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บทคัดย่อภาษาไทย 

59601308 : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : โรงเรียนผู้สูงอายุ, การด าเนินงาน, ผู้สูงอายุ 

นางสาว วรมน เหลืองสังวาล: แนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 

  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า และศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ท่ีปรึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ครูใหญ่ ประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 
คณะกรรมการแกนน าร่วมขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลบางระก า ทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รวมท้ังส้ิน 57 คน โดยใช้
เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสังเกต ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จะน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์เนื้อหา สรุป และน าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบการพรรณนาความ 

 ผลการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าตาม POSDCoRB 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนงานมีการก าหนดวันการจัดประชุมร่วมกันทุกหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกเดือนอย่างชัดเจน 2) การจัดหน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่ง
ส่วนงาน และการก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน 4 หน่วยงาน 3) การจัดบุคลากรตามจ านวนท่ีเหมาะสม 
4) การอ านวยการโดยการส่ังการและประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆในการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 5) การประสานงานร่วมมือกันท้ังองค์กรภายในและภายนอก  6) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทางวาจาเป็นประจ าทุกเดือน และ 7) งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 และองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  คือ 1) งบประมาณไม่เพียงพอ 2) จ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอในอนาคตท่ีต้องด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ส าหรับปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลบางระก า ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) มีผู้น าการเปล่ียนแปลง 3 คน ท่ีมีความทุ่มเท 
เสียสละ มุ่งมั่น และเล็งเห็นผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก 2) มีการก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วมกันในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และผู้สูงอายุ 4) มีเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังภายในและ

 



  จ 

ภายนอก 5 หน่วยงาน 5) มีการเรียนรู้ และทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนาในการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 6) มีองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าหนุนเสริมในการด าเนินงาน 

ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
อีกท้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่นๆสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียนตนเองให้
ประสบความส าเร็จต่อไป 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59601308 : Major (Public and Private Management) 
 

MISS WORAMON LHUNGSANGWANG : THE IMPLEMENTATION GUIDELINES 
THAT AFFECT TO SUCCESS OF BANG RAKAM SENIOR SCHOOL , BANG LEN DISTRICT 
NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAWANYA 
THAMMAAPIPON 

This research aims to study operation, problems and obstacles in the 
operation of Bang Rakam Senior School, study the success factors in the operation of 
Bang Rakam Senior School. Conducting study by using qualitative research, in-depth 
interviews with non-participants observation methods and focus group. The main key 
informants are consultants of Bang Rakam Senior School, headmaster, president, 
director of Bang Rakam Senior School, working committee of Bang Rakam Senior 
School and member of Bang Rakam Senior School, volunteer lecturer of Bang Rakam 
Senior School, a total of 57 person. Research instruments are semi-structured 
interview and observation. The data was checked with methodological triangulation, 
content analysis, conclusion and present descriptive research results. 

The study of Bang Rakam Senior School operations are based on the 
POSDCoRB theory that consisted 7 step. 1) Planning that is scheduled for the 
meeting every month with all departments. 2) Organizing that have structure every 
department, Segmentation and clear assignment 4 department. 3) Staffing that 
appropriate number of personnel. 4) Directing that have for success of the 
operations. 5) Coordination between internal and external departments. 6) Reporting 
that verbal report of performance every month. 7) Budgeting support by office of the 
ministry of public health, Health District Office 5 and Bang Rakam Sub-district 
Administration Organization and problem, obstacles in the operation of Bang Rakam 
Senior School, 1) Insufficient budget 2) Insufficient personnel that if there are 
additional activities in the future. The success factor of Bang Rakam Senior School 
include 6 factors. 1) Change leader 3 persons who have dedication, sacrifice, 
commitment and focused on benefits of the elderly mainly. 2) Work goals clearly 
defined and continuous activity. 3) Participation in internal organizations, external 

 



  ช 

organizations and the elderly. 4) Strong internal and external social networks. 5) 
Learning and reviewing strengths, weaknesses, things that should be improved and 
developed in operations continuously. 6) Bang Rakam Sub-district Administration 
Organization supports the operation. 

These study results are beneficial to Bang Rakam Senior School and can 
be applied to improve performance to gain maximum benefits and efficiency. Also, it 
can be adopted in organizations involved to support and create development 
opportunities for other senior school. Moreover, senior school can apply these 
finding to their operations afterwards. 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมโลกได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aged Society) ในปี ค.ศ. 2006 โดยมีสัดส่วนประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 หลังจากนั้นประชากรโลกสูงวัยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมาก โดยเพิ่มข้ึน

ด้วยอัตราสูงถึงร้อยละ 3.1 ต่อปี โดยในปี ค.ศ. 2016 ประชากรโลกประมาณ 7,433 ล้านคน ในจ านวนนี้

เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 929 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรท้ังหมด 

และมีแนวโน้มว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแล้วได้กลายเป็นสังคม

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์(Complete Aged Society) ไปแล้วทุกประเทศ ประเทศท่ีก าลังพัฒนาก าลังมี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยท่ีบางประเทศได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และ

หลายประเทศก าลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอีกในไม่นาน การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุจึงเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆท่ัวโลกในปัจจุบัน (United Nations, 2016) 

 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) เป็นปีแรกเมื่อ ปีพ.ศ.2548 โดยมีสัดส่วน

ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรท้ังหมด อัตราการเกิด

ท่ีลดลงอย่างมากในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมาท าให้สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดต่ าลงอย่างมาก  

โดยในปี พ.ศ. 2559 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดลงเหลือเพียงร้อยละ 18 ของประชากรท้ังหมด และ 

จากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ท าให้คาดประมาณว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์(Complete Aged Society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึง 

ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด และในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด

(Super Aged Society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากร

ท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) 

 จากการท่ีประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรผู้สูงอายุทุกปี และสภาพครอบครัวไทย

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต จากท่ีเป็นครอบครัวขยายมีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน  

ได้แปรเปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น จึงท าให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามล าพังขาดผู้ดูแล และอาจ

ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไร้ความหมาย สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยจึงเป็นท่ีน่าวิตก

กังวล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆของรัฐ 

เพื่อท่ีจะท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง โดยบุคคลท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว 
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ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุ

รวมท้ังการส่งเสริมสนับสนุน  และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่ อให้ ผู้ สูงอ ายุ 

มีพื้น ท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เพื่อให้ ผู้สูงอายุ เห็นคุณค่าและความส าคัญของตัวเอง  

พร้อมท้ังชุมชนจะได้ประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า  

มีศักดิ์ศรี และมีความสุข (อนันต์ อนันตกูล, 2560) 

 โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดจากแนวคิดท่ีตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ และพลังของผู้สูงอายุ 

โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นรูปแบบหนึ่ งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา  

การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีเรื่องท่ี

ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญในการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนทักษะชีวิต ความรู้ท่ีมีความจ าเป็น  

โดยวิทยากรท่ีมีจิตอาสาหรือจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นท่ีท่ีผู้สูงอายุ  

จะได้แสดงความสามารถศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ต่างๆท่ีส่ังสมมาแก่บุคคล

อื่นๆเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชน ซึ่งการสร้างพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจะต้องอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคี เครือข่าย 

นอกจากนี้การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังมีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี  2553 และ 2556 และ 

แผนระดับชาติหลายฉบับท่ีได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

ท่ีมีประโยชน์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2559) การจัดต้ังเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ มีความหลากหลาย 

ท้ังสถานท่ี รูปแบบ และวิธีการ โดยสถานท่ีด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อาจเป็นอาคารเรียนเก่า  

ของโรงเรียนท่ีเลิกกิจการ อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ ภายในวัด บ้านของผู้ริเริ่มก่อต้ัง สถานท่ีราชการ  

หรือจัดต้ังในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะ

เริ่มแรกอาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มเพื่อพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆเริ่มมีรูปแบบท่ีชัดเจนมากขึ้น  

มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากท่ีมี  

การด าเนินการอยู่แล้ว เช่น ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ  

ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี เป็นต้น ส่วนรูปแบบการศึกษาและกิจกรรมนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุไม่มี

รูปแบบและกิจกรรมท่ีชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นท่ี ความต้องการของผู้สูงอายุ และหน่วยงาน 

ท่ีเป็นผู้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2560) 
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 ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้มีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เช่นเดียวกับจังหวัด

นครปฐมได้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเมื่อปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ

แห่งหนึ่งท่ีได้เห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน

ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 และจากการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ จึงท าให้ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 5 และมีหน่วยงานของรัฐอื่นๆเข้ามาศึกษา 

การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าอีกเป็นจ านวนมาก 

 จากความเป็นมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงแนวทางการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รวมท้ังปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของ

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

อีกท้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่นๆสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียนตนเองให้

ประสบความส าเร็จต่อไป 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

ขอบเขตการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 1. ขอบเขตเชิงพื้นที ่

 พื้นท่ีศึกษาในครั้งนี้คือ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ว่ามีการด าเนินงาน

อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม มีความเข้มแข็ง และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานจนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
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ผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 5 ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการด าเนินงาน 

“POSDCoRB” ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick น ามาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค และศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 3. ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

  3.1 ท่ีปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

  3.2 ครูใหญ่หรือประธานหรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

  3.3 คณะกรรมการแกนน าร่วมขับเคล่ือนและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

  3.4 ทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 4. ขอบเขตเชิงเวลา 

 ด าเนินการศึกษาต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 

9 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ

การสนทนากลุ่มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จของการด าเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามา

ก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก

และการสนทนากลุ่มจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 



  5 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและ

การสนทนากลุ่ม 

 4. การสรุปผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษา 

 5. การเสนอแนะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

 3. ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

 4. ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม สามารถน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้โอกาสในการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 5. โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่นๆ สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ

โรงเรียนผู้สูงอายุตนเองให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้ังแต่การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร 

การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดท างบประมาณ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งได้แก่ 

  1.1 การวางแผน (Planning : P) คือ การก าหนดแผนการปฏิบั ติงานและวิธีการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะต้องปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง และปฏิบัติ

อย่างไรบ้าง เพื่อให้งานบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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  1.2 การจัดหน่วยงาน (Organizing : O) คือ การก าหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน 

และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  1.3 การจัดบุคลากร (Staffing : S) คือ ความเพียงพอในการจัดสรรบุคคลมาด าเนินงาน

ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  1.4 การอ านวยงานหรือการสั่งการ (Directing : D) คือ การควบคุมบังคับบัญชา  

การควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผู้น าของหน่วยงานต่างๆ  

ในการด าเนินงานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  1.5 การประสานงาน (Coordinating : Co) คือ การประสานงานกิจการด้านต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีและน าไปสู่เป้าหมายเดียวกันของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  1.6 การรายงาน (Reporting : R) คือ การงรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับทราบผลความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้า

ของงานอย่างสม่ าเสมอ 

  1.7 การงบประมาณ (Budgeting : B) คือ การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีการใช้จ่าย 

และควบคุมตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน ในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 2. โรงเรียนผู้สูงอายุ  

 โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

 3. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ท่ีท าให้การด าเนินงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

ประกอบด้วย 

 3.1 การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ มีผู้น าท่ีทุ่มเท เสียสละ และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ 

 3.2 การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ การก าหนดเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจน โดยเป็นการก าหนดทิศทางการท างานท่ีสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะกรรมการหรือ  

แกนน าของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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 3.3 การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความผูกผันและความรู้สึกเป็นเจ้าของใน

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกัน  

 3.4 การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือ

ในสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆ  

ท่ีเข้มแข็ง เพื่อเป็นการประสานพลังในการท างานร่วมกัน 

 3.5 การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การทบทวนตนเอง และ 

การสรุปผลการท างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และน ามา

พัฒนากระบวนการท างานของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 3.6 การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม คือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในการผลักดันให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้น และสามารถ

ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาแนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ต ารา วารสาร 

เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการก าหนดกรอบแนวคิดให้แก่ผู้วิจัยท้ังก่อน

การตัดสินใจในการท าวิจัย ระหว่างการด าเนินการท าวิจัย และภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ท าวิจัย เนื่องจากการน าเสนอผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ประเด็นหรือหัวข้อท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยนั้นได้มีผู้กระท าการศึกษาวิจัยมาแล้วมากน้อยเพียงใด 

และผลการศึกษาวิจัยของผู้ท่ีได้กระท าการศึกษาวิจัยมาแล้วนั้นได้ข้อสรุปท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง

กับประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่างไร การสืบค้นข้อมูลจากผู้อื่นท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยมาแล้วนั้น 

จึงเป็น“องค์ความรู้”ท่ีมีความส าคัญในการน ามาเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎี ซึ่งการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยท าให้ผู้วิจัยมีการจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้ และสามารถน าไปใช้เป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยต่อไป โดยการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 2. แนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน 

 3. แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  โดยข้อมูลจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า ในปีดังกล่าวซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) สังคมไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี

ขึ้นไปถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทยท้ังหมด โดยมีความสวนทางกับจ านวนเด็กเกิดใหม่ท่ีน้อยลง

อย่างต่อเนื่อง ในมุมหนึ่งขณะท่ีภาครัฐมุ่งเน้นการยกระดับประชากรวัยเด็กและวัยท างานให้เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างมากคือ ส่งเสริมให้มีบุตรในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อม 
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เพื่อท่ีจะรักษาโครงสร้างประชากรให้สมดุล จนมีการต้ังค าถามขึ้นกันว่า "จะท าได้จริงหรือไม่" เพราะ

คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ต้องเผชิญกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม รายจ่ายท่ีมากขึ้น ความคาดหวัง

และการแข่งขันท่ีสูงขึ้นมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ อีกท้ังยังรักอิสระ แต่อีกมุมหนึ่งนั้น คนวัยเกษียณท่ียัง

ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีย่อมไม่อาจถูกละเลยได้ จึงน ามาซึ่งการจัดต้ัง "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ท่ีถูก

พูดถึงกันมากในระยะหลังๆ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุอธิบายไว้ว่า เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง

ท่ีต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดท่ี

ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ และพลังของผู้สูงอายุ โดยอาศัยบทบาทของท้องถิ่น หรือชุมชนระดับ

พื้นท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ ดังนั้นด้วยหลักคิดท่ีว่า "ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ 

ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ" 

จึงน ามาสู่แนวคิดการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในหลายพื้นท่ี 

 เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีความสุข และมีความสอดคล้องกับแผน

ผู้ สูงอายุแห่ งชาติ  ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ ง  ครั้ ง ท่ี  1  (พ .ศ. 2552 ) และ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ

ปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับท่ีได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารท่ีมีประโยชน์ จึงเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 โรงเรียนผู้สูงอายุ จึงด าเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการดูแลตนเอง โดยจะน าไปสู่  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ  

ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมเพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้

ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือ

ชุมชน” และการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมสร้าง” มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุเพื่อท าให้ผู้สูงอายุมี

ความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้สูงอายุสนใจและเป็นเรื่อง

ท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตท่ีมีความจ าเป็น โดยวิทยากร 

จิตอาสาหรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และในเวลาเดียวกันก็เป็นพื้นท่ีท่ีให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ  
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โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์ต่างๆท่ีส่ังสมมาแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้

คงคุณค่ากับชุมชน (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2559) หรือกล่าวได้ว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ คือ ลักษณะ

กิจกรรมท่ีสถาบัน หน่วยงานหรือชุมชน จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบ ท่ีผู้สูงอายุเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รื่นเริง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียน

ผู้สูงอายุคือ 

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 

 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

 6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป 

 นอกจากนี้โรงเรียนผู้สูงอายุท่ีดี จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 

2) ได้รับการยกย่องจากสังคม/ชุมชน หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสังคม  3) เป็นแหล่ง/

สถานท่ีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าไปศึกษาดูงาน หรือเข้าไปเรียนรู้อยู่

เป็นประจ า 4) มีการบริหารจัดการโดยสถาบันการศึกษา/สถาบันวิชาชีพ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2560) 

 2. โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ (2559)  

การขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

 2.1 ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดต้ังท่ีปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธ์ 

ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงาน

และเป็นใบเบิกทางให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือ  

ในการท างาน และถือเป็นการสร้างพันธมิตรในการท างานท่ีดีเย่ียม ซึ่งท่ีปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ หรือ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ าเภอ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการหรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น 
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 2.2 ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ านวยการของโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้  

เป็นส่วนส าคัญอย่างมากและถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคล่ือนงาน โดยผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ 

หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นแกนน าท่ีเป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียน

ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นท่ีท่ีได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ

อย่างมากในการประสานงานและรังสรรค์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 2.3 คณะกรรมการและแกนน าร่วมขับเคลื่อน เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จ เพราะ

กลไกหลักในการขับเคล่ือนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการก าหนดจ านวนคณะกรรมการหรือ 

แกนน าร่วมขับเคล่ือนขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าท่ี หรือแบ่งงานภายในโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง 

 2.4 ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากใช้ทุน 

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยูเ่ป็นตัวขับเคล่ือนในการท าให้กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด าเนินไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ข้าราชการบ านาญ พระสงฆ์ 

รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสาจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท้ังในลักษณะเครือข่าย

ทางสังคม เช่น กศน. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รพ.สต. 

โรงพยาบาลส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 3. หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคู่มือ

โรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ได้มีการก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกรอบหลักสูตรการเรียนรู้ดังนี้ 

 3.1 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

กรอบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ 

 3.1.1 วิชาชีวิต (ในสัดส่วน50%ของวิชาท้ังหมดท่ีเรียน) หมายถึง ความรู้ ทักษะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้อยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.1.2 วิชาชีพ (ในสัดส่วน30%ของวิชาท้ังหมดท่ีเรียน) หมายถึง แนวทางการส่งเสริม

ความรู้ ทักษะด้านอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
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 3.1.3 วิชาการ (ในสัดส่วน20%ของวิชาท้ังหมดท่ีเรียน) หมายถึง การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 

 3.2 จ านวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 3.2.1 ระยะเวลาเรียน 3 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ช่ัวโมง 

 3.2.2 เรียนไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

 3.2.3 ผู้เรียนไม่ควรเกินห้องละ 25 คน  

 3.3 การประเมินผล  

 ใช้แบบทดสอบ ดูผลงาน วัดความพึงพอใจของผู้เรียน และมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

 3.4 ผลที่คาดหวัง 

 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่อย่างมีศักด์ิศรี มีศักยภาพ และพึ่งพาตนเองได้นานท่ีสุด 

 4. โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ได้ด าเนินการก่อต้ังขึ้นภายใต้แนวคิดการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อวัน ศุกร์ท่ี  17 มิถุนายน พ.ศ.2559 มี ท่ี ต้ังอยู่ ท่ี 143 หมู่  3  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในเครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โดยใช้งบประมาณจากแผนงานเร่งรัด

และผลักดันการพัฒนาคนตลอดชีวิต ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้ท าการขอ

งบประมาณมาจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 โดยได้ความร่วมมือ

ของหลายหน่วยงานในชุมชน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต าบลบางระก า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลบางระก า มีแนวคิดพื้นฐาน 

การด าเนินงาน คือ ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วม 

ท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยเช่ือมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องท าให้

ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน จึงได้มีการก าหนดมีวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมและพัฒนา
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คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลบางระก าให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้กับผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุด้านกาย อารมณ์ และจิตใจ  

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 3. ส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างคุณค่าทาง 

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การใช้ภาษา และการเรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยี การด ารงชีวิตในสถานการณ์

ปัจจุบัน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ สังคม องค์กรเอกชน ในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของผู้สูงอายุ 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นท่ี

ประจักษ์และยอมรับ 5. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบไป โรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก ามีจ านวนนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุท้ังหมดต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันประมาณ 50 คน 

นักเรียนท้ังหมดจะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 58 – 82 ปี มีการประชุมและด าเนินการท า

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆทุกวันท่ี 10 ของเดือนโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน

ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 ซึ่งจะเน้นกิจกรรมป้องกันการหกล้ม สมองเส่ือม และการจัดส่ิงแวดล้อม 

ท่ีเอื้อต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า เป็นการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า และมีสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการดูแล

สุขภาพ โดยฝึกทักษะการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ การฝึกการทรงตัว การเคล่ือนไหวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  

ลดการติดบ้านติดเตียง จึงท าให้ผู้สูงอายุพึ่งพิงผู้อื่นลดลง (สุจิตรา จันทวงษ์, 2559) 

 กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียนผู้สูงอายุจ าเป็นต้องด าเนินการตามแนวทางการจัดต้ังโรงเรียน

ผู้สูงอายุในการด าเนินกิจกรรมหรือบริหารงาน โดยจะต้องท าให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่า 

ในตนเอง เนื่องจากจะท าให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น และส่งผลให้

การด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

ในเรื่อง แนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอ 

บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีหน้าท่ีในการดูแลตามสิทธิของผู้สูงอายุ 
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แนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน 

 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงานของนักวิชาการท่านต่างๆ 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. ทฤษฎีการด าเนินงานของ Henri Fayol 

 วันชัย มีชาติ (2557) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการด าเนินงานของ Henri Fayol  ซึ่งมีชีวิตอยู่

ในช่วงปี ค.ศ. 1841-1926 เป็นชาวฝรั่งเศส นักเศรษฐศาสตร์และนักทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ 

(neoclassical economic) ในปีค.ศ. 1860 เมื่อเขาจบการศึกษาอายุได้ 19 ปี ได้เข้าท างานท่ีบริษัท

เหมืองแร่ช่ือ Compagnie de Commentry-Fourchambeau-Decazeville หลังจากนั้นเขาได้ขึ้น

ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการในช่วงปี ค.ศ. 1888-1918 และเขาได้เขียนหนังสือซึ่งได้รับการตีพิมพ์

เมื่ อ ปี  ค .ศ . 1 916  ช่ื อ  Administration industrielle et générale ห รื อ  ห ลั กก ารบ ริห า ร

อุตสาหกรรมท่ีได้น าเสนอเกี่ยวกับหน้าท่ีการจัดการ (Management Functions) โดยได้สรุปเป็น

ทฤษฎีว่า การท างานท่ีอยู่ในสภาวะท่ีต้องใช้คนจ านวนมากในการท างาน หัวใจของการบริหารจัดการ

เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มีกระบวนการจัดการงานประกอบด้วย 5 ประการ คือ “POCCC” 

ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การประสานงาน (Coordinating) 

การส่ังการ (Commanding) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งหลักการด้านการจัดการของ Fayol 

นั้น เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้จัดการในองค์การเป็นอย่างมาก Fayol ได้กล่าวอีกว่า 

หลักการของเขาสามารถเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ หลักการของ 

Fayol จึงมีลักษณะเป็นสากลสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1.1 การวางแผน (Planning : P) คือ การก าหนดส่ิงท่ีองค์การต้องการบรรลุในอนาคต

และวิธีการในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ การวางแผนมีลักษณะส าคัญ อันได้แก่ มีความเอกภาพ 

(unity) มีความต่อเนื่ อง (continuity) มีความยืดหยุ่น  (flexible) และมีความกระชับ ชัดเจน 

(precision) การวางแผนจะมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อนาคตขององค์การ 

 1.2 การจัดองค์กร (Organizing : O) คือ การพิจารณาการแบ่งงานภายในหน่วยงานว่า

ใครควรท าอะไร องค์การควรประกอบด้วยหน่วยงานย่อยเท่าใด และหน่วยงานย่อยควรท าหน้าท่ีใด 

ท่ีจะสามารถท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ 
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 1.3 การสั่งการ (Commanding : C) คือ การมอบหมายหรือการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน

ท างานตามท่ีต้องการ ผู้ท่ีจะสามารถส่ังการได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคน มีความสามารถจัดการ

ผู้ท่ีไร้ซึ่งความสามารถให้ออกไปจากองค์การ มีความสามารถท่ีจะยกตัวอย่างท่ีชัดเจน มีความสามารถ

สรุปผลการท างานท่ีผ่านมา ไม่มีความหมกมุ่นกับรายละเอียดมากเกินไป และสามารถเช่ือมโยงคนกับ

งานเข้าด้วยกันได้ 

 1.4 การประสานงาน (Coordinating : C) คือ การสร้างความกลมกลืนในการปฏิบัติงาน

ขององค์การ โดยการให้ทุกส่วนขององค์การมีการท างานเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อท าให้ได้เป้าหมาย

ตามท่ีองค์การต้องการ ซึ่งการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆขององค์การเข้าด้วยกันนั้น เป็นการสร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกันในองค์การ 

 1.5 การควบคุม (Controlling : C) คือ การตรวจสอบการด าเนินการขององค์การเพื่อให้

เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้ การควบคุมจะมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยการควบคุมจะพิจารณาถึง

ข้อผิดพลาดและจุดอ่อนเพื่อท าการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 2. ทฤษฎีการด าเนินงานของ Harold D. Koontz 

 Hill, Charles W. L.;McShane, and Steven Lattimore (2008) ได้ร่วมกันเขียนหนังสือ

ช่ือ Principles of management  ซึ่งได้มีการเขียนเกี่ยวกับ  process of management  ของ

Harold D. Koontz และได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ปฏิญญา ธรรมเมือง Harold D. 

