบญัชา เป็นลกัษณะการมีส่วนร่วม
แบบโดยยึดความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้มีอ านาจ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในเชิงบทบาท
ไม่เท่าเทียมกนัเละเกิดความรู้สึกสูญเสียอ านาจใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึง เป็นตน้ 

มธุรดา ศรีรัตน์ (ออนไลน์. 2555) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งออกเป็น 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ลักษณะการมีส่วนร่วมทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม องค์กรต่าง ๆ  
ในชุมชน รวมถึงประชาชนมีบทบาทหลกัตามสิทธิ หน้าท่ี  เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
โดยเร่ิมตั้งแต่การคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การวางแผน การร่วมปฏิบติัและการรับผิดชอบ 
ในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ 
ต่อชุมชน ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดดว้ยความสมคัรใจ 

2. ลกัษณะการมีส่วนร่วมทางดา้นจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
จิตใจ อารมณ์ รวมทั้งค่านิยมของประชาชนเป็นเคร่ืองน าตนเองให้เขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ท าให้ผูท่ี้เข้ามามีส่วนร่วม 
เกิดความผกูพนั มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อกิจกรรมท่ีด าเนินดว้ยความสมคัรใจ 

สุปรียา เรืองฤทธ์ิ (ออนไลน์. 2557) กล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้4 ลกัษณะ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ลี (Lee. 1976 : 144) ไดแ้บ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. เป็นสมาชิก (Membership) คณะกรรมการชุมชน สมาชิกองคก์รชุมชน 
2. เป็นผูเ้ขา้ประชุม (Attendance at Meeting) การปฏิบติัของโครงการ 
3. เป็นผูบ้ริจาคเงิน (Financial Contribution) ผูส้นบัสนุนทางดา้นการเงินและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 
4. เป็นกรรมการ (Membership on Committees) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ 
5. เป็นประธานหรือผูน้ า (Position of Leadership) ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
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ฮนัติงตนั และเนลสัน (Huntington and Nelson. 1976 : 12 - 15) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะการมี
ส่วนร่วมไว ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมโดยดูท่ีกิจกรรม เช่น ด้านการเมือง การประท้วง การท าประชามติ  
เป็นตน้ 

2. การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดบัการบริหาร 3 ระดบั ดงัน้ี 
 2.1 ระดบัแนวราบ เป็นการมีส่วนร่วมโดยทุกฝ่ายมีความเสมอภาคกนัในต าแหน่ง

ระดบัเดียวกนั 
 2.2 ระดบัแนวด่ิง เป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบงัคบับญัชา  
 2.3 การมีส่วนร่วมทั้งแนวราบและแนวด่ิง เป็นการมีส่วนร่วมโดยบางคร้ังตอ้งท างาน

ร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาแผนก/ฝ่ายอ่ืน ๆ และกบัลูกนอ้ง โดยจะมีบทบาททั้งแนวราบและแนวด่ิง 
3. การมีส่วนร่วมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้ านาจ และการควบคุม 
โคเอ็น และอัพฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff. 1980 : 213 - 235)  ได้กล่าวว่า ลักษณะ 

การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งได ้4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ซาส์คิน (Sashkin. 1982 : 110 - 113) ได้กล่าวถึงลกัษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ 

4 ประการ ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการตั้ งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting) หมายถึง การท่ี

ผูป้ฏิบติังานในระดับบุคคล ระดับผูบ้งัคบับญัชา หรือระดับกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของงาน เพื่อใหก้ารท างานหรือผลการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษาหารือในหลาย ๆ โอกาส มีอิทธิพล 
ในการก าหนดเป้าหมายของงาน รวมถึงการมีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น ตลอดจน 
การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตดัสินใจต่าง ๆ 

3. การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา (Participation in Problem Solving) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงได้พฒันาความคิด
ใหม่ ๆ ในการท างานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลนั้น ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
พฒันาปรับปรุงงาน  
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4. การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง (Participation in Change) หมายถึง การมีส่วนร่วม 
ท่ีมีความยากและซับซ้อน โดยผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั้นได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
สร้าง วิเคราะห์ และแปรความหมายของข้อมูลองค์การ เพื่อท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ในการ
แกปั้ญหาขององคก์าร เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาองคก์าร 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับกระบวนการ
บริหารงาน ประเภทของกิจกรรมท่ีท า การใช้อ านาจทางการบริหาร บทบาทของผูมี้ส่วนร่วม 
รูปแบบการมีส่วนร่วม และระดบัความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วม  

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
โกวิทย ์พวงงาม (2551 : 8 ; อา้งถึงใน พชรภรณ์ สิงห์สุรี. 2558 : 14 - 15) ได้กล่าวถึง

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา กล่าวคือ ถา้หากประชาชน 

ยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในทอ้งถ่ินของตนเป็นอย่างดีแล้ว  
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินยอ่มไร้ประโยชน์ 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ประชาชนรู้จกัวิธีการคิด รวมถึงตดัสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จกัการน าปัจจยั
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใชเ้ขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน ท าให้ไดเ้รียนรู้
การด าเนินงาน และกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4. การมี ส่วนร่วมในการติดตามและประ เ มินผลงาน ถ้าหากการติดตามงาน 
และประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วม ประชาชนย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท าไปนั้น 
ไดรั้บผลดี ไดรั้บประโยชน์ หรือส่งผลเช่นไร 

ศุภมาศ การะเกตุ (2553 : 34) ได้แบ่งขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ปัญหาความตอ้งการของกลุ่มชนและชุมชน 
2. การก าหนดแนวทางด าเนินงานใหบ้รรลุผลในการแกปั้ญหาหรือบรรลุเป้าหมาย 
3. การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
จินตวร์ี เกษมศุข (2554 : 4) ไดส้รุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
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1. การมีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา ค้นควา้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจน 
ความตอ้งการของชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและ
แกไ้ขปัญหา 

3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจดัการหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4. การมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน 
สุปรียา เรืองฤทธ์ิ (ออนไลน.์ 2557) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมวา่มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นวางแผน 
2. ขั้นการด าเนินกิจกรรม 
3. ขั้นการใชป้ระโยชน์ 
4. ขั้นการไดรั้บประโยชน์ 
สมบติั นามบุรี (2562 : 190) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพฒันา 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนก าหนด

ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

และวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้

3. ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน 
ประสานงานและด าเนินงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. ขั้นมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพฒันาหรือยอมรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการ
พฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้ร่วมประเมิน 
วา่การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปนั้นส าเร็จตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด 

วิซาร์ดโจโน่ (Wisardjono. 1978 : 66) กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วา่ตอ้งเก่ียวขอ้งทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

1. การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
2. การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
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3. การก าหนดทางเลือกหรือวางแผน 
4. การปฏิบติัตามแผนโดยใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ 
5. การเขา้ถึงซ่ึงความรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความพยายามในการพฒันา 
โคเอน็ และอพัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff. 1980 : 213 - 235 ; อา้งถึงใน พชรภรณ์ สิงห์สุรี. 

2558 : 15) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยจะต้องก าหนดความต้องการและจัดล าดับ

ความส าคญัของโครงงาน จากนั้นเลือกก าหนดนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจมี 3 ระยะ ประกอบด้วย การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น  
การตดัสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบในการด าเนินงานนั้น คือใคร
ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมบา้ง และจะท าโดยวธีิการใด เช่น การสนบัสนุนทรัพยากรและส่ิงของ การร่วม
บริหารและการประสานความร่วมมือ เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ นอกจากจะใหค้วามส าคญัของผลประโยชน์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการกระจายผลประโยชน์ดว้ย โดยผลประโยชน์ของโครงการน้ี
รวมถึงผลประโยชน์ทั้ งทางบวกและผลประโยชน์ทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประการส าคญัคือตอ้งเข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบ
ความกา้วหน้าการด าเนินงานว่าเป็นไปตามท่ีวางแผนไวห้รือไม่ มีความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด 
โดยความคิดเห็นจากสาธารณชนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ 

ฟอนารอฟ (Fornaroff. 1980 ; อ้างถึงใน สมบติั นามบุรี. 2562 : 188) กล่าวถึงขั้นตอน 
การมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัน้ี 

1. การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีต้องใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

2. การด าเนินงาน 
3. การใชบ้ริการจากโครงการ 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
โลวเดอร์มิลดแ์ละเลโชว ์(Lowdermilk and Latios. 1980 : 694 - 700) กล่าวถึงขั้นตอนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนไว ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การส ารวจขั้นตอน (Preliminary reconnaissance) 
2. การศึกษาเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา (Priority problem identification studies) 
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3. การแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา (Search for solution) 
4. การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา (Assess mentation) 
5. การปฏิบติัตามโครงการ (Project implementation) 
6. การประเมินโครงการ (Formal project evaluation) 
7. การพิจารณาทบทวนโครงการ หรือด าเนินการให้บรรลุ (Project reconsideration or 

completion) 
ชาดิสและคณะ (Shadid and et al. 1982 : 356) ได้จ  าแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

ไวด้งัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประการแรกสุดท่ีจะตอ้งท าคือ การก าหนดความ

ต้องการและการจดัล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็คือการตัดสินใจในการด าเนินการวางแผน  
และการตดัสินใจระหวา่งการปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไว ้ 

ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยงัต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย  
ทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบ 

ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่ิงส าคญัคือการสังเกตความเห็น ความชอบ 
และความคาดหวงั ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

จากการศึกษาขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของนกัวชิาการท่านต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยั
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมไดด้งัตาราง 1 
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ตาราง  1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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1. การวางแผน           10 

2. การด าเนินงาน           9 

3. การประเมินผล           7 

4. การตดัสินใจ           2 

5. การใชป้ระโยชน์           2 

6. การรับผลประโยชน์           5 

7. การปรับปรุงพฒันา           3 

8. การส ารวจขั้นตอน           1 

  
จากตาราง 1 ผู ้วิจ ัยได้วิ เคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินจากนักวิชาการท่ีมีค่าความถ่ีตั้ งแต่ 7 คะแนนข้ึนไป จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่  
การวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โกวิทย ์พวงงาม (2553 : 20) กล่าววา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีองค์กร

หน่ึงมีพื้นท่ีอาณาเขตของตนเอง มีประชากรและมีรายไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีอ านาจและ
อิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง รวมทั้งมีอ านาจหน้าท่ีให้บริการ 
ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกกรอง
ตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการปกครองตนเอง โดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553 ก : 38) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง 
การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) หรือการปกครองตนเอง (Local Self-government) ท่ีเป็น
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถ่ินของตนตามท่ีได้รับโอนอ านาจจากส่วนกลางมาให้และ 
สอดกล้องกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น ท้องถ่ินจึงเป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเลือกจากคนในทอ้งถ่ิน มีอ านาจอิสระในการตดัสินใจ มีรายไดแ้ละมีงบประมาณ 
ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีของตนเองในการปฏิบติังาน จึงกล่าวไดว้า่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นรากฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสมือน
เป็นสถาบนัฝึกสอนใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้รียนรู้ 

มลฤดี โผพ่วงพนัธ์ (ออนไลน์. 2555) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง  
การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อ านาจการปกครองร่วมกนัทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการ
บริหารท้องถ่ินตามหลักการท่ีว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาล 
ของทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมีองคก์รของตนเอง อนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้
องคก์รอนัมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาล มีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจ
ของตน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ไดร้ะบุถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้น
หมวด 14 มาตรา 249 ใจความว่า ให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงในการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
รูปแบบใด ให้ค  านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและความสามารถในการปกครอง
ตนเองในด้านรายได้ จ  านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
ประกอบกนั 
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ณัฐพล ใจจริง และกฤษณ์ วงศ์วิเศษธร (ออนไลน์. 2563) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยการปกครองท่ีเกิดตามหลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงมีความ
เป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง โดยส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นระดบัของการกระจายอ านาจ
และความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่มีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด สามารถพิจารณาไดจ้าก
การให้อ านาจหนา้ท่ีแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการแทรกแซงหรือก ากบัดูแลของส่วนกลาง 
กล่าวคือ หากอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอยู่กวา้งขวาง  
ยอ่มสะทอ้นถึงระดบัการกระจายอ านาจท่ีมีอยูสู่ง และหากส่วนกลางเขา้มาแทรกแซงหรือก ากบัดูแล
อยูน่อ้ย ก็สามารถสะทอ้นถึงความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยูสู่ง เป็นตน้ 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (ออนไลน์. 2563) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง 
การกระจายอ านาจเป็นการปกครองท่ีรัฐและรัฐบาลกลางไดส้ละอ านาจ หรือมอบอ านาจการตดัสินใจ
ในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ทั้งน้ี มีการ
ประกาศหลกัและแนวทางการมอบอ านาจนั้นไวเ้ป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายท่ีส าคญัของประเทศ
และองค์กรท่ีสามารถรับมอบอ านาจจากรัฐบาลกลาง มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถ 
มีทรัพยสิ์น มีงบประมาณ มีอ านาจหน้าท่ีท่ีชดัเจน รวมทั้งมีบุคลากร ตลอดรวมจนถึงผูบ้ริหารและ
สภาท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยท าหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหน่ึง ๆ 
ท่ีมีความชดัเจนแน่นอน 

