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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอสรุป
ผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง 

2. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง 
3. เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนการจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง 
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในจงัหวดัระยอง แบ่งออกเป็น อ าเภอบา้นค่าย 136 คน อ าเภอเมืองระยอง 380 คน 

อ าเภอแกลง 221 คน อ าเภอบ้านฉาง 90 คน อ าเภอเขาชะเมา 50 คน และอ าเภอวงัจนัทร์  193 คน  

รวมทั้งส้ิน 1,070 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ สังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ในจงัหวดัระยอง รวมทั้งส้ิน 283 คน ประกอบด้วย อ าเภอบ้านค่าย 36 คน  

อ าเภอเมืองระยอง 101 คน อ าเภอแกลง 58 คน อ าเภอบ้านฉาง 24 คน อ าเภอเขาชะเมา 13 คน  

และอ าเภอวงัจนัทร์ 51 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้ตารางเทียบกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี 

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยมีเขตการปกครองเป็นชั้นของการสุ่ม 

จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

ตอนที่  1  สอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู ้สูงอายุในการจัดการศึกษา 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง จ านวน 17 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการวางแผน     จ านวน 5 ขอ้ 

1.2 ดา้นการด าเนินงาน     จ านวน 6 ขอ้ 

1.3 ดา้นการประเมินผล     จ านวน 6 ขอ้ 

ไดค้่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ระหวา่ง 0.40 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

เท่ากบั 0.91 

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จังหวดัระยอง  

จ านวน 23 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 ดา้นสุขภาพ     จ านวน 6 ขอ้ 

2.1 ดา้นจิตใจ      จ านวน 6 ขอ้ 

2.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม     จ านวน 5 ขอ้ 

2.1 ดา้นสังคม      จ านวน 6 ขอ้ 

ไดค้่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ระหวา่ง 0.40 – 0.88 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

เท่ากบั 0.95 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี แลว้จดัส่งไปยงั

ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดดว้ยตนเอง  

6 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 283 ฉบบั ไดแ้ก่ อ าเภอบา้นค่าย จ านวน 36 ฉบบั เมืองระยอง จ านวน 101 ฉบบั 

อ าเภอแกลง จ านวน 58 ฉบบั อ าเภอบา้นฉาง จ านวน 24 ฉบบั อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 13 ฉบบั และ

อ าเภอวงัจนัทร์ จ านวน 51 ฉบบั  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี  

1. วิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง ดว้ยวธีิการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ดว้ยวิธีการหา

ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู ้สูงอายุในการจัดการศึกษา  

กับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัระยอง  
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 

4. สร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง โดยใชก้าร
วเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยั

สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จงัหวดัระยอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅= 4.11) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงาน (X̅= 4.20) ดา้นการ

วางแผน (X̅= 4.14) และดา้นการประเมินผล (X̅= 3.99) ตามล าดบั 

2. คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (X̅= 4.52)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดา้นสังคม (X̅= 4.63) และ

ดา้นจิตใจ (X̅= 4.55) อยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดา้นสภาพแวดล้อม 

(X̅= 4.49) และดา้นสุขภาพ (X̅= 4.42) อยูใ่นระดบัมาก 
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3. การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั

คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน

ระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการประเมินผล

มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทางบวกในระดบัปานกลาง (X3Y = 0.514) อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการวางแผน (X1Y = 0.359) และดา้นการด าเนินงาน (X2Y = 

0.343) มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทางบวกในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

4. การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 2.879** + 0.401**X และสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Ẑy =  0.529**ZX และสมการณ์พยากรณ์สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 28 

 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้ิจยัน ามาอภิปราย

ผลดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัระยอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแนวโนม้ประชากรไทย

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งวยัอยา่งสมบูรณ์แบบ รัฐบาล

จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาผูสู้งอายุให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยการก าหนดนโยบาย

ต่าง ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปิด

โอกาสให้กลุ่มผูสู้งอายุเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดปัญหาความตอ้งการที่แทจ้ริง

การด าเนินงานจดัท าหลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุ การจดัสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

การติดตามผลการด าเนินงาน และการเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้

ผูสู้งอายุตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโรงเรียนผูสู้งอายุเป็นอยา่งมาก สอดคลอ้งกบั

ปรียามาศ โทนค าและคณะ (2557 : 104) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบวา่ คณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดักาฬสินธุ์  มีส่วนร่วมในดา้นการบริหาร
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จดัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั

พชัรียาภรณ์ พิมพาเรือและอาคม อ่ึงพวง (2557 : 99) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่วา่