Koontz เป็นศาสตราจารย์ของการจัดการธุรกิจท่ีมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย  โดยเขาได้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล และเริ่มเป็นนักวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในปี 1936  ฮาโรลด์ ดี. 

คูนต์ซ (Harold D. Koontz) ได้กล่าวว่าการบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไว้  โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริห าร ได้แก่  คน  เงิน  วัส ดุอุปกรณ์  และ เวลา  

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการปฏิบัติงาน และยังได้ก าหนดกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ คือ 

“POSDC” ซึ่ งได้แก่  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดบุคลากร 

(Staffing) การส่ังการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) อธิบายได้ดังนี้ 
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 2.1 การวางแผน (Planning : P) คือ กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

นโยบาย โครงสร้าง และวิธีการด าเนินงาน เพื่อท าให้บรรลุผลส าเร็จในอนาคต โดยผู้บริหารต้องมี

ความสามารถท่ีจะพยากรณ์เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมีการตัดสินใจเลือกทางท่ีดี

ท่ีสุดมาปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดความแม่นย าในการคาดคะเนผลท่ีจะได้รับให้มีความใกล้เคียงความเป็น

จริงมากท่ีสุด 

 2.2 การจัดองค์กร (Organizing : O) คือ การก าหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กร 

จัดระบบและระเบียบการท างานขององค์กร เพื่อท าให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายงาน หรือ 

การส่ังการ และมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ซึ่งเป็น

การหลีกเล่ียงการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน 

 2.3 การจัดบุคลากร (Staffing : S) คือ การจัดคนเข้าท างาน หรือการบริหารงานบุคคล 

เป็นการจัดการเกี่ยวกับบุคคล เริ่มต้นต้ังแต่การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การดูแล

บ ารุงรักษา การแต่งต้ัง โยกย้าย การพัฒนา จนถึงพ้นจากการปฏิบัติงาน จึงเป็นกระบวนการบริหาร

จัดการท้ังหมดท่ีมีความเกี่ยวข้องกับคน หรือบุคลากร ท าให้สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.4 การสั่งการ (Directing : D) คือ การส่ังการ หรือการอ านวยการ เป็นหน้าท่ีของ

ผู้บริหารท่ีจะต้องใช้ความสามารถชักจูงบุคลากรให้ท างานแบบกระตือรือร้นท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุดเท่าท่ี

จะสามารถท าได้ เพื่อท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมี

ภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีศิลปะการบังคับบัญชา 

 2.5 การควบคุม (Controlling : C) คือ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของบุคคลในองค์กรเพื่อท่ีจะให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดหรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไรเพื่อ ท่ีจะน าไปท าการ

แก้ไข การควบคุมอาจตรวจสอบจากการใช้งบประมาณ การตรวจงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 3. ทฤษฎีการด าเนินงานของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick 

 สุธี ขวัญเงิน (2559) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการด าเนินงานของ Luther Gulick และ Lyndall 

Urwick ซึ่งเป็นนักบริหารชาวอังกฤษ ท้ังสองเป็นท่ีโด่งดังในเรื่อง Organization Theory โดยได้

ท าการศึกษาขยายผลงานของ Fayol พร้อมท้ังอาศัยประสบการณ์ในการท างานบริหารมาหลายปี 

พยายามหาค าตอบว่ากระบวนการด าเนินงานของผู้บริหารมีอะไรบ้าง จึงได้มีการค้นพบและก าหนด

กระบวนการด าเนินงานไว้ 7 ประการ เรียกย่อๆว่า “POSDCoRB” ขึ้นในปี ค.ศ. 1937 โดยร่วมกัน

เขียนไว้ ในหนั ง สือ  “Paper on the Science of Administration” ซึ่ ง ต่อมานั กวิชาการด้าน 

รัฐประสาสนศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า ทฤษฎีแนวความคิดหลักการบริหารได้เจริญถึงจุดสุดยอด 

ในปี ค.ศ. 1937 อันเป็นปีท่ี Gulick และ Urwick ได้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้อีกด้วย 

“POSDCoRB” อธิบายได้ดังนี้ 

 3.1 การวางแผน (Planning : P) หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานไว้

ล่วงหน้าเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามความต้องการ การวางแผนมีความเกี่ยวข้องในการใช้ดุลพินิจพิจารณา

ถึงผลส าเร็จท่ีต้องการได้ และหนทางท่ีจะท าให้ได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการวางแผนนั้น

ผู้บริหารจะท าการคาดการณ์เหตุการณ์อนาคตและจะมีการคิดวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายงาน

ต่างๆ และจะท าการก าหนดแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะช่วยให้สามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีต้ังไว้ กล่าวโดยสรุป การวางแผนจะมีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การวางแผนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น 

การวางแผนจึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้บริหารเกิดความรอบคอบในการท่ีจะก้าวไปในอนาคต โดยไม่

ต้ังอยู่ ในความประมาท สามารถเผชิญความไม่แน่นอนต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นข้างหน้า ลดปัญหา  

ความยุ่งยาก ความซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร 

ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ผลดีของ  

การวางแผนเปรียบเสมือนช่วยให้เกิดการป้องกันปัญหามากกว่าการท่ีจะต้องคอยแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 

การวางแผน ท่ีดีย่อมส่งผลท าให้ การด าเนิน งานขององค์กรบรรลุถึ ง เป้ าหมายท่ี ต้องการ  

เกิดการประหยัดแก่องค์กร ช่วยให้ผู้จัดการก าหนดหน้าท่ีการควบคุม พัฒนาแรงจูงใจและการแข่งขัน 

ท าให้เกิดการประสานงานท่ีดี จึงกล่าวโดยรวมได้ว่า ไม่มีองค์กรใดท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จได้ 

หากปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจแรกท่ีมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการท่ีดี 
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 3.2 การจัดหน่วยงาน (Organizing : O) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างาน เพื่อท าให้

งานต่างๆสามารถด าเนินไปได้โดยมีการประสานงานติดต่อกันอย่างดี การจัดหน่วยงาน คือ การจัด

โครงสร้างงานท่ีมีการประกอบไปด้วยการก าหนดต าแหน่งงาน การจัดกลุ่มงานเป็นหน่วย แผนก หรือ

กอง การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างหน่วยงานท่ีดีจึงจ าเป็นต้อง

สามารถช้ีชัดได้ว่าใครต้องท างานใด และใครจะต้องรายงานต่อใคร ซึ่งจะส่งผลท าให้การปฏิบัติงาน

กลุ่มมีระเบียบ จากความหมายข้างต้นนี้การจัดหน่วยงานจึงมีความเกี่ยวกับ 1) การจัดกลุ่มงานต่างๆ

เป็นต าแหน่งงานในหน่วยงาน 2) การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

โดยใช้วิธีการมอบหมายงาน พร้อมท้ังอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 3) การก าหนดความสัมพันธ์

ขึ้นระหว่างต าแหน่งงานต่างๆ ภายในโครงสร้างเพื่อให้สามารถประสานงานกันได้ตลอดเวลา ดังนั้น

การจัดโครงสร้างหน่วยงานโดยมีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีระหว่างกิจกรรมและต าแหน่งงาน

ต่างๆนี้ จะช่วยให้มั่นใจตลอดเวลาว่าการท างานจะสามารถประสานกันได้ และจะอยู่ภายใต้การก ากับ

ควบคุมเสมอ โครงสร้างของหน่วยงานท่ีจัดขึ้นจึงเป็นขั้นตอนของงานการจัดการท่ีจะต้องมีการกระท า

ต่อเนื่องจาการวางแผน เพราะจะได้เกิดความมั่นใจได้ว่า เมื่อลงมือปฏิบัติงานแล้วงานต่างๆจะ

สามารถบรรลุผลส าเร็จลงได้ การจัดหน่วยงานจะช่วยให้เกิดผลดีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการท างานโดยท่ีจะไม่มีต าแหน่งท่ีขาดหรือเกิน และในขั้นตอนปฏิบัติ 

ก็จะไม่มีการสับสน หรือการท างานท่ีมีความก้าวก่ายซับซ้อนกัน ผู้ท่ีปฏิบัติงานต่างจะรู้ซึ่งขอบเขต

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ฝ่ายต่างๆจะรู้ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานปฏิบัติ หน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน

ท่ีปรึกษาและโดยสายการบังคับบัญชาท่ีได้ก าหนดไว้ก็จะสามารถช่วยให้ทุกๆฝ่ายสามารถท างาน

ประสานกันได้เป็นระเบียบตลอดเวลา โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งต่างๆ กล่าวโดยสรุป การจัดการโครงสร้าง

หน่วยงาน จึงเป็นการมุ่งพยายามจัดระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

สะดวก และราบรื่น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการอยู่ 2 ขั้นตอน อันได้แก่ การจัดกลุ่มงานท่ีจ าเป็น  

เพื่อการท างานตามเป้าหมาย และการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ  

 3.3 การจัดบุคลากร (Staffing : S) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการจัดการท่ีมี 

ความเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน  ได้แก่  1 ) การวางแผนก าลั งคน  (Manpower Planning) 2 ) การคัดเลือกบุคคล 

(Selection) 3) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) โดยการจัดบุคลากรมี

วัตถุประสงค์เพื่อท าให้องค์กรมีก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง หลักการและ

นโยบายของหน้าท่ีการจัดการเกี่ยวกับบุคคลท่ีใช้ยึดถือปฏิบัติมีความพยายามให้เป็นไปตามหลักการ 
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“Put the Right Man on the Right Job” หรือการท่ีพยายามจะท าให้ทุกต าแหน่งมีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถพร้อมและเหมาะสมกับงานท่ีจะท าให้ได้มากท่ีสุด กิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

การจัดคนเข้าท างาน เพื่อท่ีจะได้คนท่ีดีมีความสามรถพร้อมนั้น ก็คือการท่ีจะต้องท าการคัดเลือก 

ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคคล ตลอดจนการประเมินผลงานและการจัดระบบเกี่ยวกับรางวัลตอบ

แทนต่างๆ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน และการริเริ่มสร้างสรรค์ทุ่มเท  

การปฏิบัติงานให้กับองค์กรให้เป็นไปอย่างดีตลอดเวลา  

 3.4 การอ านวยงานหรือการสั่งการ (Directing : D) หมายถึง การตรวจตราและการนิเทศ

งานของผู้บังคับบัญชาให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน เพื่อท าให้การบริหารงานสามารถ

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการภาวะผู้น า การส่ือข้อความ และการจูงใจ 

เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ ซึ่งหน้าท่ีการอ านวยงานหรือการส่ังการจะมีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ ได้แก่  

1) การมุ่งก ากับพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

2) การมุ่งท่ีจะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างทุ่มเทก าลังใจและก าลังความคิดในระดับสูง เพื่อให้งาน

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดยการอ านวยงานหรือการส่ังการ เป็นกิจกรรมทางการจัดการ

ท่ีผู้น าหรือผู้บริหารใช้ในการบังคับบัญชาในการท างานภายในโครงสร้างขององค์กรให้ด าเนินงานไปได้

อย่างราบรื่น มีการประสานงานร่วมแรงและร่วมใจกันท างาน ท้ังนี้ความพยายามของผู้บริหารท่ีจะ

สร้างศิลปะการบังคับบัญชาท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานทุกคน

เป็นไปด้วยดีนั้น จะต้องมีการฝึกทักษะให้เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถโน้มน้าวจิตใจและชักจูงใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ทุ่มเทการท างาน ได้ดี ซึ่ งอาศัยการสร้างความเข้าใจโดยมี ทักษะในด้าน 

การติดต่อส่ือสาร และการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารมีความคล่องตัว

สามารถท่ีจะประยุกต์ใช้กับศิลปะการอ านวยงานหรือการส่ังการให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ กล่าวโดยสรุป หน้าท่ีการอ านวยงานหรือการส่ังการจะมีความเกี่ยวข้องกับการชักน า

และการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานของตนได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องอาศัยวิธีการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลท่ีดีด้วย 