กล่าวโดยสรุป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้ ง ข้ึนโดยได้รับ 
การกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางมีหนา้ท่ีบริการประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
รวมทั้งสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมภายใต้ขอบเขตอ านาจท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มลฤดี  โผพ่วงพ ันธ์  (ออนไลน์.  2555)  กล่าวถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ว่ามีความส าคญัต่อรากฐานการปกครองของระบอบประชาธิปไตย  เป็นสถาบนัฝึกสอนทางการเมือง 
การปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุน้เคยในการใช้สิทธิและหน้าท่ีพลเมือง อนัจะน ามา 
ซ่ึงความศรัทธา เล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน 
ทางการเมือง สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดต้รงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

เลิศศกัด์ิ ตน้โต และสรัล มารู (2558 : 25) กล่าวว่า องค์กรปกครองทอ้งถ่ินมีความส าคญั 
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ิน การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการจดัท าโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันาคุณภาพชีวิต  
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นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (ออนไลน์. 2563) กล่าวถึงคุณค่าและความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินว่า เป็นการถ่ายเทอ านาจทางการเมืองการปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาและ 
ความต้องการของชุมชน รวมถึงยงัเป็นการฝึกประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนดา้นการตดัสินใจในระดบัทอ้งถ่ินอยา่งเสรีภาพ 

สิวาพร สุขเอียด (ออนไลน์. 2563) ไดส้รุปความส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไวว้่า เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่ตนมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ิน ช่วยแกปั้ญหาในทอ้งถ่ินไดต้รงเป้าหมายและ 
มีประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดการพฒันาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

อนุรัตน์ อนนัทนาธร (ออนไลน์. 2563) กล่าววา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญั
ในการพฒันาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยการปกครองตนเองในรูปแบบของ 
การกระจายอ านาจ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ และยงัเป็นองคก์รท่ีช่วยฝึกการบริหารราชการแผน่ดิน 

สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถ่ินมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอยา่งมาก เป็นการพฒันาให้ชุมชนมีความเจริญกา้วหน้า 
สามารถจดัสรรทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว  

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 (2495 : 287) ได้อธิบายถึง  

การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่ามีอยู่ดว้ยกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 70 แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้มีประกาศใช้
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ท าให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีรูปแบบเพิ่มข้ึนอีก 1 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล หลงัจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี พ.ศ.2542 ส่งผลให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ปัจจุบนัมีทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับการจดัระเบียบการปกครองเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พอสรุปไดด้งัน้ี 
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1. เทศบาล 
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2546 โดยเฉพาะมาตรา 9 - 11 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
การพิจารณาจดัตั้งเทศบาลไวด้งัน้ี (พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2546. 2546 : 2) 

มาตรา 9 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป็น
เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตเทศบาลไวด้ว้ย 

มาตรา 10 เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินชุมนุม
ชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี อนัตอ้งท าตาม
พระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 

มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้ งแต่ห้าหม่ืนคนข้ึนไป 
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัต้องท าตามพระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและ 
เขตของเทศบาลไวด้ว้ย 

โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
สภาเทศบาล ประกอบดว้ย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นผูแ้ทนของปวงชน
ในเขตเทศบาลนั้น สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึงซ่ึงผูว้า่ราชการ
จงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล โดยมีหนา้ท่ีพิจารณาร่างเทศบญัญติั
เทศบาลและก ากบัดูแล การบริหารเทศบาลของนายกเทศมนตรี ส่วนนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน โดยมีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้งน้ี ในแต่ละเทศบาลจะมีการแบ่งส่วนราชการตามความเหมาะสม ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล 

กองสวสัดิการสังคม กองวชิาการและแผนงาน ส่วนงานต่าง ๆ ตามภารกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส านกัปลดัฯ กองคลงั กองช่าง 

 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

กองการศึกษา 

รองปลดัเทศบาล 

ปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบล 

มีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะ 

 

เทศบาลเมือง 

ราษฎร 10,000 คนข้ึนไป 

 

เทศบาลนคร 

ราษฎร 50,000 คนข้ึนไป 

 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 12 คน 

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 18 คน 

สมาชิกสภาเทศบาลนคร 21 คน 

ประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล 

เลือกจาก สมาชิกสภาเทศบาล  

ต าแหน่งละ 1 คน 

นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง 

รองนายกฯ (ต าบล) ไม่เกิน 2 คน 

รองนายกฯ (เมือง) ไม่เกิน 3 คน 

รองนายกฯ (นคร) ไม่เกิน 4 คน 

เลขานุการและท่ีปรึกษา (ต าบล) ไม่เกิน 2 คน 

เลขานุการและท่ีปรึกษา (เมือง) ไม่เกิน 3 คน 

เลขานุการและท่ีปรึกษา (นคร) ไม่เกิน 5 คน 

 

 

กองสาธารณสุข 

ท่ีมา : พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.2546 
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2. องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบ ริหารส่วนต าบล เ ป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 7 
พ.ศ.2562 โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาจดัตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไวด้งัน้ี 
(พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ.2562. 2562 : 20 - 21) 

มาตรา 40 สภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั
สามปีเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท หรือตามเกณฑ์รายไดเ้ฉล่ียในวรรคสอง อาจจดัตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศนั้นใหร้ะบุช่ือและเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวด้ว้ย 

มาตรา 41 สภาต าบลท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 40 ให้พน้จาก
สภาพแห่งสภาต าบลนบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศจดัตั้งข้ึนเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจ้าหน้าท่ีของสภาต าบล 
ตามวรรคหน่ึง ใหโ้อนไปเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

มาตรา 41 ทวิ สภาต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได ้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 
โดยใหน้ ามาตรา 40 และมาตรา 41 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 41 ตรี สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในเขตต าบลนั้น โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหก้ าหนดเขตใหม่ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยดว้ย 

มาตรา 43 องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน 

มาตรา 44 องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจดัรูปแบบโครงสร้างการบริหารเป็นองค์กร
หลกัในการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎร 
ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีไดม้าจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจองประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร



28 

ทอ้งถ่ิน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจตอ้งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน เพื่อช่วยเหลือในการ
บริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัภาพประกอบ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ส านกัปลดัฯ กองคลงั 

รองปลดั อบต. 

.. 

กองช่าง ส่วนต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ปลดั อบต. 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

สมาชิก สภา อบต. 

  หมู่บา้น ละ 2 คน 

  อบต. มี 2 หมู่บา้น มีสมาชิกสภา   
 อบต. หมู่บา้นละ 3 คน 

  อบต. มี 1 หมู่บา้น มีสมาชิกสภา 
อบต. หมู่บา้นละ 6 คน 

 

 

นายก อบต. แต่งตั้ง 

รองนายกฯ อบต. ไม่เกิน 2 คน 

เลขานุการนายก อบต. ไม่เกิน 5 คน 

 
 

ท่ีมา : พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 
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กล่าวโดยสรุป องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถจ าแนกออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์าร
บริหารส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ซ่ึงมีขนาดท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัจ  านวนประชากร รายไดข้องทอ้งถ่ิน อาณาเขตปกครองโดยเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดเ้ลือกผูแ้ทนของตนเองเขา้ไปท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ.2562 ไดร้ะบุถึง

บทบาทหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นมาตรา 50 - 57 ดงัน้ี (พระราชบญัญติัเทศบาล 
(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2562. 2562 : 169) 

เทศบาลต าบล มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
1. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนบัสนุนหน่วยงาน

อ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
2. ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู 
4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
5. ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
6. จดัการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการจดัการหรือสนบัสนุนการดูแลและพฒันาเด็กเล็ก 
7. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
2. ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
3. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
4. ใหมี้สุสานและฌาปณสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข ้
7. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
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8. ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
9. เทศพาณิชย ์
เทศบาลเมือง มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
1. กิจการตามท่ีระบุไวเ้ช่นเดียวกบัหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาลต าบล 
2. ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
3. ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจบ็ไข ้
5. ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
6. ใหมี้และบ ารุงส้วมสาธารณะ 
7. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
8. ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 
9. จดัระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
2. ใหมี้สุสานและฌาปณสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
4. ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5. ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
6. ใหมี้การสาธารณูปโภค 
7. จดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
8. จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10. ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว ์และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
11. ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน 
12. เทศพาณิชย ์
เทศบาลนคร มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
1. กิจการตามท่ีระบุไวเ้ช่นเดียวกบัหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาลเมือง 
2. ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอยา่งอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
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4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอ่ืน 

5. จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
6. จดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
7. การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
และเทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัเทศบาลเมืองได ้
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

ถึงฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2562 ไดร้ะบุถึงบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวใ้นมาตรา 66 - 68 
ดงัน้ี (พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562. 2562 : 26 - 
27) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม โดยมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้และบ ารุงทางน ้าและทางบก 
2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนบัสนุนหน่วยงาน

อ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู 
4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
5. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
6. จดัการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน รวมทั้ งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพฒันาเด็กเล็กตามแนวทางท่ี
เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา 

7. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
8. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
9. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 
กล่าวโดยสรุป องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560. 2560 : 14 - 
74) 

มาตรา 54 (3) รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการในระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยรัฐมีหนา้ท่ีด าเนินการ ก ากบั 
ส่งเสริม และสนบัสนุนใหก้ารจดัการศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล  

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพฒันา 
อยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 (2542. 5 – 8) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี (พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542. 2542 : 5 – 8) 
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มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ
การจดัระบบบริหารสาธารณะด้านการจัดการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการพฒันา
คุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหน้าท่ีในการการจดัระบบบริหาร
สาธารณะด้านการจดัการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าท่ีในการการจดัระบบบริหารสาธารณะ
ด้านการจดัการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
และผูด้อ้ยโอกาสเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

มาตรา 19 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นท่ีจงัหวดัและไม่เต็มพื้นท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบบริหารสาธารณะดา้นการจดัการศึกษา รวมถึงการสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพ
ชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี (“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. 2542 : 3 - 16) 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

มาตรา 8 การจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน โดยให้สังคม 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัมีเอกภาพ 
ดา้นนโยบาย ความหลากหลายในการปฏิบติั การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม โดยบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษา ทั้งในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ความรู้
เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย รวมถึงความรู้และทกัษะในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
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มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไดแ้ก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ แหล่งขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ ตอ้งมีลกัษณะท่ีหลากหลาย และจดัใหต้รงตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่ว ัย 
และศกัยภาพ 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน เพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา 
และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน นอกจากน้ี  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยงัเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกบัการบริหารและการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดับหน่ึงหรือ 
ทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 

มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้น
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดงัความในมาตรา 58 ดงัน้ี 

มาตรา 58 กล่าวว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน  
และทรัพยสิ์นทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศ
มาใช้จดัการศึกษา โดยท่ีรัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจดัเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอ่ืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
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 สรุปไดว้่า รัฐไดต้รากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนให้ไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้สังคม 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพฒันากระบวนการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองใหก้บัประชาชนทุกระดบัตามความเหมาะสม 

 
คุณภาพชีวติ 

ความหมายของคุณภาพชีวติ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (ออนไลน์. 2554) ได้ให้ความหมายของ

คุณภาพชีวิตว่า ประกอบด้วย คุณภาพ หมายถึง ลกัษณะท่ีดีเด่นของบุคคลหรือส่ิงของ และชีวิต 
หมายถึง ความเป็นอยู ่ดงันั้น คุณภาพชีวติจึงหมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล  

ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ (2557 : 11 – 16) ไดส้รุปนิยามของคุณภาพชีวติไวว้า่ ไม่ได้
หมายถึงเกณฑ์ของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ความจ าเป็น ความตอ้งการ และความ
ปรารถนาของทั้งคนในทอ้งถ่ินและสังคม  

พวงทอง ไกรพิบูลย ์(ออนไลน์. 2560) กล่าววา่ คุณภาพชีวติ หมายถึง ภาวะความเป็นอยูท่ี่ดี
ในดา้นร่างกายและจิตใจของตนเองและสังคม รวมถึงความปลอดภยั สิทธิและเสรีภาพดว้ย 

ลิว (Liu. 1975 : 1 - 13) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การเป็นอยู่ ท่ี ดีของคนและ
ส่ิงแวดลอ้มตามสภาพทัว่ ๆ ไป ในส่วนของบุคคลแสดงออกในรูปของความตอ้งการ และเม่ือไดรั้บ
การตอบสนองจะท าใหบุ้คคลนั้น ๆ มีความสุขหรือความพึงพอใจ  