จะเป็นการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงาน

งบประมาณ ท านองเดียวกบัลดัดาวลัย ์ศิริพงศ ์และคณะ (2558 : 90) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม

ของผูป้กครองในการจัดการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งเด็กผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั การร่วมพดูคุยกนัระหวา่งผูป้กครองกบัครูผูดู้แลเด็กเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคน การพฒันาศกัยภาพของเด็กให้มีสุขอนามยัท่ีดี ตลอดจน

การติดตามประเมินผลเพื่อเป็นขอ้มูลป้อนกลบัให้แก่ครูผูดู้แลเด็ก และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

เจษฎา ภกัดี (2563 : 329 - 330)ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนบ้านเก่าขาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ซ่ึงโรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการบริหารงานวชิาการ การจดักิจกรรม

ของโรงเรียนและชุมชน การบริหารงานทัว่ไป การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน

การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเสริมสร้างขวญัก าลังใจของบุคลากรในโรงเรียน 

ตลอดจนการบริหารงานงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงถือเป็นกลุ่มเปราะบางมากและจ าเป็นตอ้งไดรั้บ

การสนบัสนุนดูแลจากรัฐบาลอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหผู้สู้งอายกุลายเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพโดยใชโ้รงเรียน

ผูสู้งอายเุป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ซ่ึงจะช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบับริโภค

อาหารตามหลักโภชนาการ การดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านเรือน การออกก าลังกายท่ี

เหมาะสม รวมถึงการพบปะสังสรรคก์บับุคคลอ่ืน การมองเห็นคุณค่าตนเอง และไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย

ทอ้แทใ้นชีวิต โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และท าให้ผูสู้งอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์  
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ออนไลน์. 2561) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพิน ทรัพยแ์กว้ (2559 : 25 - 39) ซ่ึงไดศึ้กษาคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุท่ีผ่านหลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุ ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุมีความรู้ในการดูแล

สุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน มีความภาคภูมิใจ ความจ า สมาธิ และ

ความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งยงัได้รับขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ท านองเดียวกบัอรทยั เลียงจินดาถาวร (2562 : 195) ได้ศึกษา

เก่ียวกบัโรงเรียนผูสู้งวยักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมงัสาหาร 

จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตของผูสู้งวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

โดยผูสู้งวยัต่างมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัผูสู้งอายุ

ดว้ยกนั เช่นเดียวกบัอภิวฒัชยั พุทธจร (2564 : 250) ไดศึ้กษาการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุด้วย

หลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุ ต  าบลนาพู่ อ  าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิต

ของผูสู้งอายุหลังจากการศึกษาอบรมในหลักสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยผูสู้งอายุสามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความสนใจ มีการแสดงความคิดเห็น

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ภายในกลุ่ม และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  

3. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยองโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทั้งน้ีผูว้ ิจยัเห็นว่า การด าเนินการใด ๆ ก็ตาม  
ถ้าด าเนินการไปด้วยดีผลของการด าเนินการนั้นก็จะบงัเกิดผลดีตามมาด้วย ปัจจยัของการ
ด าเนินการที่ดีประการหน่ึงก็คือการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในการด าเนินการนั้น 
เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบติั รวมถึงการประเมินผล ตั้งแต่แรกจนเสร็จส้ิน
การด าเนินงาน ดงัชัน่ สถาบนัพระปกเกลา้ (2556 : 10) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ 
เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐไดเ้ขา้มารับรู้
ข่าวสาร ไดแ้สดงความคิดเห็น ความห่วงใยต่อแนวทางการด าเนินการของโครงการของรัฐ และการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลการ
ตดัสินใจ ร่วมให้ค  าปรึกษาหารือร่วมกนั รวมถึงร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงานโครงการของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตกลงร่วมกนัในกิจกรรมการด าเนินงาน
ดว้ยความเตม็ใจ ส่งผลต่อผลส าเร็จหรือเป้าหมายของงานเป็นอยา่งดี ซ่ึงงานวจิยัเร่ืองน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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กบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ก็พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเป็นอย่างดี สอดล้องกับพระครูสิริภูรินิทศัน์ (ภูริณัฐ ดิษสวรรค์) (2563 : 159)  
ได้ศึกษาเก่ียวกบัโรงเรียนผูสู้งอายุกบัการเรียนรู้พฒันาคุณภาพชีวิต ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียน
ผูสู้งอายุมีบทบาทส าคัญในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุเน่ืองจากเป็นสถาบนัทางสังคมท่ี
สามารถจดักิจกรรมผูสู้งอายุได้อย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถดูแล
ตวัเองได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถสร้างคุณประโยชน์ได้ในทุกระดับทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยไม่มีการก าหนดรูปแบบและกิจกรรมท่ีตายตวัข้ึนอยูก่บับริบทของ
พื้นท่ีและความตอ้งการของผูสู้งอายุภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนน้การพฒันาผูสู้งอายุให้มีความสมบูรณ์ในทุกมิติ ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาท าให้ผูสู้งอายุสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม มองเห็นคุณค่าในชีวิตเพิ่มข้ึน รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางสังคม มี
สัมพนัธภาพท่ีดี รู้จกัเอ้ืออาทรต่อกนั รวมทั้งยงัเป็นการสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัผูสู้งอายุอีกดว้ย  
เช่นเดียวกบัเกศสุดา โภคานิตย ์และคณะ (2562 : 1) ไดศึ้กษาบทบาทผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการโรงเรียนผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูน้  าทอ้งถ่ินมีบทบาทส าคญัในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุโดย
สนบัสนุนในดา้นบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี  รวมทั้งมีการจดักิจกรรมร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ท  านอง
เดียวกบัยุรธร จีนา และรมิตา จีนา (2560 : 786 - 792) ไดศึ้กษาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ได้แก่ เทศบาลต าบลสันโป่ง คณะสงฆ์ต าบลสันโป่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูน้ าชุมชน และชมรมผูสู้งอายุในต าบลสันโป่งท าให้ผูสู้งอายุมีความพึง
พอใจ สนุกสนาน ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ร่วมเสนอความคิดเห็น และมีความสุขทุกคร้ังท่ีได้ร่วม
กิจกรรมกบัโรงเรียนเป่ียมสุข 