 3.5 การประสานงาน (Coordinating : Co) หมายถึง การด าเนินการท่ีจะท าให้

หน่วยงานมีสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างกันเป็นไปได้อย่างสอดคล้องเช่ือมโยงระหว่างกัน 

โดยมีการปฏิบัติงานกันอย่างสมานฉันท์ และมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นหลัก อีกท้ังจะต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการ

ท างาน ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานท่ีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
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ร่วมมือกันปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเวลา และกิจกรรมท่ีจะต้องท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยจะต้องไม่ท าให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเล่ือมล้ ากัน เพื่อท าให้งานด าเนินการเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ประหยัดเวลาและ

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อีกท้ังท าให้เกิดความเข้าใจและความกันได้ดีกับผู้ร่วมงาน 

 3.6 การรายงาน (Reporting : R) หมายถึง ระบบการรายงานซึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประมวลสถิติของงาน หรือสอดส่องดูแลสภาพเหตุการณ์

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อท าการเสนอรายงานให้กับผู้บริหารท่ีรับผิดชอบให้ได้ทราบถึง

ความเคล่ือนไหว ความเป็นไปของงานเป็นระยะๆ ท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน การรายงาน

จะกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารท่ีจะต้องมีหน้าท่ีควบคุมดูแล และ

อ านวยประโยชน์ ตลอดจนถึงเทคนิคแนวทางในการจัดกระท ารายงาน เสนอแนะข้อคิดเห็น และ

แนวทางในการแก้ปัญหานั้นก็อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้บริหารเช่นกัน ท้ังนี้การเสนอรายงานควร

จ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีการวิจัยการประเมินผล เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบงานและ

ปรับปรุงงานให้พัฒนาดีขึ้นต่อไป 

 3.7 การงบประมาณ (Budgeting : B) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน การวางแผน 

หรือโครงการในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการควบคุมดูแลตรวจสอบท้ังทางด้านการเงินและทรัพย์สิน

อย่างละเอียดรอบคอบและรัดกุม ซึ่งหากหน่วยงานมีการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ โดยพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้ เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการ 

ท่ีจ าเป็น โครงการท่ีลงทุนแล้วก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน ก็จะท าให้หน่วยงานและสังคม

เกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้า อีกท้ังการจัดท างบประมาณยังสามารถช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรท่ีมี

อยู่จ ากัดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณไป ใช้ในแต่ละด้าน  

และมีการวางแผนการปฏิบัติงานการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ จึงท าให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเวลาท่ีเร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
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 จากแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงานท่ีผู้วิจัยได้ทบทวนมาท้ัง 3 ทฤษฎีข้างต้น อันได้แก่ 1. ทฤษฎี

การด าเนินงานของ Henri Fayol 2. ทฤษฎีการด าเนินงานของ Harold D. Koontz 3. ทฤษฎีการ

ด าเนินงานของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick นั้น  ผู้วิ จัยสามารถน าแต่ละทฤษฎีมา

เปรียบเทียบดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน 

  

นักวิชาการ   

  
Henri 
Fayol 

Harold D. 
Koontz 

Luther Gulick และ  
Lyndall Urwick  

   

องค์ประกอบ 

Planning √ √ √ P 
Organizing √ √ √ O 
Staffing   √ √ S 
Directing   √ √ D 
Coordinating √   √ Co 
Reporting     √ R 
Budgeting     √ B 

Commanding   √     C 
Controlling  √ √   C 

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า “POSDCoRB” ซึ่งเป็นแนวคิดของ Luther Gulick และ Lyndall 

Urwick มีองค์ประกอบแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด โดยประกอบไปด้วย

ท้ังหมด 7 ประการ อันได้แก่ 1. การวางแผน (Planning : P) 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing : O) 

3 . ก าร จัดบุ คลากร (Staffing : S) 4 . การอ าน วยการ (Directing : D) 5 . ก ารประสาน งาน 

(Coordinating : Co) 6. การรายงาน (Reporting : R) 7. การงบประมาณ (Budgeting : B) ซึ่งการ

อ านวยงานหรือการส่ังการ (Directing : D) ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick เปรียบเทียบได้กับ 

การ ส่ั งก าร  (Commanding : C) ของ  Henri Fayol และ  ก ารราย งาน  (Reporting : R) กั บ

การงบประมาณ (Budgeting : B) ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick เปรียบเทียบได้กับ  

การควบคุม (Controlling : C) ของ Henri Fayol และ Harold D. Koontz 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี “POSDCoRB” ของ Luther Gulick 

และ Lyndall Urwick เพื่อใช้ในการศึกษาการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 1. ความหมายของปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 จากการศึกษาความหมายของปัจจัยแห่งความส าเร็จจากทรรศนะของนักวิชาการท่านต่าง ๆ 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ความหมายของปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

(2559) คือ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถ

บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2555) ได้ให้ความหมายปัจจัยแห่งความส าเร็จว่า คือปัจจัย

ส าคัญยิ่งท่ีต้องท าให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือเป็นการให้หลักการ

แนวทาง วิธีการท่ีองค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่งความส าเร็จเป็นหลัก

หมายท่ีมีความเป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มีความมุ่งหมายไปในทิศทาง

เดียวกัน ท าใหเ้จ้าหน้าท่ีและผู้บริหารองค์กรรับรู้ว่าต้องกระท าส่ิงใดบ้าง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

ตอบสนองวิสัยทัศน์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการฝึกการแยกแยะและ

วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญท่ีจะเร่งด าเนินการให้ ดีท่ีสุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีเหนือกว่าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมนั้น 

 จิรพัฒน์ จันทะไพร (2549) ได้ให้ความหมายปัจจัยแห่งความส าเร็จว่า คือปัจจัยท่ีส าคัญท่ี

ต้องท าให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือเป็นการให้หลักการ แนวทาง 

และวิธีการท่ีองค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่งความส าเร็จเป็นหลัก

หมายท่ีเป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้บริหารรู้ว่าต้องท าส่ิงใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจาก

ปัจจัยแห่งความส าเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล 
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 จากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความหมายของปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ หรือส่ิงท่ีท าให้การด าเนินงานมีทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และ

ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ประกอบด้วย 

 2.1 การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ มีผู้น าท่ีทุ่มเท เสียสละ และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้น าทางด้านจิตใจ เช่น 

พระภิกษุ เนื่องจากจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกท่ีเป็นผู้สูงอายุของโรงเรียน 

รวมถึงหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยเป็นท่ีมาของความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 2.2 การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ การก าหนดเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจน โดยเป็นการก าหนดทิศทางการท างานท่ีสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะกรรมการหรือ  

แกนน าของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นพลังในการท างานร่วมกันท่ีเข้มแข็ง และการจัดให้มีกิจกรรมใน

โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ถือเป็นกลไกในการเช่ือมร้อยความเป็นกลุ่มและความเป็น

ชุมชนผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการขับเคล่ือนการท างานของโรงเรียน

ผู้สูงอายุให้บรรลุผลส าเร็จ 

 2.3 การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความผูกผันและความรู้สึกเป็นเจ้าของใน

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกัน โดยกลไกท่ีสามารถท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมมีท้ังท่ีเป็นแบบทางการและ 

แบบไม่ เป็นทางการ เช่น การประชุมประจ าเดือน การสร้างเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น การร่วมกันด าเนินงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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 2.4 การมีเครือข่ายทางสังคมที่ เข้มแข็ง คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง  

อาจพิจารณาได้ 2 ระดับ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือในสมาชิกของโรงเรียน

ผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการมีตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน  และการให้

ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆ เพื่อเป็นการประสานพลังในการ

ท างานร่วมกัน 

 2.5 การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การทบทวนตนเอง และ 

การสรุปผลบทเรียนในการท างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

และน ามาพัฒนากระบวนการท างานของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 2.6 การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม คือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี การประสานเครือข่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญ 

ท่ีจะสามารถผลักดันให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ และสามารถท่ีจะ

ด าเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ข้อ คือ การมีผู้น า

การเปล่ียนแปลง การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม การมี

เครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 สวรรยา ธรรมอภิพล, นันทิชา อ่อนละมัย, and จรรยพร ตันเจริญ (2561) ได้ท าการศึกษาใน

เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลร่วมกับวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธาน

ชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แคและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ นักพัฒนา

ชุมชนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด รวม 17 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 11 ปัจจัย คือ 1) การมี

โครงสร้างองค์การท่ีชัดเจน 2) มีการน ากลยุทธ์พื้นฐานมาปรับใช้ 3) ระบบการด าเนินงานไม่ซับซ้อน 

4) รูปแบบการบริหารประธานเปรียบเสมือนผู้ปกครอง 5) เจ้าหน้าท่ีแบ่งฝ่ายงานท่ีชัดเจนและ

เหมาะสม 6) การเสริมสร้างทักษะการท างานอย่างสม่ าเสมอ 7) ค่านิยมร่วมสร้างศรัทธากับตนเอง

และองค์กรภายนอก 8) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 9) ประสานงานร่วมมือกันท้ังองค์ภายในและ

ภายนอก 6 หน่วยงาน 10) การรายงานผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 11) งบประมาณสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค 

คือ 1) งบประมาณไม่เพียงพอ 2) การมีส่วนร่วม มีข้อจ ากดัในเรื่องเวลาท่ีไม่ตรงกันของสมาชิก 

 สิริวัลล์ิ พฤกษาอุดมชัย (2560) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน

ของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จ 

ในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ  

ในต าบลดอนแฝก ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของชมรมเริ่มจาก 1) วางแผนกิจกรรมโดยมีการ

จัดประชุมคณะกรรมการฯทุกเดือน 2) จัดหน่วยงานโดยท าการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีของ

หน่วยงานท่ีชัดเจน 3) จัดจ านวนบุคลากรในการท างานตามจ านวนท่ีมีความเหมาะสม 4) อ านวยการ

โดยการส่ังการและประสานงานไปยังฝ่ายอื่นๆในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 5 ) ประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอก 6 ) รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยวาจาทุกเดือน 7 ) สนับสนุน

งบประมาณโดยได้จาก อบต.และหน่วยงานภายในชมรมฯ และความส าเร็จในการด าเนินงานของ

ชมรมฯ เกิดจาก 4 ปัจจัย คือ 1) ผู้น า มีจรรยาบรรณ จิตอาสา ท างานด้วยความเสียสละ 2) สามารถ

พึ่งพาตนเองในการหาแหล่งเงินสนับสนุน 3) สามารถประสานงานกับภาคีให้ร่วมมือกันด าเนินงาน
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ระหว่างรัฐ ท้องถิ่น และสังคม 4) ด าเนินงานตามข้อบังคับ ส่วนแรงจูงใจในการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ

ต าบลดอนแฝก มาจากปัจจัยภายใน คือ สนใจ ต้องการ ชอบและรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ

แรงจูงใจภายนอก คือ บริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมมีความตอบสนองแก่ความต้องการ การสนับสนุน

ส่ิงของอุปโภคและบริโภค และการได้ความยอมรับจากสังคม 

 เกดแก้ว ตาสาโรจน์  (2560) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ น าผลการศึกษาท่ีได้ไป

พัฒนาการด าเนินงานโรงเรียน ผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนชุมชนภาคีเครือข่าย 

ในการดูแลผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น 

ในแต่ละด้านโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมเท่ากัน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน 2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อบังคับและ

หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหมูม่น 3) การมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ปรับปรุง แก้ไข

ปัญหา เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ 5) การมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ  

หากพบปัญหาการด าเนินการก็จะน าไปปรับปรุง 

 จุฑาลักษณ์ แสนโท (2560) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุ จ านวน 228 คน และแนวทางการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 15 คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้สูงอายุมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย ควรจัดให้มีหน่วยเคล่ือนท่ีบริการตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ มีอาสาสมัครและมีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุสม่ าเสมอ มีการให้ค าปรึกษาปัญหาด้าน

จิตใจแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้สูงอายุให้มีบทบาทและเป็นท่ียอมรับ  

เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

มีอาชีพและมีรายได้ อีกท้ังโรงเรียนผู้สูงอายุควรมีแผนงานท่ีจะน าไปปฏิบัติจริงในเรื่องของท่ีพักอาศัย
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มีความปลอดภัยเหมาะสมตามมาตรฐาน และมีสวัสดิการท่ีจ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ โดยควรมีการจัดท าเป็น

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและน ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 สิริวัฒน์ เศรษฐยานนท์ (2559) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง การท างานเชิงรุกขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการและการท างานเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์  

ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า  

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  

1) การวางแผน มีการจัดท าแผนเช่ือมโยงในระดับมหภาค 2) การจัดโครงสร้างการท างาน มีโครงสร้าง

องค์กรท่ีชัดเจน 3) บุคลากรมีการก าหนดตามกรอบอัตราก าลัง 4) การควบคุม มีการตัดสินใจท่ีมี

ล าดับข้ันตอนท่ีชัดเจน 5) การประสานงานมีท้ังภายในและภายนอกองค์กร 6) รายงานผลการท างาน

ทุก 3 เดือน 7 ) มีงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสภาพแวดล้อม มี จุดแข็ง คือ  

การบริหารจัดการจุดอ่อน คือ บุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน โอกาส คือ สามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีการส่ือสารและมีนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุน อุปสรรค คือ สังคมและวัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจ จากการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระหน้าท่ีท่ีต้องด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมได้ ส่วนการท างานเชิงรุกท าได้โดยการเข้าถึงพื้นท่ี เข้าถึงประชากร เข้าถึงต้นเหตุ

ของปัญหา มีการจัดท าแผน ระบบการติดตาม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต 

สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีได้ผ่านหลักสูตรโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.33 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้แก่ 1) ด้านร่างกายผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล

สุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และมีอาการดีขึ้นจากการเจ็บป่วย 

ด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ 2) ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจ มั่นใจ มีความจ าและสมาธิ ท่ีดีขึ้น  

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีเพื่อน มีความสบายใจและมีความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแล

ผู้สูงอายุ 4) ด้านส่ิงแวดล้อม ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ได้ไปศึกษา 

ดูงานนอกสถานท่ี  
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 ฤทธิชัย แกมนาค (2559) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาสถานการณ์ รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม 

ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ  

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุออกก าลังกายเป็นประจ าด้วย

วิธีการท่ีหลากหลายตามตารางสอนท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุก าหนด มีการยอมรับสภาพท่ีเป็นอยู่ และนึกถึง

อนาคต จึงมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผน

ร่วมกัน 6 กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ จึงท าให้บรรลุส าเร็จตาม

เป้าหมาย และมีการเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียน

ผู้สูงอายุ คือ ควรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควรสนับสนุนให้

สมาชิกในครอบครัว กลุ่มบุคคลอื่นๆในชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ

อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ และควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม ให้ความส าคัญกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและยอมรับใน

ศักยภาพของทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมของกลุ่มรวมถึง

ข้อจ ากัดด้วย 

 วรนาถ พรหมศวร (2559) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ มุมมองตามบริบทชุมชน

ท้องถิ่น สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองโรงเรียนผู้สูงอายุตามบริบทชุมชนท้องถิ่น สุรินทร์ 

การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุให้เกิดเป็นรูปธรรมยั่งยืน และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการ

ด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นนวัตกรรม

ทางด้านการดูแลสุขภาพมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนวัตกรรมโรงเรียน

ผู้สูงอายุประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมีความเป็นรูปธรรมยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ 

ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม คือ การได้รับความร่วมมือท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 2) การน าใช้ทุน

ทางสังคม คือ มีการน าใช้ทุนจากภายใน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ(อปท.) องค์กรชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน/

ผู้น าชุมชน) กลุ่มอสม. และภาคประชาชน(ผู้สูงอายุ) และมีการน าใช้ทุนจากภายนอก คือ กศน. พมจ. 

และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 3) นโยบาย คือ การน านโยบายในการดูแลผู้สูงอายุ 
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มาเป็นประเด็นท่ีส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดแนวคิดการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความต้องการท่ีจะ

พัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองนโยบาย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย ได้รับ

การเยี่ยมบ้าน และการจัดให้มีกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 พวงนรินทร์ ค าปุก (2558) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการจัดต้ัง

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ

จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท าการศึกษาในรูปแบบ CIPP 

Model มีประชากรในการศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีดูแลโครงการ 10 คน และผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม

โครงการ 250 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามผู้สูงอายุ และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี

โครงการ ผลการวิจัยพบว่า มีความเห็นด้วยมากท่ีสุดในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม โดยมี

รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context: C) พบว่า ต าบลหัวง้มมีประชากรผู้สูงอายุ และ

มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จ านวนมาก 2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input: I) พบว่า ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้มเป็นหลัก บางส่วนจากภาคเอกชน  

ภาคีเครือข่าย ผู้มีจิตศรัทธา และได้รับความความมือจากภาคีเครือข่ายด้านบุคคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถมาเป็นครู ผู้สอน 3 ) ด้านกระบวนการ (Process: P) พบว่า การด าเนินงานมี

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มีโครงสร้างประกอบด้วย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกัน

ท างานแบบจิตอาสา มีการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน และมีการก าหนดขอบเขตการท างานหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบชัดเจน มีการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน โดยจะน าผลการประเมินแจ้งให้

ผู้เรียนได้ทราบ และให้ผู้สอนได้น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 4) ด้านผลผลิต 

(Product: P) พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังค าว่า “แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” 

 ปิยากร หวังมหาพร (2555) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง ความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ข้ามกรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความร่วมมือในการบริหารจัดการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ และพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้ สูงอายุระหว่าง

โรงเรียนผู้สูงอายุพิจิตร พะเยา และเลย ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัย

เอกสาร สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ส่ิงท่ีน าไปสู่การร่วมมือกัน

ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ จ านวนผู้สูงอายุ พื้นฐานการรวมตัวของผู้สูงอายุ 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง แรงบันดาลใจของผู้ก่อต้ัง มีผู้สนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ มีการจัดโครงสร้าง
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โรงเรียนเป็นรูปแบบคณะกรรมการ มีการวางแผนร่วมกัน มีการสนับสนุนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน  

มีการติดต่อส่ือสารตามแนวนอนท้ังการส่ือสารแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการท างาน

ท่ามกลางความแตกต่างได้โดยไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น อีกท้ังโรงเรียนผู้สูงอายุท้ังสามแห่งเกิดมาจาก

กลุ่มคลังสมอง ชมรมผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่ท่ีมีต้นทุนทางสังคม ท าให้โรงเรียนผู้สูงอายุ 

มีการยอมรับระหว่างกันและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า มีการท าการศึกษาใน

ประเด็นการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ 

และองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาช้ีให้เห็นว่า การด าเนินงานของ

องค์กรดังกล่าวโดยรวมจะมีการด าเนินงานตามแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงานของ Luther Gulick 

และ Lyndall Urwick อันได้แก่ “POSDCoRB” และจากการด าเนินงานตามทฤษฎีดังกล่าวท าให้การ

ด าเนินงานประสบความส าเร็จ โดยมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทขององค์กรนั้นๆ ส่วนปัญหาและ

อุปสรรคจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรนั้นๆเช่นเดียวกัน และจากการศึกษา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุมาพอสมควรนั้น ผู้วิจัยพบว่า ยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้สูงอายุจ านวนน้อย งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาในบริบทของการมีส่วน

ร่วม และความร่วมมือขององค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วม

และร่วมมือกันในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น 1) การได้รับ

ความร่วมมือท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 2) การน าใช้ทุนจากภายในและภายนอกองค์กร และ

3) การน านโยบายในการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นประเด็นท่ีส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดแนวคิดการสร้าง

โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดท่ีท าการศึกษาในบริบทแนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจว่า 

โรงเรียนผู้สูงอายุต้องมีการด าเนินงานอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ มีปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานเรื่องใดบ้าง และมีปัจจัยความส าเร็จอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

ผู้สูงอายุและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้ต่อไป อีกท้ังเพื่อ

เป็นต้นแบบในการด าเนินงานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุอื่นๆต่อไป  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาแนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ศึกษาปัจจัย

ความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด าเนิน

การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

 1. เกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ี 

 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 

 พื้นท่ีศึกษาในครั้งนี้คือ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็น

โรงเรียนท่ีได้รับเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 5 จากการท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกันล้ม กันลืม ของเขตสุขภาพท่ี 5 และยังเป็น

โรงเรียนผู้สูงอายุท่ีดี คือ เป็นแหล่งหรือสถานท่ีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

เข้าไปศึกษาดูงาน หรือเข้าไปเรียนรู้อยู่เป็นประจ า (สุจิตรา จันทวงษ์, 2559) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้มาจาก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 1. ท่ีปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 1 คน  

 2. ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 1 คน 
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 3. คณะกรรมการแกนน าร่วมขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและสมาชิกโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 50 คน 

 4. ทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 5 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Research Instruments) ซึ่ งน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อ

วิเคราะห์แล้วสรุปออกมาเป็นผลของการวิจัย เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 แบบ ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

 ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดหัวข้อหรือประเด็นไว้เพียงกว้างๆล่วงหน้า โดยเป็นลักษณะค าถามแบบ

ปลายเปิด ในการสัมภาษณ์สามารถปรับเปล่ียนเพิ่มเติมได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของค าตอบ 

ครอบคลุมประเด็นแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า และปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

2. แบบสังเกต (Observation) 

 ผู้วิจัยจะท าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non – Participant Observation) โดยผู้วิจัยจะท า

การสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ สังเกตส่ิงสนับสนุน

ภายในและการด าเนินงานภายในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า โดยท่ีผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ แต่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ สามารถท่ีจะจดบันทึกรายละเอียดของส่ิงท่ีต้องการสังเกตได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

 ผู้วิจัยมีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิตามข้ันตอน ดังนี้  

 1. ท าหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

อ านวยความสะดวกเข้าไปเก็บข้อมูลภายในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 

 2. ติดต่อกับบุคคลท่ีเป็นกลุ่มประชากร นัดหมาย วัน เวลา สถานท่ี เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์  
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 3. ช้ีแจงให้ ผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และหน้าท่ีของผู้วิจัยและกลุ่ม

ประชากร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการเก็บข้อมูล และสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล  

 4. ท าการเก็บข้อมูล เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจึงได้แบ่งวิธีท าการ

เก็บข้อมูลออกเป็น 2 วิธีการ ดังนี้ 

 1) ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดย

ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอันได้แก่ ท่ีปรึกษา ครูใหญ่หรือประธานหรือผู้อ านวยการ  และ 

ทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า แบบเจาะลึกประเด็นต่างๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจท าเป็น

การสัมภาษณ์ท่ีเป็นลักษณะของการสนทนา จัดรูปแบบท้ังลักษณะเป็นทางการ (Formal Interview) 

และไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดบทสนทนา

ท่ีเป็นธรรมชาติระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ให้อยู่ในลักษณะของการพูดคุยสนทนา  

โดยเช่ือมโยงความคิด ความรู้สึก ซึ่งอาจจะท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูล หรือประเด็นท่ีน่าสนใจใหม่ๆ  

เพื่อน ามาประกอบการศึกษาต่อไป โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สัมภาษณ์ในเรื่องการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยจะหยุดเก็บข้อมูลเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีมีลักษณะอิ่มตัว หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่ว่าผู้วิจัยจะเก็บ

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักอีกกี่คนก็ไม่สามารถสรุปมโนทัศน์ (Concept) เป็นอย่างอื่นไปได้ 

 2) ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก อันได้แก่ คณะกรรมการ

แกนน าร่วมขับเคล่ือนและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า โดยท าการแบ่งสมาชิกท้ังหมด  

50 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน  ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้ด าเนินการกลุ่มสนทนา และสรุปผล 

การสนทนาตามประเด็นเรื่องแนวทางการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงาน

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยบันทึกผลของการการสนทนากลุ่มตามความเป็นจริงทันที เมื่อการ

ด าเนินการการสนทนากลุ่มเสร็จส้ินเรียบร้อยตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะสรุปผลการสนทนา

กลุ่ม กล่าวขอบคุณ และท าการปิดการสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปผล 

การสนทนากลุ่มในแต่ละประเด็นค าถาม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ศึกษา

ค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) ทบทวนว่ามีผู้ใดเคยศึกษาประเด็นนี้ไว้บ้าง และเป็นการ

หากรอบแนวความคิด โดยผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ บทความวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้ค้นคว้าจากสถาบันต่างๆ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้ามากท่ีสุด 

เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการศึกษางานวิจัย โดยน ามาก าหนดกรอบแนวความคิด ประเด็น

วัตถุประสงค์ในบทท่ี 1 และน ามาประกอบการอภิปรายผลการศึกษาในบทท่ี 5 ซึ่งมีข้อมูลท่ีต้องการ

ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ  

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเช่ือถือของข้อมูลแบบสามเส้า 

ด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะท่ีท าการสัมภาษณ์และท าการสนทนากลุ่ม 

และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเอกสาร ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ก่อนน าไปท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลจากวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสนทนากลุ่ม และวิธีการสังเกตท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือแล้ว จะถูกน ามาจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นท่ีศึกษา และท าการวิเคราะห์
ข้อมูล (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยน าแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้จากการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสารมาประกอบการอภิปราย และน า เสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบการพรรณนาความ (Descriptive)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รวมท้ังศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 

Interview) และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ท่ีปรึกษาโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 1 คน ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า จ านวน 1 คน คณะกรรมการแกนน าร่วมขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและ

สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 50 คน และทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า จ านวน 5 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนท่ี 1 การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

 จากการศึกษาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ต าบลบางระก า โดยศึกษาการด าเนินงาน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การจัดหน่วยงาน  

การจัดบุคลากร การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ ผลการศึกษา

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. การวางแผน 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการร่วมมือปรึกษาหารือกัน มีการวางแผนการท างาน 

โดยมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน ก่อนท่ีจะเริ่มท ากิจกรรมการเรียนการสอน

กัน โดยมีการวางแผนการท างานของการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปในเรื่องของสถานท่ี อาหาร การรับส่ง

ผู้สูงอายุ ผู้ด าเนินรายการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางระก า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบางระก า ผู้อ านวยการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลบางระก า  
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 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการวางแผนของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ไม่พบ

ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการวางแผนของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รายละเอียดดัง 

ค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

 “เราจะท าการประชุมวางแผนกันทุกๆวันท่ี 10 ของทุกเดือนว่าครั้งต่อไป เราจะจัด 

การเรียนการสอนเป็นรูปแบบไหนกันดี ก็จะท าการประชุมกันแบบนี้เป็นประจ ากับน้องๆนักพัฒนา

ชุมชน น้องทีมวิทยากรจากกศน. อสม. และผู้สูงอายุเองเขาก็ช่วยวางแผนด้วยว่าเขาอยากจะท า

กิจกรรมแบบไหนกันค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรทุกครั้งก็คุยตกลงกันได้ค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “ไม่มีปัญหาอะไรครับ มีการประชุมวางแผนกันก่อนท ากิจกรรมทุกวันท่ี 10 ของเดือน จะมี

การประชุมกันของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานในการด าเนินงานท ากิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของ

โรงเรียน ตัวผู้สูงอายุเองท่ีมาร่วมท ากิจกรรมเขาก็จะร่วมประชุมด้วยกัน” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “มีการวางแผนประชุมกันทุกวันท่ี 10 ของเดือนก่อนเริ่มท ากิจกรรม ก็จะประชุมกันทุกคน

ทุกฝ่ายท้ังเจ้าหน้าท่ีของอบต. คุณหมอ อสม. วิทยากร แล้วก็ผู้สูงอายุเองก็ร่วมประชุมด้วย ใครเสนอ

อะไรทุกคนก็ฟังแล้วก็ออกความคิดเห็นกันดีนะ” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 

 “ท าประชุมวางแผนกันทุกคนทุกฝ่ายแหละก่อนท ากิจกรรมทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน ไม่มี

ปัญหาอะไรนะท่ีผ่านมา” 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “เขาจะปรึกษาหารือกันคุยกันกับคนท่ีมาเรียนเป็นประจ าเลยก่อนเริ่มท ากิจกรรมกัน  

ทุกวันท่ี 10 ทุกคนก็จะช่วยกันพูดบอกดี ไม่มีปัญหาอะไร” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 
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 2. การจัดหน่วยงาน 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน 

และการก าหนดหน้าท่ีในการท างานอย่างชัดเจน จ านวน  4  หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นจะก ากับดูแลและ 

ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า และสร้างการมีส่วนร่วมจาก 

ภาคส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า มีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอกิจกรรม

การเรียนการสอนต่างๆกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้สูงอายุ รวมถึงเข้าไปช่วยดูแลปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ดูแลในเรื่องการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้สูงอายุ การท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และส่ือสารเรื่องราวต่างๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าและกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบล 

บางระก า มีหน้าท่ีในการเป็นคณะกรรมการและแกนน าของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยท าหน้าท่ี 

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือต่างๆ การสร้าง

เครือข่าย พบปะแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล หรืองานราชการอื่นๆให้ผู้สูงอายุทราบ  

ซึ่งฝ่ายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจะเป็นหลักในการช่วยเรื่องการอ านวย

ความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆในการเข้ามาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆให้พร้อมส าหรับใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ  

ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 4. ทีมจิตอาสา ท าหน้าท่ีในการเป็นทีมวิทยากรมาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ต่างๆให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นไปตามตารางการเรียนการสอนและตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

โดยทีมจิตอาสาจะมาจากหลายๆหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทางสังคม ซึ่งทีมจิตอาสาของโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก าจะประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลบางระก า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต าบลบางระก า วัดบางระก า โรงเรียนวัดบางระก า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน โรงพยาบาล

หลวงพ่อเป่ิน  
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 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านจัดหน่วยงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ไม่พบ

ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการจัดหน่วยงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รายละเอียด 

ดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

 “โดยปกติแล้วพี่จะมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนท่ีได้มีการจัดไว้แล้วค่ะ 

ส่วนของพี่จะเป็นของ รพ.สต. จะให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ การบริหารร่างกาย แล้วก็จะมี

แจ้งข่าวสารของ รพ.สต. ส่วนกิจกรรมความรู้อื่นๆ เช่น สอนใช้คอมพิวเตอร์ สอนเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมี

วิทยากรจาก กศน. วัด โรงเรียน เข้ามาช่วยๆกันจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุ หรือถ้าเป็นวัดความดัน 

ช่างน้ าหนักก่อนเริ่มเรียนก็จะเป็นหน้าท่ีของอสม. เข้าจะมาทุกครั้งแล้วอสม. เขาจะเก็บเป็นสถิติของ

แต่ละคนไว้ทุกครั้ง มีการจัดหน้าท่ีค่อนข้างชัดเจนค่ะ อบต.ก็จะช่วยในการจัดสถานท่ีอุปกรณ์ท่ีจะใช้

ท ากิจกรรม และออกรับผู้สูงอายุตามบ้านให้ค่ะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ มีการจัดหน้าท่ีค่อนข้างชัดเจนค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “การจัดกิจกรรมก็จะมีการร่วมมือจากทีมจิตอาสาท่ีมาจากหลายหน่วยงานในแต่ละเดือน

จะมีอะไรบ้าง ทางอบต. จะเข้าไปประสานงาน ในส่วนของกิจกรรมเขาจะมีการแบ่งเป็นช่ัวโมงๆในเรื่องของ

การให้ความรู้ต่างๆ เช่นทางรพ.สต. จะสอนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้สูงอายุโดยจะแนะน าว่า

ควรจะท าอย่างไร รับประทานอะไร ทางอบต. จะเข้าไปดูในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารท่ัวไป เช่น

วันนี้จะมีใครมาศึกษาดูงาน สิทธิของผู้สูงอายุเอามาแจ้งผู้สูงอายุ แล้วก็ดูในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ

ของผู้สูงอายุว่าต้องการอะไร อ านวยความสะดวกในเรื่องสถานท่ี การเดินทางมาโรงเรียนของผู้สูงอายุ

คนไหนไม่มีรถทางอบต. ก็จะมีรถไปรับ คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แบ่งส่วนงานกันชัดเจน” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “โรงเรียนผู้สูงอายุเรา มีการจัดหน่วยงานชัดเจนแบ่งกันท างานจากหลายๆหน่วยงานช่วยกัน 

ก็เลยไม่มีปัญหา อบต.เองเขาก็มาช่วยทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมแต่ละเดือน และก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วย 

คุณหมอก็จะมาสอนเรื่องสุขภาพ ออกก าลังกาย หรือบางทีน้องจากกศน. ก็มาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

แล้วก็มี อสม. มาช่ังน้ าหนัก วัดความดัน ตรวจสุขภาพให้ทุกครั้งก่อนท ากิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม

พักเท่ียงก็จะมีข้าวเล้ียง โดยทางอบต. หรือบางทีก็ผู้สูงอายุเองท่ีเกิดเดือนนั้นมาให้เงินเป็นค่าอาหารกลางวัน 

ร้องเพลงเป่าเค้กวันเกิดร่วมกัน ผู้สูงอายุบางคนลูกหลานไม่ว่างมาส่ง ไม่มีรถมา ทางอบต.ก็มีรถรับส่ง” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 
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 “พี่ก็จะมาวัดความดัน ช่ังน้ าหนัก ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแล้วจดบันทึกไว้ทุกครั้ง ถ้าเกิดคนไหน

มีความผิดปกติก็จะสอบถามอาการ แนะน าการดูแลตัวเองไปเบ้ืองต้น ส่วนเรื่องการสอนในแต่ละครั้ง

ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีของ รพ.สต. กศน. แล้วก็ท่ีอื่นๆผลัดกันมาท ากิจกรรม ทางอบต.ก็จัดสถานท่ีให้  

พี่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะ เราก็จะจัดแบ่งหน่วยงานหน้าท่ีกันอยู่แล้ว” 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “เขาก็จัดแบ่งหน่วยงานกันชัดเจน ใครอยู่ส่วนไหน ท าอะไรเขาก็ท าของเขานะ อสม.มา 

วัดความดันให้ อบต.เอารถไปรับ คุณหมอมาสอนเรื่องสุขภาพ เขาก็ท าแบบนี้ทุกครั้งเลย ไม่เห็นว่า 

จะมีปัญหาอะไร” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

 3. การจัดบุคลากร 

 การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าจะมีการจัดสรรบุคลากรหลักจากแต่ละ

หน่วยงานมาช่วยด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรจาก  

4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ บุคลากรจากโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น บุคลากรจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางระก า บุคลากรจากกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และบุคลากรจาก

ฝ่ายทีมจิตอาสา  

 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านจัดบุคลากรของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  

ในขั้นตอนการจัดบุคลากรของโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบุคลากรไม่เพียงพอในการ

ด าเนินกิจกรรม เช่น ช่วงบริการอาหารและน้ าตอนกลางวัน หรือ ช่วงท่ีต้องรองรับบุคคลจากหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต้องใช้บุคลากรจ านวนมากทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางระก าจึงต้องจัดสรรคนท้ังหมดมาช่วย และในอนาคตจะต้องใช้บุคลากรเพิ่มข้ึนอีกเนื่องจาก

ทางโรงเรียนผู้สูงอายุมีแผนการด าเนินงานท่ีจะเพิ่มกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง และเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุก าลังด าเนินงานประสานงานให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาให้

ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งแต่ละคนท่ีมาช่วยในการด าเนินงานต่างๆ ท้ังหมดไม่มีค่าตอบแทนใดๆท้ังส้ิน ทุกคนมา

ท างานด้วยหัวใจ เนื่องจากมองเห็นว่าผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ท่ีต้องตอบแทน 

พระคุณท่าน ในการมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะ 
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ความสุข ความสนุกสนานของผู้สูงอายุ ท าให้บุคลากรท่ีมาท างานในหน้าท่ีต่างๆมีความรู้สึกปลาบปล้ืม 

อิ่มใจ มีก าลังใจ และมีแรงใจอยากท่ีจะมาท างานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รายละเอียดดัง 

ค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

  “เราอายุเยอะแล้วก็เห็นใจคนอายุเยอะด้วยกันนะ จะได้มีเพื่อน ช่วยกันดูแลกัน มาโรงเรียน

ก็ได้มาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกัน พูดคุยกัน คือว่าก็เหมือนได้มาผ่อนคลาย ท่ีมาเป็นตรงนี้ก็อยากช่วยเขาให้

โรงเรียนมันด าเนินไปได้แล้วก็ได้มาท ากิจกรรมด้วย กอ็ยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีความสุขร่วมกัน เวลา

มาโรงเรียนก็ได้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ คุณหมอก็จะสอนท่าออกก าลังกาย ทุกคนก็ไปท าตามกันท่ีบ้านอยู่นะ” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “จ านวนบุคลากรถามว่าตอนนี้มีพอไหมมันก็พอนะ แต่ในอนาคตเราต้องท ากิจกรรม 

อย่างอื่น ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าจะให้ผู้สูงอายุเป็นคนถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กๆ 

แล้วก็จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เพิ่มอยู่ ตอนนี้คนยังพออยู่ ส่วนเรื่องก าลังใจในการ