แคมพเ์บลล์ และโรเจอร์ (Campbell and Roger. 1976 : 117 - 124) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความพึงพอใจ และความหวงัของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่

ดีน (Dean. 1985 ; อา้งถึงใน ภูมิจิตร วงศส์ถิตย.์ 2554 : 12) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพ
ชีวิตไวว้่า ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต การมีคุณค่าในตนเอง การมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัว 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสุขทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

โอเร็ม (Orem. 2001 : 179) กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายไุวว้า่ หมายถึง
การรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู่ ตามประสบการณ์ของความพึงพอใจ ความรู้สึกเป็นสุขทั้งทาง
กายและทางใจ 

กล่าวโดยสรุป  คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ ท่ี ดีทั้ งร่างกายและจิตใจ  
ความปลอดภยั การมีสิทธิเสรีภาพ ความพึงพอใจต่อปัจจยัพื้นฐาน ความตอ้งการและความจ าเป็นของ
แต่ละบุคคลโดยสามารถด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน. (2560 : 29 - 70) ไดแ้บ่ง

องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นสุขภาพ คือ การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด ารงชีวิตให้มีความสุข 

เน่ืองจากสุขภาพเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบอาชีพหรือท ากิจกรรมอ่ืนใดเพื่อให้ชีวิต 
มีความสุขได ้

2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ ท่ีอยูอ่าศยัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวติ 
เช่ือวา่คนจะมีคุณภาพท่ีดีไดน้อกจากตอ้งมีสุขภาพท่ีดีแลว้ ควรตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไดแ้ก่ ท่ีอยู่
อาศยัมัน่คงแข็งแรง สะอาดเรียบร้อยเพื่อเป็นแหล่งพกัพิงส าหรับการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
การมีน ้าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3. ด้านการศึกษา  คือ การพัฒนาให้คนมีคุณภาพจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลกัษณะนิสัยจิตใจ 
ท่ีดีงาม พร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม การศึกษาช่วยให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม 

4. ด้านการมีงานท าและรายได้ คือ ภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนของคนวยัแรงงาน 
และคนสูงอายรุวมถึงการออมเงินของครัวเรือนดว้ย 

5. ดา้นค่านิยม คือ กรอบแนวความคิดเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม เป็นส่ิงท่ี
สังคมยอมรับว่ามีคุณค่า การปลูกฝังค่านิยมในสังคมไทยเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการด าเนินชีวิตระหวา่งสมาชิกในสังคมให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
ช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผน่ให้แก่สังคม 

กรมสุขภาพจิต (ออนไลน์. 2563) กล่าวว่าองค์การอนามัยโลก ได้แบ่งองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวติไว ้4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ดา้นร่างกาย (Physical Domain) หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ การมีสุขภาพร่างกาย 
ท่ีดีเป็นท่ีปรารถนาของทุกคนซ่ึงท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะผูสู้งอายุ 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกิดโรคไดง่้ายกว่าบุคคลในวยัอ่ืน เน่ืองจากสมรรถภาพในการท าหน้าท่ีของอวยัวะ
ต่าง ๆ ในร่างกายเส่ือมถอยลงตามอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน การท่ีผูสู้งอายสุามารถยอมรับในการเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย ยอมรับขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของร่างกายและปรับตวัให้เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพได ้รวมถึง
สามารถประเมินภาวะสุขภาพตนเองได้จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุ
ได้ดีท่ีสุด เช่น ความสมบูรณ์ของร่างกาย พละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความเป็นอิสระ 
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ไม่พึ่งพาผูอ่ื้น ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
ของตน ความสามารถในการท างาน ความรู้สึกสุขสบายไม่เจ็บปวด การจดัการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได ้เป็นตน้ 

2. ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึง การรับรู้สภาพจิตใจของตนเองท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการประเมินคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ เพราะจิตใจมีความ
เก่ียวขอ้งผกูพนักบัร่างกายอยา่งใกลชิ้ด การรับรู้ความรู้สึกทางลบท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีอาจ
รบกวนจิตใจและอารมณ์ท่ีท าให้เกิดความตึงเครียดจนขาดความสุขได ้เช่น การสูญเสียบทบาทหนา้ท่ี
การงาน การสูญเสียภาพลกัษณ์ ความภูมิใจในตนเอง การสูญเสียบทบาททางสังคมจนท าให้ผูสู้งอายุ
มีการเขา้ร่วมกิจกรรมน้อยลง ขาดการติดต่อสมาคมกบัเพื่อนฝูง การสูญเสียรายไดป้ระจ าอาจท าให้
ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง ในขณะเดียวกันการรับรู้ความรู้สึก สภาพจิตใจ 
ในทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง อาจท าให้เกิดผลในทางบวกท่ีดี เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจทางใจ 
ในตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถ 
ในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต 
รวมถึงท่ีมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เช่น ด้านวิญญาณ ศาสนา และการให้ความหมายของชีวิต  
เป็นตน้ 

3. ดา้นสังคม (Social Relationships) หมายถึง การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคล
อ่ืน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตเช่นกัน เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถมีชีวิต 
อยู่คนเดียวในโลกได ้จะตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน การมีความความสัมพนัธ์ 
กับคนในสังคมท าให้ชีวิตมีความหมายยิ่งข้ึน ผูสู้งอายุท่ีมีความสัมพนัธ์อันดีกับบุคคลกลุ่มใด 
กลุ่มหน่ึง จะเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความสุขและความพอใจในชีวิตมากกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ 
กบับุคคลอ่ืน ถึงแมจ้ะมีบทบาททางสังคมลดนอ้ยลงแต่ก็สามารถแสวงหาแหล่งสนบัสนุนทั้งภายใน
ภายนอกครอบครัวได ้เช่น การเขา้ร่วมชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์ การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่า
ตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคม ท าใหรู้้สึกมีคุณค่าต่อสังคม เป็นตน้ 

4. ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) หมายถึง การรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินชีวิต เป็นการรับรู้เก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบ 
การปกครอง การคมนาคม สวสัดิการ การศึกษา และบริการทางสังคม ตลอดจนความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายไม่ทางตรงก็ทางออ้ม การรับรู้ว่าตนด าเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระ  
ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวติ การอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี การมีโอกาส
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ท่ีจะไดรั้บข่าวสาร ไดมี้กิจกรรมสันทนาการ การมีกิจกรรมในเวลาว่าง นอกจากน้ียงัหมายรวมถึง
สภาพท่ีอยูอ่าศยั ความปลอดภยัในชีวติ สาธารณูปโภคและมลภาวะอีกดว้ย 

แคมพเ์บลล์ และโรเจอร์ (Campbell and Roger. 1976 : 117 - 124) กล่าวถึงองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวติไว ้3 ดา้น ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบด้านกายภาพ ได้แก่ ปัจจยัด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร  
และสภาพท่ีอยูอ่าศยั 

2. องค์ประกอบด้านสังคม ได้แก่ ปัจจยัด้านการศึกษา สุขภาพอนามยั และความมัน่คง 
ของครอบครัว 

3. องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความผิดหวงั 
และความคบัขอ้งใจในชีวติ 

ฟลานาแกน (Flanagan. 1978 : 138 – 147) กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตว่า  
เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นร่างกายและวตัถุ หมายถึง การมีสุขภาพกายท่ีดี แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จ็บ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และการมีท่ีอยู่อาศยั 
เป็นหลกัแหล่ง มีความมัน่คงปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับใชส้อยในชีวิตประจ าวนั 

2. ด้านสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืน หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัว   
เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน สามารถเรียนรู้วิธีการพฒันาสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. ด้านกิจกรรมสังคมและชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 
ท าให้รู้สึกถึงความส าคญัและรู้คุณค่าในตนเอง รวมถึงการได้รับการยอมรับ ยกย่อง เคารพนับถือ 
จากบุคคลในสังคม 

4. ด้านพฒันาการบุคลิกภาพและมีความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ตามพฒันาการ หมายถึง  
การมีพฒันาการทางสติปัญญา สนใจการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สามารถเขา้ใจตนเอง รู้จุดเด่นและจุดด้อย
ของตนเอง สามารถแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงพฒันาและดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตัวให้มี
ความกา้วหนา้ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

5. ด้านสันทนาการ หมายถึง การท ากิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ความเครียด การใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการท ากิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกายท าให้อารมณ์
แจ่มใส และยงัไดพ้บปะกบัเพื่อน ๆ ในกิจกรรมสันทนาการอีกดว้ย 
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ยเูนสโก (UNESCO. 1980 : 312) กล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตวา่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัอาหาร โภชนาการ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ท่ีอยู่อาศยั ความมัน่คงในชีวิต การศึกษา 
รวมถึงค่านิยม ศาสนา จริยธรรม และองคป์ระกอบทางจิตวทิยาดว้ย 

เบอร์กอร์น และคณะ (Berghorn and et al. 1981 : 335) กล่าววา่ องคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดลอ้ม การพึ่งพาตนเอง และการท ากิจกรรม 

พาดิลลาและแกร็นท ์(Padilla and Grant. 1985 : 45 - 60) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของคุณภาพชีวิตไวว้่า ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั การรับรู้ความสุขดา้นร่างกายและ
จิตใจ ความรู้สึกเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้ง
ความรู้สึกต่อสังคมรอบตวั 

พีช (Peace. 1990 : 48) กล่าววา่ องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยั
ดา้นอ านาจ บุคคล ปัจจยัดา้นวตัถุวสิัย และปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 

ดีแนม (Denham. 1991 : 48) กล่าววา่ องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ทางสังคม รวมถึงบุคลิกภาพและประวติัในอดีต 

ซาน (Zhan. 1992 : 759 - 800) กล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ีตนมีอยู่  

ส่ิงท่ีตอ้งการและความส าเร็จในส่ิงท่ีไดรั้บซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของปัจจยัภายนอก 
2. ดา้นอตัมโนทศัน์ (Self Concept) คือ ความเช่ือและความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลาหน่ึง 

ซ่ึงสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง รวมถึงการรับรู้ในคุณค่าและ
ภาพลกัษณ์ของบุคคลดว้ย 

3. ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย (Health and Functioning) สุขภาพเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นคุณภาพชีวติไดท้ั้งเชิงวตัถุวสิัยและจิตวสิัย เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยสามารถประเมินได้จากการวินิจฉัยของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงความสัมพันธ์ 
ของครอบครัว สังคม และภาวะดา้นร่างกาย 

4. ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ (Social Economic Factors) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
คุณภาพชีวิตเชิงวตัถุวิสัย และถูกก าหนดว่าเป็นมาตรฐานทางสังคมได้ 3 ประการ คือ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ 

คูลีย ์(Cooley. 1998 : 151 - 161) ไดใ้หค้วามหมายของแนวคิดคุณภาพชีวิตไว ้4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ด้านการกระท าหน้าท่ี หมายถึง การท ากิจกรรมพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวนั 

การด ารงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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2. ด้านอาการทางกาย หมายถึง อาการท่ีสัมพนัธ์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย โรคท่ีเกิดข้ึน  
และการรักษาโรค 

3. ดา้นอารมณ์ หมายถึง ความแปรปรวนดา้นอารมณ์ทั้งทางบวกและทางลบ 
4. ดา้นสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสังคมและเพื่อนฝงู 
จากการศึกษาองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของนกัวิชาการท่านต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยั

น ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติไดด้งัตาราง 2 
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ตาราง 2  การวเิคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 
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1. สุขภาพ            11 
2. สภาพแวดลอ้ม            8 
3. การศึกษา            4 
4. สภาพเศรษฐกิจ            6 
5. จิตใจ            8 
6. สังคม            8 
7. การพฒันา 
    บุคลิกภาพ 

           4 

8. กิจกรรม 
    สันทนาการ 

           2 

9. การตอบสนอง 
    ต่อการรักษา 

           1 

 
จากตาราง 2 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตจากนกัวิชาการท่ีมีค่าความถ่ี

ตั้งแต่ 8 คะแนน จ านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม 
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การประเมินคุณภาพชีวติ 
ผ่องพรรณ อรุณแสง (2554. 173 – 180) ไดก้ล่าวถึงการประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ 

ดงัน้ี 
1. การประเมินปัญหาสุขภาพทางกาย (Evaluation of Physical of Status) เป็นการประเมิน

ความสมดุลของระบบต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุและประเมินความทนในการท าหนา้ท่ีของร่างกาย 
2. การประเมินสภาพกระบวนการคิดและจิตใจ (Evaluation of Cognitive and Mental 

status) โดยพิจารณาจากความไม่เรียบร้อย หลงลืม ร่างกายผอมหรือมีพฤติกรรมเปล่ียนไป 
3. การประเมินสถานภาพทางสังคม (Evaluation of Social Support Status) เป็นการ

ประเมินจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ และบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลเหล่านั้น 
4. การประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี (Evaluation of Functional Status)     

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประเมินความสามารถของผูสู้งอายุในการจัดการกับส่ิงแวดล้อม 
เพื่อดูแลตนเอง และประเมินสภาพร่างกายและจิตใจในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของความสามารถ
ในการปฏิบติังาน 

กรมสุขภาพจิต (ออนไลน์. 2563) กล่าวถึงเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL - BREF - 
THAI ประกอบด้วยค าถาม 2 ชนิด คือแบบภาวะวิสัย (Perceived Objective) และอตัวิสัย (Self-
Report Subjective)  ซ่ึงมีองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  
ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ยเูนสโก (UNESCO. 1980 : 312) ไดแ้บ่งการประเมินคุณภาพชีวติไว ้2 ดา้น คือ  
1. ดา้นวตัถุวิสัย (Objective) สามารถวดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นรูปธรรมท่ีสามารถมองเห็น

ได ้นบัได ้เช่น ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
2. ด้านจิตพิสัย (Subjective) สามารถวดัได้โดยอาศยัการสอบถามถึงความรู้สึก เจตคติ 

ประสบการณ์ ความเป็นอยู ่รวมถึงความพึงพอใจในชีวติ 
องค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Cooperation and Development, OECD) (ออนไลน์. 1978 : 89 ; อา้งถึงใน จนัทนา สารแสง. 2561 : 
20) วดัความเป็นอยูท่ี่ดีของประเทศต่าง ๆ โดยใชด้ชันีช้ีวดั 8 ดา้น คือ 

1. สุขภาพ 
2. การพฒันาของตวับุคคลในการเรียนรู้ 
3. การจา้งงานและคุณภาพชีวติในการท างาน 
4. เวลาและการใชเ้วลาวา่ง 
5. ความตอ้งการในเร่ืองสินคา้และบริการ 
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6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
7. ความปลอดภยัของบุคคลและการบริการกระบวนยติุธรรม 
8. โอกาสทางสังคมและความไม่เสมอภาค 
เอสแคป (ESCAP. 1990 : 9 - 12) ไดป้รับปรุงแนวคิดในการวดัคุณภาพชีวิตโดยก าหนด

ตวัแปรในการวดัคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี 
1. ความมัน่คงปลอดภยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้การใชจ่้าย การออม และความยากจน 
2. สุขภาพ ไดแ้ก่ อายขุยัเฉล่ีย การเป็นโรค การตาย โภชนาการ ภยัพิบติั หรือความหายนะ 
3. ชีวิตด้านการใช้สติปัญญา ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การได้รับการศึกษานอก

โรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวติเชิงวฒันธรรม และชีวติดา้นการใชห้ลกัเหตุผล 
4. ชีวิตการท างาน ได้แก่ การว่างงาน อุบัติเหตุจากการท างาน ความขัดแย้งทาง

อุตสาหกรรม และสภาพการท างาน 
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั โครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม 

และการติดต่อส่ือสาร สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
6. ชีวติครอบครัว ไดแ้ก่ เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และความแตกแยกในครอบครัว 
7. ชีวิตในชุมชน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความวุน่วาย

ในชุมชน และอตัราการเกิดอาชญากรรม 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations. 1990 : 15) ได้จดัท าเคร่ืองช้ีวดัเป็นแนวทาง 

ในการประเมินคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี 
1. ประชากร 
2. การตั้งครอบครัว 
3. การเรียนรู้และการบริการสังคม 
4. กิจกรรมเพื่อการมีรายไดแ้ละกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. การกระจายรายได ้การบริโภคและการออม 
6. ความมัน่คงทางสังคม และการบริการทางดา้นสวสัดิการ 
7. สุขภาพ บริการดา้นสุขภาพ และการใชบ้ริการสุขภาพ 
8. ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม 
9. ระเบียบสังคม และความปลอดภยั 
ซาน (Zhan. 1992 : 759 - 800) เสนอแนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิตวา่ควรประเมิน

ในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และใหค้รอบคลุม 4 ดา้น ดงัน้ี 
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1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ีตนมีอยู่  
ส่ิงท่ีตอ้งการและความส าเร็จในส่ิงท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามอิทธิพลของปัจจยัภายนอก 

2. ดา้นอตัมโนทศัน์ (Self - Concept) คือ ความเช่ือและความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลา
หน่ึง ซ่ึงสามารถรับรู้ไดจ้ากความรู้สึกของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตน รวมถึงการรับรู้ถึงคุณค่าของบุคคล 
และภาพลกัษณ์ของบุคคลดว้ย 

3. ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย (Health and Functioning) สุขภาพคือส่ิงท่ี
สะทอ้นคุณภาพชีวติไดท้ั้งเชิงวตัถุวสิัยและจิตวสิัย เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยสามารถประเมินได้จากบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ 
ความสัมพนัธ์ของครอบครัว สังคม และภาวะดา้นร่างกาย 

4. ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ (Social Economic Factors) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
คุณภาพชีวิตเชิงวตัถุวิสัย และถูกก าหนดว่าเป็นมาตรฐานทางสังคมได้ 3 ประการ คือ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได ้ 

บตัเลอร์และเซียร์โรชิ (Butler and Ciarrochi. 2007 : 607 - 615) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต
จ าเป็นตอ้งวดัไดท้ั้งดา้นวตัถุวิสัยและอตัวิสัย โดยการประเมินจะเนน้เก่ียวกบัสภาพต่าง ๆ ของชีวิต 
ไดแ้ก่ สุขภาพ รายได ้อายุ สถานภาพการสมรส การรับรู้และจดจ าเร่ืองราวต่าง ๆ กิจกรรมท่ีปฏิบติั 
โดยส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการประเมินคุณภาพชีวติ 

จูเลีย และคณะ (Julie and et al. 2008 : 381 ; อ้างถึงใน ซวน ถิ บุ่ย. 2561 : 42 - 43)  
ไดส้รุปการวดัคุณภาพชีวติไว ้8 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Inclusion) ได้แก่ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
ของกลุ่มทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มของสังคม สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัท่ีอิทธิพลต่อการ
รวมกลุ่มทางสังคม บทบาทในการด าเนินชีวติ และการช่วยเหลือสนบัสนุนต่าง ๆ 

2. ดา้นความเป็นอยูท่างกายภาพ (Physical Well - being) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางสุขภาพซ่ึงมี
ความปลอดภยั สุขภาพดี การพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวและการดูแลสุขภาพ 

3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations)  ได้แก่  ปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคมและมิตรภาพ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ท่ีท างาน รวมถึงความใกลชิ้ดและความรัก 

4. ด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ท่ีดี (Material Well - being) ได้แก่ ปัจจยัด้าน
อาชีพการงาน สภาพทางการเงิน การเป็นเจา้ของ ความปลอดภยั สภาพเศรษฐกิจ ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
และการคมนาคมขนส่ง 
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5. ดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ 
เช่น หนา้ท่ีการงาน ท่ีอยูอ่าศยั สุขภาพจิต รวมถึงการไร้ความเครียดและความสุขในการด าเนินชีวติ 

6. ด้านความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination) เก่ียวข้องกับ 
ความมีอิสรภาพในการตดัสินใจ การควบคุมตนเอง การก าหนดทิศทางการด าเนินชีวติดว้นตนเอง 

7. ด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development)  ได้แก่  ทักษะในการปฏิบัติตน 
ความสามารถส่วนตวั การบรรลุส่ิงท่ีพึงปรารถนา ความกา้วหนา้และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ 

8. ดา้นสิทธิเสรีภาพ (Rights) ไดแ้ก่ การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิ 
ในความเป็นพลเมือง ความรับผดิชอบในฐานะความเป็นพลเมือง และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนและสังคม 

สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตสามารถประเมินไดท้ั้งดา้นวตัถุวิสัยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีมีอยู่จริง 
สามารถชัง่ ตวง วดัได ้และดา้นอตัวิสัยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมุมมอง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือ 
ความตอ้งการ เจตคติ ประสบการณ์ และความพึงพอใจของบุคคล 
 
ผู้สูงอายุ 

ความหมายของผู้สูงอายุ 
นกัวชิาการและสถาบนัต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายุไวใ้กลเ้คียงกนัดงัน้ี 
พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 มาตรา 3 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของผูสู้งอายุไวว้า่ บุคคล

ซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย.์ 2546 : 1) 

โสภาพรรณ รัตนยั (2558 : 8) กล่าววา่ ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี วยัเร่ิมตน้ของการสูงอายุ (51 – 65 ปี) ผูสู้งอายุวยัเกษียณ     
(55 – 70 ปี) ผูสู้งอายวุยัสูงอาย ุ(65 – 75 ปี) และผูสู้งอายวุยัสูงอายมุาก (71 – 80 ปี) 

มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย (2562 : 10) ไดนิ้ยามความหมายของผูสู้งอายุ
ไวว้า่ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ออนไลน์. 2563) กล่าววา่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง 
บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง   

สรุปไดว้า่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลทุกประเภทท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  
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แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2545 - 2564) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(ออนไลน์. 2553) ไดก้ าหนดแผน

ผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) และ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 โดยมีแนว
ทางการพฒันาและส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี 
พึ่ งตนเองได้ และมีหลกัประกนัมัน่คง โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ควบคู่กนัไป 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบทางอายแุละเพศ การศึกษาของผูสู้งอายุ จ  านวนบุตรท่ีมีชีวิต การท างาน 
รายได ้และสถานภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะสุขภาพ ซ่ึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ ส าหรับ
การพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายไุว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ 
1. มาตรการ หลกัประกนัดา้นรายไดเ้พื่อวยัสูงอาย ุ
 1.1 ขยายหลกัประกนัชราภาพใหค้รอบคลุมถว้นหนา้ 
 1.2 ส่งเสริมและสร้างวนิยัการออมทุกช่วงวยั 
2. มาตรการ การใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 2.1 ส่งเสริมการเขา้ถึง และพฒันาการจดับริการการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อความเขา้ใจในชีวิต 
และพฒันาการในแต่ละวยัและเตรียมเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเหมาะสม 

 2.2 รณรงคใ์หส้ังคมตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเขา้สู่การเป็นผูสู้งอาย ุ
3. มาตรการ การปลุกจิตส านึกใหค้นในสังคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ
 3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวยัเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผูสู้งอายุ

ในครอบครัวและชุมชน 
 3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุกบัคนทุกวยั โดยเป็นส่วนหน่ึง 

ของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา 
 3.3 รณรงคใ์หส้ังคมมีจิตส านึกและตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุ
1. มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย และดูแลตนเองเบ้ืองตน้ 
 1.1 จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่ผูสู้งอายุ  

และครอบครัว 
2. มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอาย ุ
 2.1 ส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงานชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย 
 2.2 สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
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3. มาตรการ ส่งเสริมดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูสู้งอาย ุ
 3.1 ส่งเสริมการท างานทั้งเตม็เวลาและไม่เตม็เวลา ทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 3.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัวยั และความสามารถ 
 3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจดัท ากิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผูสู้งอายุ

สามารถมีส่วนร่วม 
4. มาตรการ สนบัสนุนผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ 
 4.1 ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายท่ีุเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคม 
 4.2 ส่งเสริมใหเ้กิดคลงัปัญญากลางของผูสู้งอายเุพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม 
 4.3 ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผูสู้งอายุและการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ในสังคม 
5 .  มาตรการส่ง เส ริมและสนับสนุนส่ือทุกประเภทให้ มีรายการเพื่ อผู ้สู งอายุ   

และสนบัสนุนใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้และความสามารถเขา้ถึงข่าวสารและส่ือ 
 5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทใหมี้รายการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 5.2 ส่งเสริมการผลิต การเขา้ถึงส่ือ และการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับผูสู้งอาย ุ
 5.3 ด าเนินการใหผู้สู้งอายสุามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
6. มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมี ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

ท่ีเหมาะสม 
 6.1 สนบัสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ครอบครัว และผูสู้งอายุในการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั

เพื่อรองรับความตอ้งการในวยัสูงอาย ุ
 6.2 ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อสร้าง / ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั และระบบ

สาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ 
 6.3 มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนท่ีจดับริการด้านท่ีพกัอาศยัท่ีได้

มาตรฐานส าหรับผูสู้งอาย ุ
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 
1. มาตรการ คุม้ครองดา้นรายได ้
 1.1 ส่งเสริมใหผู้สู้งอายทุุกคนไดรั้บสวสัดิการดา้นรายไดพ้ื้นฐานท่ีรัฐจดัให ้
 1.2 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผูสู้งอาย ุ
2. มาตรการ หลกัประกนัดา้นสุขภาพ 
 2.1 พฒันาและส่งเสริมระบบประกนัสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสู้งอายทุุกคน 
 2.2 ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งทัว่ถึง 
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 2.3 ใหว้คัซีนท่ีจ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ
 2.4 รัฐตอ้งให้อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวนัตามท่ีจ าเป็น เช่น แวน่ตา ไมเ้ทา้ 