4. ความสามารถในการพยากรณ์ของการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง 
ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไดร้้อยละ 28 และยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ การมีส่วน
ร่วมของผูสู้งอายใุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ทั้งน้ี อาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีรัฐไดเ้ห็นความส าคญั
ของการเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายเุขา้ไปมีบทบาทส าคญัในการร่วมจดัการศึกษาทั้งในดา้นการวางแผน 
การด าเนินงาน และการประเมินผล ท าให้ผูสู้งอายุสามารถเรียนรู้ เขา้ใจ และน าไปใชใ้นการพฒันา
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คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบัลิขิตา เฉลิมพล
โยธินและคณะ (2561 : 3280) ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วมไวว้า่ เม่ือผูสู้งอายุไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงานแลว้
จะท าให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในมิติต่าง ๆ ท านองเดียวกบัยุพิน ทรัพยแ์กว้ (2559 : 25 - 39)  
ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายท่ีุผา่นหลกัสูตรโรงเรียนผูสู้งอายุไว ้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย 
โดยผูสู้งอายมีุความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่วนทางดา้นจิตใจ ผูสู้งอายมีุความภาคภูมิใจ มัน่ใจ 
ความจ า และสมาธิดีข้ึน ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ผูสู้งอายุมีรอยยิม้ ความสบายใจและความสุข
ท่ีไดร่้วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลผูสู้งอายุ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูสู้งอายุไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ การร่วมกิจกรรมนันทนาการและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
1. เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลของผูสู้งอายุในการจดัการศึกษา

โรงเรียนผูสู้งอายุค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนผูสู้งอายุจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การติดตามและประเมินผลของโรงเรียนผูสู้งอายุท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรฐานและตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมโดยสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละบริบทของ
พื้นท่ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียน  

2. โรงเรียนผูสู้งอายุควรให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
ผูสู้งอายุเป็นวยั ท่ีประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นประจ าอนัเน่ืองมาจากการนอนหลับ
พกัผ่อนท่ีไม่เพียงพอและการรับประทานอาหารตามใจชอบ ท าให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพร่างกายท่ี
อ่อนแอซ่ึงอาจเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย ดงันั้น การด าเนินงานของโรงเรียน
ผูสู้งอายุจึงควรมุ่งเน้นไปท่ีการให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ การออก
ก าลงักาย รวมทั้งการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตามหลกัโภชนาการ  

3. การสร้างภาคีเครือข่ายในการจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการจ ัด
การศึกษาเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่อาจท าให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดีข้ึนไดใ้นระยะยาว ดงันั้น 
โรงเรียนผูสู้งอายุภายใตก้ารก ากบัดูแลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงควรเป็นแกนน าในการ
สร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายองคก์ารต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคล ชุมชน มูลนิธิ หน่วยงาน
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ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียนผูสู้งอายเุพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 

  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 
1. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอาย ุจงัหวดัระยอง  
3. ควรศึกษากลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ควรศึกษานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนศตวรรษท่ี 21  