ท างานมันสร้างในตัวของมันเอง เรารักในส่ิงท่ีท า แล้วแค่เสียงหัวเราะ รอยยิ้มของผู้สูงอายุ คนท างาน

ก็มีความสุขแล้ว” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “พี่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ส่งเสริมท้ังสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย ผู้สูงอายุต้องได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง การออกก าลังกายท่ีเหมาะกับเขา 

และมาแล้วต้องได้รอยยิ้มได้หัวเราะ ได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “พี่อยากท า ก็ท าด้วยใจ ก็คิดว่าผู้สูงอายุก็เหมือนพ่อแม่เรา ก็ญาติกันรู้จักกัน คนในชุมชน

เดียวกันก็ช่วยกัน เราเห็นผู้สูงอายุมีความสุขสุขภาพแข็งแรง พี่ก็ดีใจ ” 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “ก็เห็นเจ้าหน้าท่ีอบต. ทุกคนก็จะมาช่วยกันตักอาหารแจกตอนเท่ียง แต่เวลามีคนมาดูงาน 

ก็จะวุ่นวายหน่อย คนสอนส่วนมากจะเป็นคนเดิมๆ ก็เห็นใจคนท างานนะบางทีเขาท าก็ไม่ได้เงิน  

ท ากันด้วยใจ” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 
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 4. การอ านวยการ 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าจะมีการด าเนินงานร่วมกันหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละ

หน่วยงานจะมีผู้น าในการบังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ส่ังการ โดยหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น องค์การบริหาร  

ส่วนต าบลบางระก า ฝ่ายกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งในแต่ละ

หน่วยงานจะมีผู้น าในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการส่ังการ และประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ 

ในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ซึ่ งในส่วนโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  จะมี ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เป็นผู้น าในการด าเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานและด าเนินงานต่างๆ  

ดูแลการปฏิบัติงานของเครือข่ายทางสังคมต่างๆให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า จะมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า เป็นผู้น าในการ

ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ และควบคุมส่ังการการปฏิบัติงานของงานพัฒนาสังคม ซึ่งงาน

พัฒนาสังคมจะมีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลด้านการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

และในส่วนของกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุ จะมีผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุท าหน้าท่ีเป็นผู้น าในการดูแล 

ส่ังการ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามแผนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการอ านวยการของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการอ านวยการของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รายละเอียด

ดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

  “การท างานก็จะท างานร่วมกันจากหลายๆหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทางสังคมกันในแต่ละ

หน่วยงานก็จะมีผู้น าของตัวเองของอบต. เองเมื่อก่อนก็จะมีนายกอบต. เป็นผู้ส่ังการประสานงาน  

ตัวกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุก็มีผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.สต. กับโรงพยาบาลก็จะมีผู้อ านวยการ

ของเขาเองท่ีจะคอยดูแล ควบคุมการท างาน คอยส่ังการคนของเขาให้ท างานในหน่วยงานท่ีแตกต่าง

กันไป ฝ่ายอาสาสมัครเองแต่ละท่ีก็จะมีหัวหน้าของเขาเหมือนกันๆ ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับ” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 



  42 

  “ไม่มีปัญหาอะไรนะ พี่ก็ท างานร่วมกันหลายท่ี ปกติแต่ละท่ีเขาก็จะมีหัวหน้างานของเขาท่ี

จะคอยส่ังการประสานงานกันในแต่ละหัวหน้าด้วยกัน แล้วก็จะไปส่ังการลูกน้องให้ด าเนินงานตามท่ี

ได้รับมอบหมายหน้าท่ีกันอีกทีค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “ปกติลูกน้องใคร ก็ท าตามเจ้านายส่ังให้ท าแล้วแต่ว่าเขาจะส่ังให้ท าอะไรตามหน้าท่ีงาน 

ของเขา ไม่เห็นว่าเขาจะมีปัญหาทะเลาะกันนะ” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

  “พี่จะท าตามหัวหน้าส่วนงานอสม.ของพี่ซึ่งก็จะมี  รพ.สต. ก ากับดูแลอีกที ในโรงเรียน

ผู้สูงอายุการท างานแต่ละหน่วยงานก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีใครก้าวก่ายหน้าท่ีใคร ก็เลยไม่มีปัญหาอะไร” 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 5. การประสานงาน 

 การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า มีการประสานงานร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ได้แก่ 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 3. ฝ่ายกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และ

4. ฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความส าคัญในการท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการท างานเป็นอย่างดี และทุกวันท่ี 10 ของเดือนจะมีการ

ประชุมกันในเรื่องของการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า โดยจะมีการประสานงาน

และแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย  

 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการประสานงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการประสานงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

 “พวกพี่ ท่ีท างานส่วนใหญ่แล้วเราจะดึงเครือข่าย ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ ก็จะเป็น

โรงเรียน วัด กศน. ของต าบลบางระก า ทางพี่ ท่ีเป็น  รพ.สต. ก็ท างานร่วมกันทุกครั้งท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ก็พูดคุยประสานงานกันได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ อย่างน้องท่ี กศน. มาวันนี้
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เป็นน้องใหม่ก็มาลองให้สอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้สูงอายุ พี่ก็น าสอนออกก าลังกายท้าย

กิจกรรม แล้วทุกคนก็ช่วยกันตักข้าว ตักน้ า ให้ผู้สูงอายุในตอนพักเท่ียง” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “ทางอบต. ท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเรา

ประสานงานไปดีครับ โรงเรียนผู้สูงอายุท่ีก่อต้ังมาก็ได้ความอนุเคราะห์จากผอ.รพ.สต.กับผอ.

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นคนก่อนหน้านี้ ช่วยกันท ามา อบต.เข้ามาร่วมสนับสนุน ส่วนในเรื่องของ

กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะเป็นทีมจิตอาสาฝ่ายอาสาสมัครช่วยๆกัน แบ่งๆกันเป็นชั่วโมงๆ เช่น ใน

เรื่องความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการออกก าลัง ก็จะเป็นของรพ.สต. กศน.ก็มาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ประมาณนี้ ทางอบต.จะเข้าไปช่วยเรื่องประสานงานต่างๆ คอยท าหนังสือราชการต่างๆให้กับทาง

โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดสถานท่ี รถรับส่ง” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “คนท่ีเริ่มต้นท าโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะเป็นผอ.รพ.สต.กับผอ.โรงพาบาลหลวงพ่อเป่ินคนท่ีแล้ว 

ก็มีอบต.ด้วย ส่วนผมก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากผู้สูงอายุ มารับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ก็ช่วยกันๆงานของโรงเรียนมาจะได้ท าได้ ก็ร่วมมือกันช่วยกันปรึกษาหารือกัน จากหลาย

หน่วยงานก็จะมี รพ.สต. อสม. กศน. เข้ามาช่วยสอนนะ” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “คนท่ีท างานตรงนี้ก็มาจากหลายท่ี เขาก็ท างานร่วมด้วยช่วยกันดี” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

 6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับ

ทราบความเคล่ือนไหวและความคืบหน้าของภารกิจงานอย่างสม่ าเสมอ ในการด าเนินงานของโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก า จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกวันท่ี 10 ของเดือน รวมท้ังจะมีการ

รายงานผลการด าเนินงานต่างๆให้กับผู้บริหารและสมาชิกในโรงเรียนให้ได้รับทราบถึงความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมและความเคล่ือนไหวต่างๆของงานสม่ าเสมอ ด้วยค าพูดวาจาโดยไม่ได้มีการรายงานผล

เป็นแบบลายลักษณ์อักษร แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจะมีการสรุปกิจกรรมทุก 3 เดือน  
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ในการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน โดยสรุปผลการด าเนินงานไปยังผู้บริหารเสนอต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก า รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

  “ก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะมีการประชุมทุกวันท่ี 10 ของเดือนก็จะมีคณะกรรมการ ผู้น า

หน่วยงาน ผู้สูงอายุ คนของอบต. เขาก็จะพูดบอกรายงานกิจกรรมท่ีเราท าครั้งนี้ ครั้งหน้า จะมีใครมา

ท าอะไร ผู้สูงอายุต้องเตรียมตัวยังไง ใส่ชุดแบบไหน นัดหมายกัน เขาก็จะพูดบอกก่อนเริ่มกิจกรรมใน

ห้องทุกครั้งนะ หลังท ากิจกรรมเขาก็จะมาสอบถามว่าชอบหรือเปล่า ผู้สูงอายุต้องการแบบไหนในครั้ง

ถัดไปทุกครั้งนะ” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “ทุกครั้งก่อนและเลิกกิจกรรมก็จะมีการประชุมรายงานผล พูดคุยสอบถามว่าวันนี้กิจกรรม

เป็นอย่างไรชอบหรือไม่ ต้องการให้ปรับปรุงอะไรครั้งต่อไป ท าการนัดหมาย แจ้งข่าวสารกันให้

ผู้สูงอายุเองและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับรู้ผลการด าเนินงานทุกครั้ง ส่วนของอบต.เองก็จะมีการสรุป

กิจกรรมทุก 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการการติดตามผลการด าเนินงาน โดยปกติจะสรุปผล

การด าเนินงานไปยังผู้บริหารเสนอต่อนายกอบต.” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “มีข่าวอะไรเขาก็บอกตลอดทุกครั้งท่ีมา ว่าครั้งหน้าจะท าอะไร ใครจะมาดูงาน ใส่เส้ือสีไหน  

เขาถามทุกครั้งแหละว่าวันนี้สนุกไหม ชอบไหม ครั้งหน้าอยากท าไรถามตลอดบอกข่าวสารรู้เรื่องดี 

เข้าใจไม่มีปัญหา” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

 7. การงบประมาณ 

 งบประมาณหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าได้มาจาก

การจัดสรรงบประมาณจากแผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชีวิต ผลผลิตประชาชน 

ทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพเหมาะสม กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ซึ่งเป็น
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งบประมาณท่ีทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ินได้ท าการของบประมาณมาจากส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 และได้มาจากการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางระก า  

 จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการงบประมาณของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในบางเดือนเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากได้งบประมาณ

สนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจ านวนลดน้อยลง โดยพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล

บางระก าไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการด าเนินงานให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้อย่าง

เพียงพอ เพราะยังไม่สามารถจัดสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งแทนนายกคนเก่าท่ีหมดวาระไปได้ เนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงของรัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งผลท าให้มีข้อจ ากัดในการขออนุมัติ

เงินมาสนับสนุนให้กับการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าได้อย่างเพียงพอ จึงต้องหาเงิน

เพิ่มเติมโดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะน าสินค้าท่ีผู้สูงอายุท าในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่น 

ตะกร้าสานเส้นพลาสติก กระเป๋าสานเส้นพลาสติก กระเป๋าผ้าด้นมือ พวงมะโหตร ดอกไม้ผ้าใยบัว/

โคมบุปผา น ามาวางจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และเงินรับบริจาคต่างๆ  

โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และ 

ค าสนทนากลุ่ม 

  “ทางอบต.เองก็จะจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเดือน ซึ่งถามว่า

เพียงพอไหมในแต่ละเดือน ก็แล้วแต่บางเดือน เพราะเรามีปัญหาขาดนายกอบต. ช่วงคสช.เพราะ

นายกคนเก่าหมดวาระก็ยังไม่สามารถหาคนมาแทนได้ก็เลยอนุมัติเงินยาก ถ้าไม่พอส่วนมากก็จะมีเงิน

จากการขายของท่ีผู้สูงอายุท ากันในกิจกรรมการเรียนการสอนพวกตะกร้าสาน กระเป๋าผ้า ท่ีขายให้กับ

คนท่ีเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนก็จะน าเงินตรงนี้มาช่วย หรือบางทีวันเกิดผู้สูงอายุเขาก็จะเป็น

เจ้าภาพเล้ียงอาหารเท่ียงกัน ส่วนการท าบัญชีรายรับรายจ่ายทางโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเอง” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “งบประมาณเราได้จากท่ีพี่ ช่วยกับผอ.รพ.หลวงพ่อเปิ่นคนท่ีแล้วท าเรื่องเข้าไปขอ

งบประมาณจากเขตสุขภาพท่ี 5 แล้วเราก็ได้รับงบประมาณลงมาท าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ แล้วก็จะมี

เงินสนับสนุนจากทางอบต. หลังๆทางอบต. สนับสนุนเงินได้น้อยลงเราก็น าสินค้าท่ีผู้สูงอายุเรียนท ากัน

ในกิจกรรมมาขายให้กับคนท่ีมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเราก็จะน าเงนิส่วนนั้นมาใช้หากเงินไม่เพียงพอค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 
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  “ปกติแล้วในเรื่องงบประมาณตรงนี้ทางอบต.จะสนับสนุนทุกเดือน แล้วก็มีเงินจากทางท่ีรพ.