รถเขน็ ฟันเทียมแก่ผูสู้งอาย ุ
3. มาตรการ ดา้นครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง 
 3.1 ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานท่ีสุด โดยการส่งเสริมค่านิยม 

ในการอยูร่่วมกบัผูสู้งอาย ุ
 3.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลให้มีศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอายุ โดยการ

ใหค้วามรู้และขอ้มูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผูดู้แลเก่ียวกบัการบริการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
4. มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน 
 4.1 ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ 

ในการด ารงชีวติและติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคม กลุ่ม และบุคคล 
 4.2 จดัตั้งและพฒันาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแลผูสู้งอายุ

ในระยะยาวในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงผูสู้งอายุมากท่ีสุด โดยเน้นบริการถึงบา้นและมีการสอด
ประสานกนัระหวา่งบริการทางสุขภาพและทางสังคม 

 4.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน  
และองค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการเพื่อผูสู้งอายุ โดยกระบวนการ
ประชาคม 

 4.4 เก้ือหนุนให้เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดบริการด้านสุขภาพ 
และสังคมให้แก่ผูสู้งอายุท่ีสามารถซ้ือบริการได ้โดยมีการดูแลและก ากบัมาตรฐานและค่าบริการ 
ท่ีเป็นธรรมร่วมดว้ย 

 4.5 รัฐมีระบบและแผนเพื่อการใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอายเุม่ือเกิดภยัพิบติั 
 4.6 ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทยท์างเลือก 
 4.7 จดัคลินิกผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีจ  านวนเตียงตั้งแต่ 120 เตียงข้ึนไป 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการเพื่อพฒันางานดา้นผูสู้งอายุอยา่งบูรณาการระดบัชาติ 

และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 
1. มาตรการ การบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณาการระดบัชาติ 
 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ ให้สามารถผลักดัน

นโยบายและภารกิจท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอายสูุ่การปฏิบติั 
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 1.2 ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู ้สูงอายุจังหวดั 
ในคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดั เป็นเครือข่ายการบริหารและพฒันา
ผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

 1.3 พฒันาศกัยภาพของเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 
 1.4 คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติวางแผนและด าเนินการให้มีการติดตามประเมิน

ผลแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีทนัก าหนดเวลา 
2. มาตรการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ
 2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ ในระดบั

วชิาชีพอยา่งเพียงพอและมีมาตรฐาน 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผูดู้แลผูสู้งอายุอย่างเพียงพอ 

และมีมาตรฐาน 
 2.3 ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรด้านผู ้สูงอายุให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อ 

ความตอ้งการของประเทศและด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอาย ุและการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุ 
1. มาตรการ สนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยั และพฒันาองค์ความรู้ดา้นผูสู้งอายุส าหรับ

การก าหนดนโยบาย และการพฒันาการบริการหรือการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุ
2. มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุ

แห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
3. มาตรการพฒันาระบบข้อมูลทางด้านผูสู้งอายุให้ถูกต้องและทนัสมยั โดยมีระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีส าคญัดา้นผูสู้งอายท่ีุง่ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้ 
สรุปไดว้า่ แผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

ให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างมีคุณภาพ พึ่ งพาตนเองได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  
5 ประการ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ 
ในดา้นต่าง ๆ ระบบสวสัดิการเพื่อคุม้ครองผูสู้งอายุทั้งดา้นรายไดแ้ละดา้นสุขภาพ การพฒันางาน
และบุคลากรด้านผูสู้งอายุ ตลอดจนการส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุและ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
 



50 

บทบาทของผู้สูงอายุ 
สุกญัญา วชิรเพชรปราณี (2553 : 54 – 56) กล่าวว่าเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุแลว้ ผูสู้งอายุจะมี

บทบาทท่ีหลากหลาย เช่น บทบาทของผูสู้งอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย  
การดูแลร่างกาย การท่องเท่ียว การร้องร าท าเพลง และการหัวเราะ บทบาทของผูสู้งอายุต่อตนเอง
ดา้นจิตใจและจิตวิญญาณ คือผูสู้งอายุท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ก็เขา้วดัท าบุญเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ 
หล่อหลอมจิตวิญญาณ ท าความดี ท านุบ ารุงศาสนา บทบาทของผูสู้งอายุในการเล้ียงดูลูกหลาน   
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวท่ีตอ้งออกไปท างาน อีกทั้งยงัรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่เหงา   
และบทบาทของผูสู้งอายุต่อชุมชน การแสดงตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนทั้งในดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

โสภาพรรณ รัตนยั (2558 : 24) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูสู้งอายไุวด้งัน้ี 
1. บทบาททางเศรษฐกิจ 
บทบาททางดา้นน้ีของผูสู้งอายุต่อชุมชนโดยตรงยงัมีอยู่น้อยมาก เท่าท่ีมีอยู่ คือการเป็น

เจา้ของท่ีดินและบา้น ซ่ึงการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจของผูสู้งอายุนอกจากจะท าให้ผูสู้งอายุมีรายได้
เล้ียงตนเองและครอบครัวแล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผูสู้งอายุท่ียงัสามารถ 
ท าประโยชน์ให้กับตนเองและผูอ่ื้นในวยับั้นปลายของชีวิดและผูสู้งอายุท่ีมีศักยภาพ ในทาง
เศรษฐกิจมีโอกาสท่ีจะมีบทบาททางสังคมในชุมชนมากข้ึน ส่วนในทางอ้อมผูสู้งอายุอาจใช้
ประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจท่ีมีมายาวนาน เขา้มาช่วยแกไ้ขหรือจดัการกบัเหตุการณ์วิกฤติ
ทางสังคมท่ีมีต่อเศรษฐกิจของสังคมท่ีเกิดข้ึน ในการท าหนา้ท่ีสั่งการ แนะน าและดูแลบุคคลท่ีอยูใ่น
วยัผลิตทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนช่วยดูแลสุขภาพของเพื่อนผูสู้งอายุดว้ยกนั หากผูสู้งอายุ
สุขภาพดีก็เท่ากับลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในเร่ืองการใช้จ่ายในการรักษา ขณะเดียวกัน 
เป็นการรักษาศกัยภาพของผูสู้งอายท่ีุยงัมีประโยชน์ต่อสังคม 

2. บทบาททางสังคม 
เน่ืองจากสังคมไทยมีประเพณี วฒันธรรมและหลักค าสั่งสอนของศาสนาให้ยึดมัน่ 

ในระบบอาวุโส ใหค้วามเคารพเช่ือฟังต่อผูสู้งอาย ุเพราะบุคคลเหล่านั้นลว้นเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
สามารถอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังได้ ดังนั้น บทบาทต่อสังคมจึงได้แก่ การอบรม 
สั่งสอน เป็นท่ีปรึกษาและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม บทบาทของผูสู้งอายุต่อสังคมทางตรง คือการ
บ ารุง รักษาและถ่ายทอดความรู้ท่ีมีคุณค่าให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลงัหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ 
ชีวิตของตนเองให้แก่คนรุ่นปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการประกอบอาชีพ การแกปั้ญหาในอาชีพ 
หรือการใช้ชีวิตการจดัการด้านพิธีกรรม อย่างไรก็ตามการขอให้ผูสู้งอายุไปเป็นวิทยากรหรือ
ผูบ้รรยายความรู้ต่าง ๆ ในวงกวา้งยงัมีน้อยมาก ท าให้ผูสู้งอายุเขา้ไปมีบทบาททางสังคมไม่มาก 
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ทั้ง ๆ ท่ียงัมีศกัยภาพ ส่วนหน่ึงอาจจะมาจากความสามารถของผูสู้งอายุยงัไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับ 
ผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทในชุมชนไดม้ากมกัเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่น เป็นราชการหรือ
ผูท้  างานในองค์กรธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุยงัสามารถรวมตวัพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
มีการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

3. บทบาททางการเมืองการปกครอง 
แมว้่าบทบาทในการเป็นผูน้ าทางการปกครองของผูสู้งอายุจะลดลง เน่ืองจากกฎหมาย

ก าหนดให้ผูท่ี้มีต าแหน่งทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น ก านนั หรือผูใ้หญ่บา้นตอ้งเกษียณอายุ
เ ม่ือมีอายุ  60 ปี ข้ึนไป แต่อย่างไรก็ตามถ้า เป็นการเมืองระดับประเทศ  เช่น การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
ซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองอายุ จะพบวา่ ผูสู้งอายุไดรั้บการยอมรับทางการเมือง โดยไดรั้บเลือกให้เขา้ไป
มีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกบัวยัหนุ่มสาว ดงันั้น อนาคตผูสู้งอายอุาจจะมีบทบาททางการเมือง
ท่ีโดดเด่นเพราะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิง่ข้ึน 

อธิปไตย จาดฮามรด และศุภลกัษณ์ สุวรรณะชฎ (2562 : 610 - 613) กล่าวถึงบทบาท
ผูสู้งอายไุว ้ดงัน้ี 

1. บทบาทดา้นสังคม เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วฒันธรรมไทยโดยการให้ความเคารพ 
ผู้อาวุโส การส านึกผูกพันและต้องดูแลทดแทนพระคุณพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ท่ีเป็นผู ้อาวุโส 
และผูสู้งอายขุองตน การแสดงความอ่อนนอ้มต่อผูอ้าวุโสกวา่โดยการยกมือไหวแ้ละประเพณีแสดง
ความเคารพนบัถือ มีการจดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ  

2. บทบาทดา้นศิลปะ วฒันธรรมและประเพณี เป็นการสืบทอดศิลปวฒันธรรมผ่านการ
บอกเล่าและการปฏิบติั เพื่อไม่ใหศิ้ลปะ วฒันธรรมและประเพณี เลือนหายไป  

3. การด ารงรักษาดา้นภูมิปัญญา การถ่ายทอดความรู้จากผูสู้งอายท่ีุมีประสบการณ์ ทั้งดา้น
อาหารทอ้งถ่ิน อาหารพื้นบา้น การจกัสาน การทอผา้ อาชีพต่าง ๆ  

ส านกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั (ออนไลน์. 2563) กล่าววา่ เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุอาจตอ้ง
มีการลดบทบาททางสังคมลง โดยผูสู้งอายุท่ีมีทศันะเก่ียวกบัตนเองในทางบวก มองโลกในแง่ดี  
จะมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และคน้หาบทบาทใหม่ ๆ ให้กบัตนเอง กิจกรรมเหล่าน้ี 
จะช่วยให้ผูสู้งอายุไดพ้ฒันาในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้สมวยั เช่น กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรม
การเรียนรู้ กิจกรรมบริการผูอ่ื้น ไดแ้ก่ งานอดิเรกต่าง ๆ การท่องเท่ียว งานอาสาสมคัร เป็นท่ีปรึกษา
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ งานบริการทางสุขภาพอนามยั องค์กรการกุศล กลุ่มการเมือง บทบาท 
ตามอาชีพ และเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  
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สรุปไดว้่า บทบาทของผูสู้งอายุจะเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมาโดยการลดบทบาท
ทางสังคม แต่จะเพิ่มบทบาทดา้นอ่ืนแทนตามศกัยภาพของผูสู้งอายุไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้าน 
จิตวญิญาณ ครอบครัว ชุมชน ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 

ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้สูงอายุไทย  (2558 : 35  - 43)  กล่าวถึงปัญหาและ 

ความตอ้งการของผูสู้งอายไุทยไวด้งัน้ี 
1. ปัญหาดา้นรายไดห้ลกัของผูสู้งอายุ กล่าวคือ ปัจจุบนัแหล่งรายไดห้ลกัของผูสู้งอายุ

ท่ีไดรั้บจากบุตรลดลงอยา่งมาก ในขณะท่ีรายไดจ้ากการท างานมีแนวโน้มสูงข้ึน ผูสู้งอายุในวยัตน้ ๆ 
มากกวา่ก่ึงหน่ึงยงัคงท างานอยู ่ปรากฏดงัภาพประกอบ 4 - 5 

 

 
 
ภาพประกอบ 4  การเปรียบเทียบรายไดข้องผูสู้งอายุจากบุตรและรายไดจ้ากการท างาน ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550 - 2557  
ท่ีมา : มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558 : 35) 
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ร้อยละของการเปรียบเทยีบรายได้ของผู้สูงอายุจากบุตรและรายได้จากการท างาน 
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ภาพประกอบ 5  การเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีงานท า ในปี พ.ศ.2543, 2548, 2553 และ2557 
ท่ีมา : มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558 : 37) 
 

2. ปัญหาดา้นสุขภาวะของผูสู้งอายุ 
การส ารวจสุขภาวะผูสู้งอายไุทยในปี พ.ศ.2556 จ านวน 13,642 คน จาก 28 จงัหวดั พบวา่ 

ผูสู้งอายุร้อยละ 1.5 อยู่ในสภาวะ “ติดเตียง” คือ ผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
ได้ด้วยตนเอง ผูสู้งอายุร้อยละ 19 อยู่ในสภาวะ “ติดบา้น” คือ ผูสู้งอายุท่ีสามารถปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง แต่มีปัญหาในการเคล่ือนท่ีเม่ือตอ้งออกไปนอกบา้น และผูสู้งอายุร้อยละ 
79.5 อยู่ในสภาวะ “ติดสังคม” คือ ผูสู้งอายุท่ีสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดแ้ละสามารถออก
นอกบา้นเพื่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ปรากฏดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6  การเปรียบเทียบความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัของผูสู้งอายุ จ  าแนกตาม 
กลุ่มอาย ุ

ท่ีมา : มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558 : 41) 
 

3. ปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 
จากการส ารวจขอ้มูลสุขภาวะผูสู้งอายไุทยปี พ.ศ.2556 พบวา่ การเคล่ือนไหวของร่างกาย  

เป็นปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุสูงอนัดบัแรก (ร้อยละ 57.8) รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการไดย้ิน
หรือส่ือความหมาย (ร้อยละ 23.8) ปัญหาด้านการมองเห็น (ร้อยละ 19.2) ปัญหาด้านการเรียนรู้  
(ร้อยละ 3.7) ปัญหาดา้นจิตใจหรือพฤติกรรม (ร้อยละ 2.6) และปัญหาดา้นสติปัญญา (ร้อยละ 2.2) 
โดยผูสู้งอายุจะมีความผิดปกติดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย การมองเห็น และการไดย้ินเพิ่มมากข้ึน
เม่ืออายุมากข้ึนดงัภาพประกอบ 7 ส่วนโรคเร้ือรังท่ีพบมากในผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิต 
(ร้อยละ 41.4) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18.2) และโรคข้อเข่า เ ส่ือม (ร้อยละ 8.6) ปรากฏ
ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 7  การเปรียบเทียบปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ. 2556 
ท่ีมา : มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558 : 42) 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 8  การเปรียบเทียบโรคของผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ.2556 
ท่ีมา : มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2558 : 43) 
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การมองเห็น              การไดย้นิหรือส่ือความหมาย                 การเคล่ือนไหวร่างกาย 
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กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์. 2563) กล่าวถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุว่า 
บุคคลเม่ือก้าวสู่วยัสูงอายุเป็นช่วงท่ีควรได้รับการช่วยเหลือ ประคบัประคองจากสังคม ซ่ึงใน
สังคมไทยมีวฒันธรรมในการดูแลพ่อ-แม่ ญาติ ผูสู้งอายุ แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไป ย่อมส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม สังคมควรตะหนกั 
ถึงภาระความรับผิดชอบต่อกลุ่มผูสู้งอายุเพราะเป็นวยัท่ีสภาพร่างกาย จิตใจ และสถานภาพ 
ทางสังคมเปล่ียนแปลงเส่ือมถอยลงตามธรรมชาติ ความตอ้งการของผูสู้งอายพุอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกายของผูสู้งอาย ุ
1.1 ตอ้งการมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ 
1.2 ตอ้งการมีผูช่้วยเหลือดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
1.3 ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัสะอาด อากาศดี ส่ิงแวดลอ้มดี 
1.4 ตอ้งการอาหารท่ีเหมาะสมถูกสุขลกัษณะตามวยั 
1.5 ตอ้งการผูดู้แลช่วยเหลือใหก้ารพยาบาลอยา่งใกลชิ้ดเม่ือยามเจบ็ป่วย 
1.6 ตอ้งการไดรั้บการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว ทนัท่วงที 
1.7 ตอ้งการไดรั้บบริการรักษาพยาบาลแบบใหเ้ปล่าจากรัฐ 
1.8 ตอ้งการพกัผอ่นนอนหลบัอยา่งเพียงพอ 
1.9 ตอ้งการบ ารุงรักษาร่างกาย และการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
1.10 ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ 

2. ความตอ้งการทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ 
2.1 การรับรู้ ผูสู้งอายุจะยึดติดกบัความคิดและเหตุผลของตวัเอง การรับรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

จึงเป็นไปไดย้าก และความจ าเร่ิมเส่ือมลง 
2.2 การแสดงออกทางอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ของผูสู้งอายุ เก่ียวเน่ือง 

กับการสนองความต้องการของจิตใจต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ผูสู้งอายุจะมีความรู้สึก 
ต่อตนเองในแง่มุมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นความทอ้แท ้น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคญั 
กบัตนเองเช่นเดียวกบัในอดีตท่ีผ่านมาท าให้ผูสู้งอายุมีอารมณ์ไม่มัน่คง การกระทบกระเทือนใจ
เพียงเล็กนอ้ยจะท าให้ผูสู้งอายุเสียใจ หงุดหงิด โกรธง่าย ตอ้งการการยอมรับ และการเคารพยกยอ่ง
นบัถือ รวมทั้งการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผูสู้งอายโุดยสมาชิกในครอบครัวของผูสู้งอาย ุ

2.3 ความสนใจส่ิงแวดลอ้ม ผูสู้งอายุจะสนใจส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ 
และตรงกบัความสนใจของตนเองเท่านั้น 
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2.4 การสร้างวิถีด าเนินชีวิตของตนเอง การมีอายุมากข้ึนเปรียบเสมือนการเขา้ใกล้
กาลเวลาแห่งการส้ินสุดของชีวิต การยอมรับสภาพดงักล่าวจะท าให้ผูสู้งอายบุางคนมุ่งสร้างความดี
ใหแ้ก่ตนเองมากข้ึน 

2.5 ความผดิปกติทางจิตใจ พอจ าแนกออกเป็นกลุ่มอาการทางจิต 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
2.5.1. กลุ่มอาการทางจิตเน่ืองจากสมองเส่ือม 
2.5.2 กลุ่มอาการผดิปกติดา้นจิตใจและอารมณ์ 

3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม - เศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุ
3.1 ตอ้งการไดรั้บความสนใจจากผูอ่ื้น 
3.2 ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว สังคม และหมู่คณะ 
3.3 ตอ้งการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนดั 
3.4 ตอ้งการการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคมทั้งด้านความเป็นอยู่

รายได ้บริการจากรัฐ 
3.5 ตอ้งการมีชีวติร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม 
3.6 ตอ้งการลดการพึ่งพาคนอ่ืนให้น้อยลง ไม่ตอ้งการความเมตตาสงสาร (ท่ีแสดงออก

โดยตรง)  
3.7 ตอ้งการการประกนัรายได ้และประกนัความชราภาพ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ออนไลน์. 2563) ได้จ  าแนกปัญหาและ 
ความตอ้งการของผูสู้งอายไุว ้3 ประการ ดงัน้ี 

1. ปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพร่างกาย เกิดจากความเส่ือมถอยของสมรรถภาพ
ร่างกาย ภาวการณ์เป็นโรคต่าง ๆ (ทั้ งโรคเร้ือรังและไม่เร้ือรัง) ซ่ึงจะต้องแก้ไขด้วยการรักษา 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาล 

2. ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการท่ีผูสู้งอายุยงัคงต้องรับภาระ 
ในการหาเล้ียงครอบครัวและหาเล้ียงตนเอง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบมากในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน
ในเขตเมือง เพราะพื้นท่ีเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจสูง ผูค้นมีเวลาท่ีจะให้ความ
สนใจดูแลเพื่อนบา้นค่อนขา้งนอ้ย แตกต่างจากในชนบทท่ีผูสู้งอายท่ีุมีฐานะยากจน แต่ยงัไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชนค่อนข้างมาก นอกจากน้ี ผูสู้งอายุท่ีอยู่สภาพท่ีพอเล้ียงตวัเองได้ 
กล่าวคือ ยงัมีรายไดพ้อเล้ียงชีพก็ยงัคงมีความตอ้งการท างานหารายไดเ้พิ่มข้ึนเพื่อเป็นเงินส ารอง 
ใชจ่้ายในเวลาท่ีจ าเป็นอีกดว้ย 
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3. ปัญหาและความตอ้งการไดรั้บการสนองตอบด้านจิตใจ ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีส าคญั
มากส าหรับผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นผูสู้งอายุในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจระดบัใด และอยู่ในเขตพื้นท่ี
ชนบทหรือในเมือง ผลจากการศึกษาในหลายพื้นท่ี พบว่า ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อปัญหาสุขภาพร่างกาย และความสามารถในการท างานเชิงเศรษฐกิจของผูสู้งอายุด้วย  
ส่วนการแกไ้ขจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดผูสู้งอาย ุและสังคมท่ีผูสู้งอายุอาศยัอยู่
ซ่ึงสถาบนัท่ีจะท าหนา้ท่ีในดา้นน้ีไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว 

กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(ออนไลน์. 
2561) กล่าวถึง สิทธิและสวสัดิการท่ีผูสู้งอายไุดรั้บจากการคุม้ครอง ส่งเสริม และสนบัสนุนมีดงัน้ี 

1. ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
2. ดา้นการศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสาร 
3. ดา้นการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
4. ดา้นการพฒันาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะ

เครือข่าย/ชุมชน 
5. ดา้นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ บริการ

สาธารณะอ่ืน 
6. ดา้นการลดหยอ่นค่าโดยสาร และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางโดยการรถไฟ

แห่งประเทศไทย 
7. ดา้นการยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานท่ีของรัฐ 
8. ดา้นการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
9. การให้ค  าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี และการแกไ้ขปัญหา

ครอบครัว 
10. ด้านการช่วยเหลือด้านท่ีพกัอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น 

อยา่งทัว่ถึง 
11. ดา้นการช่วยเหลือเงินเบ้ียยงัชีพ 
12. การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 
13. การจัดบริการสถานท่ีท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามท่ี

คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติก าหนด 



59 

14. การจดับริการเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นพิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และการจดักิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ตามท่ีคณะกรรมการผูสู้งอายุ
แห่งชาติประกาศก าหนด 

15. ดา้นการลดหย่อนภาษีเงินได ้และการลดหยอ่นภาษีให้แก่ผูบ้ริจาคทรัพยสิ์นส าหรับ
กองทุนผูสู้งอาย ุ

16. ดา้นกองทุนผูสู้งอาย ุ
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม (ออนไลน์. 2563) ไดจ้ดัท าปฏิญญาผูสู้งอายุไทย 

พ.ศ.2542 ตามเจตนารมณ์ในเร่ืองสิทธิของผูสู้งอายุ ดงัท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย เพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับความช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีรอบด้านและพึ่งตนเองได้ ท าให้ได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูสู้งอายไุทย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูสู้งอายุตอ้งไดรั้บปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศกัด์ิศรี ไดรั้บการ
พิทกัษแ์ละคุม้ครองให้พน้จากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิ มิให้เลือกปฏิบติัโดยเฉพาะผูสู้งอายุ 
ท่ีไม่สามารถพึ่งพาตนเองหรือครอบครัวได ้รวมถึงผูพ้ิการท่ีสูงอาย ุ

2. ผูสู้งอายุควรอยู่กบัครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเขา้ใจ ความเอ้ืออาทร  
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกนัและกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีในการอยูร่่วมกนั อยา่งเป็นสุข 

3. ผูสู้งอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ บริการทางสังคมอนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เขา้ใจถึงการ
เปล่ียนแปลงของสังคมรอบดา้น เพื่อสามารถ ปรับบทบาทของตนใหส้มวยั 

4. ผูสู้งอายุควรไดถ่้ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสไดท้ างานท่ีเหมาะสม
กบัวยัและตามความสมคัรใจ โดยไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเห็น
ชีวติมีคุณค่า 

5. ผูสู้งอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง ตอ้งมีหลกัประกนัและ
สามารถเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั รวมทั้งได้รับการดูแล
จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวติอยา่งสงบ ตามคตินิยม 

6. ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได ้สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมใน
สังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญาของคน รุ่นหลงั มีการเขา้สังคม มีนนัทนาการท่ีดีและมีเครือข่ายช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในชุมชน 
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7. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตอ้งก าหนด
นโยบายและแผนหลกัดา้นผูสู้งอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองใหบ้รรลุ ผลตามเป้าหมาย 

8. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรา
กฎหมายว่าด้วยผูสู้งอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครอง 
สวสัดิภาพและจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ

9. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตอ้งรณรงค์
ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผูสู้งอายุตามวฒันธรรม ไทย ท่ีเน้นความกตญัญู
กตเวทีและเอ้ืออาทรต่อกนั 

สรุปได้ว่า ปัญหาและความต้องการของผูสู้งอายุมีอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รายได ้การบริการทางการแพทย ์การลดหยอ่นค่าใชจ่้าย ตลอดจนสวสัดิการ
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

 
บริบทของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(ออนไลน์. 
2559) ไดจ้ดัท าคู่มือโรงเรียนผูสู้งอายุและกล่าวถึงโรงเรียนผูสู้งอายุไวว้่า เป็นรูปแบบหน่ึงในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการจดัการศึกษา การพฒันาทกัษะเพื่อคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ
กิจกรรมของโรงเรียนผูสู้งอายุควรเป็นเร่ืองท่ีผูสู้งอายุสนใจและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต 
เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน ทอ้งถ่ิน ตลอดจนกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายโดยวิทยากรจิตอาสาหรือวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัโรงเรียน
ผูสู้งอายุก็เป็นพื้นท่ีให้ผูสู้งอายุได้แสดงศกัยภาพโดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่ีสั่งสม 
แก่บุคคลอ่ืนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาใหค้งคุณค่าคู่ชุมชนต่อไป นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงกรอบแนวคิด
โรงเรียนผูสู้งอายุ แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ  และปัจจยัแห่งความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายไุวด้งัน้ี 
 กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 การจดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอายใุนระยะแรกเป็นการรวมกลุ่มเพื่อพบปะพดูคุยกนั หลงัจากนั้น
จึงค่อย ๆ มีรูปแบบท่ีชัดเจนข้ึน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความต้องการของผูสู้งอายุมากข้ึน 
โดยด าเนินการภายใตแ้นวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพ 
เพื่อใหผู้สู้งอายไุดเ้รียนรู้รวมถึงพฒันาทกัษะในการดูแลตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุซ่ึงมีพื้นฐานแนวคิดว่า ผูสู้งอายุมีคุณค่าและมีศกัยภาพ ควรไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน 
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ให้มีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผูสู้งอายุเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
ของผู ้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องท าให้ผู ้สูงอายุสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน  
เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน ซ่ึงการด าเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายุ
เป็นไปในลกัษณะแบบมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง และร่วมด าเนินงาน 
โดยเนน้การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูสู้งอายมีุความสุข ทกัษะในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบับริบทของพื้นท่ี ความตอ้งการของผูสู้งอายุ การจดักิจกรรมของโรงเรียน
ผูสู้งอายุจะเป็นตวัก าหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไวอ้ย่างชัดเจน ระยะเวลาการเรียน 
อาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลกัสูตรท่ีจดัอบรม หรือในส่วนใหญ่อาจจดัสัปดาห์ละ  
1 วนั ก็ได ้โดยมีตวัแบบ (Model) โรงเรียนผูสู้งอาย ุดงัภาพประกอบ 9  



62 

 
 
 
 
 
- พมจ.                - รพ.สต.                                  - สนบัสนุนความคิด                   - สนบัสนุน 
- กศน.                - ผูน้ าทางศาสนา                     - การท างาน                                   การด าเนินงาน 
- อ าเภอ               - ศคพ.                                    - การขบัเคล่ือน                            - การประสาน 
                           - อาสาสมคัร                             กิจกรรม                                       ความร่วมมือ 
                                                                                                                                  เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 9  ตวัแบบ (Model) โรงเรียนผูสู้งอาย ุ
ท่ีมา : กรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ ออนไลน์. 2559) 
 
 

เครือข่าย ชมรมผูสู้งอาย ุ อปท. 

ตัวแบบ (Model) โรงเรียนผู้สูงอายุ 

แผน/กจิกรรม โรงเรียนผู้สูงอาย ุ คณะกรรมการด าเนินงาน 

กจิกรรมภายในโรงเรียน 
 - ใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ 
 - นนัทนาการ 
 - ฝึกอาชีพ 
 - ถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ 
 - ศิลปวฒันธรรม 
 - สมุนไพร/ธรรมชาติบ าบดั 
ฯลฯ 
 กจิกรรมภายนอกโรงเรียน  
 - ศาสนา/ประเพณี 
 - ทศันศึกษา 
 -อาสาสมคัร/บ าเพญ็ประโยชน์ 
 - เยีย่มเยยีนผูสู้งอาย ุฯลฯ 

 กาย 

 จิต 

 อารมณ์/สติปัญญา 

 สังคม 

5 ก 
(กลุ่ม/กรรมการ/กติกา/
กิจกรรม/กองทุน) 

 คุณภาพชีวติทีด่ี

ของผู้สูงอายุใน

ชุมชน 

ร่วมคิด 
 
 
 

ร่วมท า 
 
 
 

ร่วมสร้าง 

จะท าอะไร 
จึงจะเกิด
ประโยชน์กบั
ผูสู้งอาย ุ
ท าเพ่ือให้เกิด
การพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
คนทุกวยั 
สร้างชุมชนท่ี
เป็นสุขดว้ยมือ
ของทุกคน 
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โครงสร้างและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โครงสร้างโรงเรียนผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 
1. ท่ีปรึกษาโรงเรียนผูสู้งอายุ การตั้งท่ีปรึกษาของโรงเรียนผูสู้งอายุเป็นกลยุทธ์ในการ

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงานของ
โรงเรียน และเป็น “ใบเบิกทาง” ให้แก่การด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง
ความน่าเช่ือถือในการท างาน และถือเป็นการสร้างพนัธมิตรในการท างานชั้นเยี่ยม ท่ีปรึกษา 
ของโรงเรียนผูสู้งอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ าเภอ ผูบ้ริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน นกัวชิาการหรือขา้ราชการเกษียณ เป็นตน้ 

2. ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผูอ้  านวยการโรงเรียนผูสู้งอายุ องค์ประกอบน้ีเป็นส่วน
ส าคญัมากและถือเป็น “หัวใจ” ของการขบัเคล่ือนงาน ผูท่ี้จะท าหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ หรือประธาน 
หรือผูอ้  านวยการโรงเรียนผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนน าท่ีเป็นผูริ้เร่ิมงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ 
ในแต่ละพื้นท่ีท่ีได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผูสู้งอายุด้วยกัน เป็นผูมี้บทบาทส าคัญ 
ในการประสานงานและรังสรรคกิ์จกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3. คณะกรรมการและแกนน าร่วมขบัเคล่ือน ถือเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขของความส าเร็จเพราะ
กลไกหลกัในการเคล่ือนงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการหรือแกนน า
ร่วมขบัเคล่ือนข้ึนอยูก่บัการแบ่งหนา้ท่ี หรือแบ่งงานภายในโรงเรียนผูสู้งอายแุต่ละแห่ง 

4. ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นประการหน่ึงของโรงเรียนผูสู้งอายุเพราะ
ใชทุ้นทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีเป็นตวัตั้งขบัเคล่ือน ท าใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่น วทิยากรจากสมาชิกกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนั ขา้ราชการบ านาญ พระสงฆ ์
รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วทิยากรจิตอาสาจากหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในลกัษณะเครือข่าย
ทางสังคม เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบ ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยใ์นแต่ละจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุให้มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กับ
องคป์ระกอบหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ประชุมประชาคมเพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือในพื้นท่ี 
2. คดัเลือกและแต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายุ 
3. จดัท าแผนขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4. จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
5. ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
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6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
การบริหารจดัการโรงเรียนผูสู้งอายใุหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ย หลกั 5 ก ดงัน้ี 

 1. กลุ่ม การรวมกลุ่มของผูสู้งอายุอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มแกนน า คณะท างาน กลุ่ม
สมาชิก หรือกลุ่มนกัเรียนผูสู้งอายุซ่ึงเป็นเป้าหมายของการท างาน ส่วนกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้าง
ความเป็นกลุ่มก้อนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การเปิดรับสมคัรสมาชิกหรือนักเรียน
ผูสู้งอายุ การขยายตวัจากกลุ่มเดิมท่ีเคยอยูใ่นชุมชน เช่น ชมรมผูสู้งอายุ รวมทั้งการสร้างสัญลกัษณ์
ของกลุ่มสมาชิก ไดแ้ก่ ตราสัญลกัษณ์โรงเรียนผูสู้งอาย ุเส้ือสัญลกัษณ์ของนกัเรียนผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

2. กรรมการ ถือเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มซ่ึงท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการกลุ่ม 
ให้ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี ควรสร้างกระบวนการคดัเลือกผูท่ี้จะท าหน้าท่ีดงักล่าว แบ่งหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบ ช่วยกนัขบัเคล่ือนการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมใหก้ารบริหารจดัการโรงเรียนผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพ 

3. กติกาหรือขอ้ตกลงร่วมกนั ควรเกิดจากความเห็นพอ้งตอ้งกนัของสมาชิกในโรงเรียน
ผูสู้งอายุเสมือนหน่ึงเป็นสัญญาใจท่ีมีต่อกนัวา่จะร่วมกนัยึดถือและปฏิบติัตาม ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ี
ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู ้สูงอายุมีทิศทางการท างานท่ีชัดเจน  ถึงแม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ก็ยงัคงมีแนวทางการท างานแบบเดิมและพฒันาต่อยอดได ้

4. กิจกรรม ในระยะเร่ิมแรกมุ่งเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาง่าย ๆ 
ไม่ซบัซ้อน เช่น การนดัหมายพบปะกนัทุกเดือน มีกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมนนัทนาการรูปแบบ
อ่ืน ๆ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน หรือการรวมกลุ่มออกก าลังกาย เม่ือมี
ประสบการณ์มากข้ึนจึงเคล่ือนไปสู่การท ากิจกรรมท่ีตอบสนองปัญหาและความตอ้งการท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นมากข้ึน เช่น การบูรณาการโรงเรียนผูสู้งอายเุขา้กบัการท างานของ “ธนาคารความดี” 

5. กองทุน การขบัเคล่ือนงานของโรงเรียนผูสู้งอายุให้เป็นไปอย่างมัน่คง จ าเป็นต้อง
เรียนรู้วิธีการหางบประมาณเพื่อการด าเนินงานด้วยตนเอง วิธีการหางบประมาณเขา้กองทุนของกลุ่ม
อาจจ าแนกเป็น การสร้างกองทุนของตนเอง การเก็บเงินค่าสมาชิก การขอรับบริจาคผูมี้จิตศรัทธา 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากหน่วยงานแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กองทุนผูสู้งอายุ กองทุนสุขภาพต าบล ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
เป็นตน้ 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จ (CSF Analysis) เป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งให้ความส าคญั 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยกระดบัผลการด าเนินงานให้สูงข้ึน (Higher Performance) ส าหรับปัจจยั
แห่งความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายมีุอยูด่ว้ยกนั 6 ประการ ไดแ้ก่  
 1. มีผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรม 
ของโรงเรียนผูสู้งอายุซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงของความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายุ 
โดยเฉพาะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผูสู้งอายุหรือผูน้ าทางด้านจิตใจ เช่น พระภิกษุ เพราะมีผล
โดยตรงต่อการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนทั้ งแก่ผู ้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียน หน่วยงาน  
และองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมือและการสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 2. มีเป้าหมายท่ีชดัเจนและมีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง การก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน
ถือเป็นการก าหนดทิศทางการท างานท่ีสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในหมู่คณะกรรมการหรือแกนน า  
ซ่ึงจะเป็นพลงัท่ีเขม้แข็งในการท างานร่วมกนั ส่วนการจดัให้มีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ านั้น
เป็นกลไกในการเช่ือมโยงประสานความเป็นกลุ่มและความเป็นชุมชนของผูสู้งอายใุห้เกิดข้ึนส่งผล
ใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการขบัเคล่ือนงานโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
 3. มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความผูกพนัและความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 
กลไกท่ีท าใหส้มาชิกมีส่วนร่วมทั้งในลกัษณะแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม
ประจ าเดือน การสร้างเวทีในการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น การร่วมกนัด าเนินงาน 
 4. มีเครือข่ายทางสังคมท่ีเขม้แข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเขม้แข็ง อาจพิจารณาได ้
2 ระดบั คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผูสู้งอายดุว้ยกนั 
เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการมีตวัแทนในแต่ละหมู่บ้าน และการให้ความส าคญักับ 
การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อประสานพลงัในการท างานร่วมกนั 
 5. มีการเรียนรู้และพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยการทบทวนตนเองและสรุป
บทเรียนในการท างานเป็นระยะ ๆ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท่ีควรพฒันาให้ดีข้ึนและน ามา
พฒันากระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
 6. มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม การสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานท่ีตั้งเครือข่าย เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนงาน 
ของโรงเรียนผูสู้งอายใุหเ้กิดข้ึนและด าเนินการไปอยา่งราบร่ืน 
 สรุปได้ว่า โรงเรียนผูสู้งอายุจดัตั้งข้ึนเพื่อให้ผูสู้งอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน

พูดคุยกนั ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยกนัภายใตก้ารด าเนินงานของทุกภาคส่วนในอนัท่ีจะส่งเสริม

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนโดยค านึงถึงบริบทของพื้นท่ีและความตอ้งการของผูสู้งอายใุนชุมชน  
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวจัิยต่างประเทศ 
ดีแลนนี (Delaney. 2000 : 2349)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์ประชุม
ของคณะกรรมการโรงเรียนและการสัมภาษณ์ผู ้ปกครองนักเรียน จ านวน 6 คน และใช้
แบบสัมภาษณ์เพื่อส ารวจความตอ้งการของผูป้กครองในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ แต่ถา้ผูบ้ริหารการศึกษาปฏิเสธการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ก็จะท าให้โรงเรียนแยกตวัออกจากชุมชนและจะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากชุมชน 
ลดนอ้ยลง 

ออสโตรว์ (Ostrow. 2002 : 4355) ได้ศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนซ่ึงเป็นบุตรหลานของผู ้อพยพชาวเอลซัลวาดอร์และชาวกัวเตมาลา 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้
รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน 

โกลด์ (Gold. 2010 : 295) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาโดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งชุมชน ผูป้กครอง และนกัการศึกษาซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย ผลการวิจยัพบว่า การจดัการของชุมชนสามารถ
เป็นส่ือกลางระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียนเพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้ 
และการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน อีกทั้งผูป้กครองยงัไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
ชุมชน ทั้งน้ี การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้กครองกบันักการศึกษาจะช่วยให้เกิดคุณค่า 
ในดา้นสังคมและวฒันธรรมแก่โรงเรียน 

โธโมพอลเลา และคณะ (Thomopoulou and et al. 2010 : 13 - 28) ไดศึ้กษาความแตกต่าง
ระหว่างคุณภาพชีวิตและความโดดเด่ียวของผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างคุณภาพชีวิตและความโดดเด่ียวของผูสู้งอายุจ  าแนกตามช่วงอายุ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ผูสู้งอายุชาวกรีกท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 - 93 ปี จ  านวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและแบบวดัคุณภาพชีวิต จ าแนก
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ดา้นจิตใจ และดา้นครอบครัว แบบวดั
คุณภาพชีวิตเป็นมาตรวดัประมาณค่า 6 ระดบัตั้งแต่ส าคญัน้อยท่ีสุดจนถึงส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่รายด้านเท่ากับ 0.88 0.74 0.77 และ 0.76 ตามล าดับ  ส่วนแบบวดัความโดดเด่ียว 
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เป็นมาตรวดัประมาณค่า 4 ระดบั ตั้งแต่ตลอดเวลาจนถึงไม่เคยเกิดข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.85 ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น เพศชาย 120 คน และเป็นเพศหญิง 60 คน  
ช่วงอาย ุ60 - 74 ปี จ  านวน 100 คน และตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป จ านวน 80 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 
118 คน หยา่ร้าง จ  านวน 9 คน และเป็นหมา้ย จ านวน 53 คน 2) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเพศ
ชายสูงกวา่เพศหญิง 3) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 60 - 74 ปี สูงกวา่ผูสู้งอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป 
4) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ท่ีสมรสแล้วสูงกว่าผูสู้งอายุท่ีหย่าร้าง และผูสู้งอายุท่ีหย่าร้าง 
มีระดบัคุณภาพชีวติสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย 5) ระดบัความโดดเด่ียวของผูสู้งอายุเพศหญิงสูงกวา่
เพศชาย 6) ผูสู้งอายุท่ีสมรสแล้วและยงัมีการติดต่อกับญาติพี่น้องจะมีความโดดเด่ียวน้อยกว่า
ผูสู้งอายท่ีุหยา่ร้างและผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย นอกจากน้ี ผูสู้งอายเุพศหญิงท่ีเป็นหมา้ยจะมีความกดดนั
ทางจิตใจจากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักอยา่งชดัเจน 

งานวจัิยในประเทศ 
ยุพิน ทรัพยแ์กว้ (2559 : 25 - 39) ไดศึ้กษาการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดว้ยหลกัสูตร

โรงเรียนผูสู้งอายุของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุดว้ยหลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูสู้งอาย ุ
ท่ีผ่านหลักสูตรของโรงเรียนผู ้สูงอายุจากชุมชนอ าเภอพระพรหมและชุมชนเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรวดัประมาณค่า 
5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับเท่ากับ 0.84 และแบบสัมภาษณ์เชิง
โครงสร้างในการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิต 
ของผูสู้งอายท่ีุผา่นหลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอาย ุคิดเป็นร้อยละ 93.33 และจากการถอดบทเรียน พบวา่ 
1) ดา้นร่างกาย ผูสู้งอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถดูแลตวัเองได ้ไม่เป็นภาระของ
ลูกหลาน การเจ็บป่วยเร้ือรังต่าง ๆ มีอาการดีข้ึน 2) ด้านจิตใจ ผูสู้งอายุมีความภาคภูมิใจ มัน่ใจ 
ความจ าและสมาธิดีข้ึน 3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กบัผูสู้งอายุคนอ่ืน
มากข้ึน มีความสุข และสบายใจท่ีไดร่้วมกิจกรรมดว้ยกนั และ 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูสู้งอายุไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ไดร่้วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น และมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ส่งผลใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติดีข้ึน  
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ยุรธร จีนา และรมิตา จีนา (2560 : 786 - 792) ไดศึ้กษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา : โรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ โรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์เชิงลึก) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเทศบาล
ต าบลสันโป่ง ผูบ้ริหารโรงเรียนเป่ียมสุข ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนเป่ียมสุข และผูสู้งอายุท่ีเป็นนกัเรียนโรงเรียนเป่ียมสุข จ านวนทั้งส้ิน 28 คน โดยใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน การวเิคราะห์ขอ้มูลพิจารณา
จากความสอดคลอ้งและความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยวิธีสามเส้า การวิเคราะห์เน้ือหา และการสร้าง
ขอ้สรุปแบบอุปนยั ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาคุณภาพ
ชีว ิตผู สู้ งอาย ุเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง  ๆ  ได ้แก่ เทศบาลต าบลสันโป่ง 
คณะสงฆต์ าบลสันโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูน้ าชุมชน และชมรมผูสู้งอายุในต าบล
สันโป่ง 2) รูปแบบการจดักิจกรรมของโรงเรียนเป่ียมสุข สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ทุกวนัศุกร์ เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ  
โดยผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ สนุกสนาน ให้ความร่วมมือช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ร่วมเสนอความคิดเห็น 
 และมีความสุขทุกคร้ังท่ีไดร่้วมท ากิจกรรมโรงเรียนเป่ียมสุข 3) รูปแบบความย ัง่ยืนของการพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุโรงเรียนเป่ียมสุข ส าหรับปัจจยัความย ัง่ยืน ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าและ 
ความเขม้แข็งของแกนน าผูสู้งอายุที่มีความรู้ความสามารถ การให้ความร่วมมือของผูสู้งอายุ
โรงเรียนเป่ียมสุข การให้ความส าคญัและไดร้ับการสนบัสนุนจากนายกเทศมนตรี ผูบ้ริหาร
เทศบาลต าบลสันโปง ผูน้ าชุมชน หน่วยงานองค์กรภาครัฐทั้ งในและนอกชุมชน ตลอดจน 
การบริหารจดัการโรงเรียนเป่ียมสุขท่ีเป็นระบบโดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคญั 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธินและคณะ (2561 : 3280) ได้ศึกษาปัจจยัด้านการประกอบอาชีพท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ต  าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุครสงคราม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการประกอบอาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุน ต าบลแหลม
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการรูปแบบคู่ขนาน  
กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ จ านวน 256 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม วิธีการเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง จ านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
และใชก้ารเปรียบเทียบรายประเด็นในรูปแบบตารางสรุปผล โดยน าเฉพาะประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนั
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ทั้งสองวิธีการมาอภิปรายผลตามรูปแบบการวิจยัแบบคู่ขนาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการ
ประกอบอาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายท่ีุสอดคลอ้งกนัทั้งสองวธีิการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ
สนใจ และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม โดยผลวิจัยเชิงปริมาณมีอิทธิพล เท่ากับ .355 และ .324 
ตามล าดบั ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ เม่ือผูสู้งอายุไดป้ระกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของตนเองและกลุ่มผูสู้งอายุในชุมชน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  
ร่วมด าเนินงาน ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันแล้ว  
จะส่งผลใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม 

เกศสุดา โภคานิตย ์และคณะ (2562 : 1) ไดศึ้กษาบทบาทผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
โรงเรียนผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ 2) ศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคการบริหารจดัการ และ 3) หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของผูน้ าทอ้งถ่ินในการ
บริหารจดัการโรงเรียนของผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ  
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง คุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายุ บุคลากร ผูน้ าชุมชนทั้ง 9 ชุมชน และนกัเรียนโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุรวมทั้งส้ินจ านวน 15 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
บทบาทผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการโรงเรียนผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วม พบว่า ดา้นการบริหาร
ผูน้ าทอ้งถ่ินมีแนวคิดในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตใหก้บัผูสู้งอาย ุดว้ยการเขา้ไปดูแลและ
สนบัสนุนดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นสถานท่ี และค่าสาธารณูปการ ดา้นการวางแผน ผูน้ า
ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ 
การจดักิจกรรม โดยการน านักเรียนผูสู้งอายุท  ากิจกรรมร่วมกบัภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ดา้นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเป็นการรับสนองนโยบายภาครัฐในการ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ 2) สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการโรงเรียนของผูสู้งอายุแบบมี
ส่วนร่วม พบว่า ด้านการบริหารด้านการวางแผน และด้านการจดักิจกรรม มีความเช่ือมโยงกับ
งบประมาณทั้ งส้ิน ซ่ึงโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้วประสบปัญหาด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ อีกทั้ งตามระเบียบเทศบาลไม่สามารถจัดตั้ ง
งบประมาณของโรงเรียนผูสู้งอายุได ้ปัญหาดงักล่าวไดมี้ผลกระทบกบัวสัดุ อุปกรณ์ หรือส่ือการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมมีอุปสรรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ยงัมีหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานท่ีเขา้มาตรวจเยี่ยมมอบเงินทุนให้ 3) แนวทางแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคของผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการโรงเรียนของผูสู้งอาย ุพบวา่ ดา้นการบริหารตาม



70 

ระเบียบของเทศบาลต าบลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ ไม่สามารถจดัตั้งงบประมาณของโรงเรียนผูสู้งอายไุด ้
ผูน้  าทอ้งถ่ินแกไ้ขปัญหาดว้ยการให้บุคลากรของเทศบาลเขา้ไปช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ส่วนดา้น
การวางแผนคณะกรรมการด าเนินการโรงเรียนผูสู้งอายุ มีการประเมินนกัเรียนโรงเรียนผูสู้งอายุ
ก่อนและหลงัเขา้เรียนวา่มีศกัยภาพอยา่งไร และดา้นการจดักิจกรรม มีการจดักิจกรรมและประยุกต์
ให้ผูสู้งอายุไดพ้ฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นวิชาการ ดา้นวิชาชีพ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีการต่อยอด
และพฒันาสินคา้เพื่อจ าหน่าย 

พระครูสิริภูรินิทศัน์ (ภูริณัฐ ดิษสวรรค์) (2563 : 159) ไดศึ้กษาโรงเรียนผูสู้งอายุกบัการ
เรียนรู้พฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโรงเรียนผูสู้งอายุกับการเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพชีวิต จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัสภาพแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคม เขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุ ส่งผลให้ภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน การดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสม  
แมป้ระชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แต่มิไดห้มายความว่าคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเหล่านั้นดีตามไป
ดว้ย เน่ืองจากปัจจยัสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรม สภาพแวดลอ้มท่ีแยล่ง สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากระบบครอบครัวขยาย กลายเป็นระบบครอบครัวเด่ียว วฒันธรรมการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัว
ลดนอ้ยลง ท าให้ผูสู้งอายุถูกทอดทิ้งมากข้ึน ดงันั้นประเทศไทยตอ้งเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่
สังคมผู ้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนของประเทศ มาตรฐานสากลซ่ึง
หมายความว่าประเทศไทยต้องมีการเตรียมการด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายเุพื่อรับกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าว โรงเรียนผูสู้งอายุจึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดัการศึกษา การพฒันาทกัษะเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
และกิจกรรมของโรงเรียนผูสู้งอายุจะเป็นเร่ืองท่ีผูสู้งอายุสนใจและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ 
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็น ขณะเดียวกนัก็เป็นพื้นท่ีท่ีผูสู้งอายุจะได้แสดงศกัยภาพ  
โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมแก่บุคคลอ่ืน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่
กบัชุมชน จะท าให้ผูสู้งอายุมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีคุณค่าสามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคม และมีความสุข
ในบั้นปลายของชีวติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า  
การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนโดยอาศยัเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้สังคมตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมของ
ผูสู้งอายุในการเผชิญกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีท้าทายซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมาก 