หลวงพ่อเป่ินขอเงินสนับสนุนมาจากเขตสุขภาพท่ี 5 มาได้ หลังๆยุคคสช. นี้มันมีข้อจ ากัดในการขอ

อนุมัติเงินเยอะทางอบต.บอกขออนุมัติเงินยากเลยได้เงินจากอบต.น้อยลง เงินโรงเรียนไม่ค่อยพอ  

ก็มีเงินจากการขายของท่ีผู้สูงอายุท ากันขายได้จากคนท่ีมาดูงาน ก็เอามาใช้จ่ายช่วยกันให้กิจกรรม  

มันเดินได้นะ บางเดือนก็มีเจ้าภาพวันเกิดเล้ียงข้าวเท่ียง” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “เงินก็มาจากอบต.หลังๆเงินอบต.ให้น้อยลงแล้วก็ทางรพ.หลวงพ่อเปิ่นกับผอ.อนามัยช่วยกัน 

หามาได้จากเขตสุขภาพท่ี 5 แล้วก็จากขายของพวกนี้ท่ีเรียนท ากันก็ขายให้กับคนท่ีมาดูงานได้นิดหน่อย 

เก็บสะสมมาใช้จ่ายในโรงเรียน บางทีก็มีเจ้าภาพเล้ียงข้าววันเกิด อย่างวันนี้ก็มีเจ้าภาพเล้ียงข้าววันเกิด” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

 จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 6 ข้อ 

ได้แก่ การมีผู้น าการเปล่ียนแปลง การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 

การมีเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ  

การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้น าการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

หลวงพ่อเปิ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า และผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุก่อต้ังขึ้นมาได้จากการริเริ่มของผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

หลวงพ่อเปิ่น และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า ร่วมกันทุ่มเท เสียสละ 

มุ่งมั่นในการจัดท าโครงการของบประมาณและขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 และองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  

ส่วนผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นผู้น าท่ีเป็นผู้สูงอายุในต าบลบางระก าท่ีมีความทุ่มเท เสียสละ 

มุ่งมั่นและเป็นผู้ท่ีท าให้สมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดความศรัทธาเช่ือถือในการด าเนินงานท า

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุ รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 
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  “คนท่ีเริ่มต้นท าโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะเป็นผอ.รพ.สต.กับผอ.โรงพาบาลหลวงพ่อเป่ินคนท่ีแล้ว 

ก็มีอบต.ด้วย ส่วนผมก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากผู้สูงอายุ มารับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ก็ช่วยกันๆงานของโรงเรียนมาจะได้ท าได้” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 

 “พี่ช่วยกับผอ.รพ.หลวงพ่อเปิ่นคนท่ีแล้วช่วยกันคิดริเริ่มท าเรื่องเข้าไปของบประมาณจาก

เขตสุขภาพท่ี 5 แล้วเราก็ได้รับงบประมาณลงมาท าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ แล้วก็จะมีเงินสนับสนุนจาก

ทางอบต.” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 2. การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน คือ ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบางระก าให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นกิจกรรมป้องกันการหกล้ม 

สมองเส่ือม และการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในวัย

สูงอายุ การฝึกการทรงตัว การเคล่ือนไหวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ลดการติดบ้านติดเตียง จึงท าให้ผู้สูงอายุ

พึ่งพิงผู้อื่นลดลง รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

  “พี่จะมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันท่ี 10 ของเดือน ตามตารางเรียนท่ีได้ 

มีการจัดไว้แล้วค่ะ พี่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ส่งเสริมท้ังสุขภาพจิต

และสุขภาพกาย ผู้สูงอายุต้องได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง การออกก าลังกายท่ีเหมาะกับเขา 

และมาแล้วต้องได้รอยยิ้มได้หัวเราะ ได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “การจัดกิจกรรมก็จะมีการจัดทุกวันท่ี 10 ของเดือนเป็นประจ า จัดการเรียนตามหลักสูตร

กันล้ม กันลืม ของเขตสุขภาพท่ี 5 ” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 
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 “โรงเรียนผู้สูงอายุเรา มีการจัดกิจกรรมทุกวันท่ี 10 ของเดือน ผู้สูงอายุท่ีมาร่วมก็มีความสุข 

สุขภาพดีกัน ได้ออกก าลังกาย ได้พบปะกันคุยกัน ไม่เหงาดี” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 3. การมีส่วนร่วม 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการร่วมกันประชุมวางแผนการท างานเป็นประจ า 

ก่อนท่ีจะเริ่มท ากิจกรรมการเรียนการสอนกัน มีการรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกัน

ด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในโรงเรียนผู้สูงอายุจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง

ระก า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบางระก า ผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลบางระก า และผู้สูงอายุท่ีเป็น

สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ท าให้เกิดความผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของในโรงเรียน

ผู้สูงอายุร่วมกัน รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

 “เราจะท าการประชุมวางแผนการท างานร่วมกันทุกๆวันท่ี 10 ของทุกเดือนแบบนี้ 

เป็นประจ ากับน้องๆนักพัฒนาชุมชน น้องทีมวิทยากรจากกศน. อสม. และผู้สูงอายุเองเขาก็ช่วย

วางแผนด้วยค่ะ ทุกคนทุกฝ่ายท่ีท าอยู่ตรงนี้ก็ร่วมมือกันท างานก็ผูกพันในท่ีนี้ค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “มีการประชุมวางแผนร่วมกันก่อนท ากิจกรรมทุกวันท่ี 10 ของเดือน ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน 

ตัวผู้สูงอายุเองท่ีมาร่วมท ากิจกรรมเขาก็จะร่วมประชุมด้วยกัน ก็ท างานร่วมกันทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีนี้ด้วยกัน” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “มีการวางแผนประชุมกันทุกวันท่ี 10 ของเดือนก่อนเริ่มท ากิจกรรม ก็จะประชุมกันทุกคน

ทุกฝ่ายท้ังเจ้าหน้าท่ีของอบต. คุณหมอ อสม. วิทยากร แล้วก็ผู้สูงอายุเองก็ร่วมประชุมด้วย ทุกคนร่วมด้วย

ช่วยกันท างานเหมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังท่ีสอง” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 
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 “เขาจะปรึกษาหารือกันคุยกันกับคนท่ีมาเรียนเป็นประจ าเลยก่อนเริ่มท ากิจกรรมกัน  

ทุกวันท่ี 10 ทุกคนก็จะช่วยกันพูด ช่วยกันท างาน คนมีอายุมากก็ชอบท่ีจะมาโรงเรียนดีกว่าอยู่บ้าน

เฉยๆมันน่าเบ่ือ” 

(ผู้สูงอายุ,ค าสนทนากลุ่ม, มกราคม 2562) 

 4. การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน โดยน าเครือข่าย 

ทางสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กรมารวมกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า กลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้าน

ในต าบลบางระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ได้มาจาก

การคัดเลือกสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า  และกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้าน 

ในต าบลบางระก า ได้มาจากตัวแทนของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านของต าบลบางระก า ส่วนโรงพยาบาล

หลวงพ่อเป่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา มาจากองค์กรภายนอกอื่นๆ  

มาประสานพลังร่วมกันในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์

และค าสนทนากลุ่ม 

  “การท างานก็จะท างานร่วมกันจากหลายๆหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทางสังคมกัน แล้วก็มี

ตัวแทนจากผู้สูงอายุท่ีเขาเลือกกันมาเป็นผอ.โรงเรียน แล้วก็มีตัวแทนผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้าน  

ในต าบลนี้มาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “พี่ก็ท างานร่วมกันหลายท่ีค่ะ จะมีตัวผู้สูงอายุเองมาเป็นผอ.โรงเรียนด้วยค่ะ ก็ร่วมกัน

ท างานท้ังคนในคนนอกค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 5. การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมีการทบทวนตนเอง และสรุปผลการท างานเป็นระยะ โดยมีการ

รายงานผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับผู้บริหารและสมาชิกในโรงเรียนได้รับทราบ  

จากการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งจะมีการเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควร
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ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และน ามาพัฒนากระบวนการท างานของโรงเรียนผู้สูงอายุสม่ าเสมอ เช่น 

ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณบางเดือนของโรงเรียนผู้สูงอายุไม่เพียงพอ ทางโรงเรียน

ผู้สูงอายุจึงหารายได้เสริมโดยการน าสินค้าท่ีผู้สูงอายุท าในกิจกรรมการการเรียนการสอนมาวาง

จ าหน่ายให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจึงด าเนินการจัดสรรคนท้ังหมดมาช่วยในบางช่วงกิจกรรมท่ี

ต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก และทางโรงเรียนผู้สูงอายุก็ก าลังด าเนินงานประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ต่างๆเพื่อมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

  “มีการประชุมทุกวันท่ี 10 ของเดือนก็จะมีคณะกรรมการ ผู้น าหน่วยงาน ผู้สูงอายุ คนของอบต. 

เขาก็จะพูดบอกรายงานกิจกรรมท่ีเราท าครั้งนี้ ครั้งหน้า เขาก็จะพูดบอกก่อนเริ่มกิจกรรมในห้องทุกครั้งนะ 

หลังท ากิจกรรมเขาก็จะมาสอบถามว่าชอบหรือเปล่า ผู้สูงอายุต้องการแบบไหนในครั้งถัดไปทุกครั้งนะ 

ตอนนี้เงินโรงเรียนไม่ค่อยพอ ก็คุยกันว่ามีเงินจากการขายของท่ีผู้สูงอายุท ากันขายได้จากคนท่ีมาดูงาน 

ก็เอามาใช้จ่ายช่วยกันให้กิจกรรมมันเดินได้นะ” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

  “ทุกครั้งก่อนและเลิกกิจกรรมก็จะมีการประชุมรายงานผล พูดคุยสอบถามว่าวันนี้กิจกรรม

เป็นอย่างไรชอบหรือไม่ ต้องการให้ปรับปรุงอะไรครั้งต่อไป ผู้สูงอายุเองและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับรู้ 

ผลการด าเนินงานทุกครั้ง อย่างเรื่องงบประมาณบางเดือนไม่พอ ก็คิดช่วยกันหาเงินจากการขายของท่ี

ผู้สูงอายุท ากันในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคนท่ีมาศึกษาดูงาน และเรื่องคนท างานตอนนี้ก็วางแผนให้

นักศึกษามหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เพิ่มอยู่” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 6. การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า มีหน้าท่ีในการสนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก าต่างๆ ดังนี้ ให้การสนับสนุนงบประมาณและช่วยด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับ

ค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนบุคลากรโดยให้บุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ฝ่ายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก ามาเป็นหลักในการช่วยด าเนินการด้านต่างๆของ

โรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ

โรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนการประสานสร้างเครือข่ายในการท างานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ และให้
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การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุในด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยส่ือต่างๆ อีกท้ัง

ยังให้การสนับสนุนยานพาหนะแก่โรงเรียนผู้สูงอายุใช้อ านวยความสะดวกผู้สูงอายุในการเดินทางมา

โรงเรียนผู้สูงอายุ รายละเอียดดังค าสัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม 

 “ปกติแล้วในเรื่องงบประมาณตรงนี้ทางอบต.จะสนับสนุนทุกเดือน ส่วนการจัดกิจกรรมก็จะ

มีการร่วมมือจากทีมจิตอาสาท่ีมาจากหลายหน่วยงานในแต่ละเดือนจะมีอะไรบ้าง ทางอบต. จะเข้าไป

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ คอยท าหนังสือราชการให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็จะเข้าไปดู 

ในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารท่ัวไป เช่นวันนี้จะมีใครมาศึกษาดูงาน สิทธิของผู้สูงอายุเอามาแจ้ง

ผู้สูงอายุ แล้วก็ดูในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆของผู้สูงอายุว่าต้องการอะไร อ านวยความสะดวกในเรื่อง

สถานท่ี การเดินทางมาโรงเรียนของผู้สูงอายุคนไหนไม่มีรถทางอบต. ก็จะมีรถไปรับ” 

(นักพัฒนาชุมชน,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “อบต.เองเขาก็มาช่วยทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมแต่ละเดือน และก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วย 

หลังเสร็จกิจกรรมพักเท่ียงก็จะมีข้าวเล้ียง โดยทางอบต. ผู้สูงอายุบางคนลูกหลานไม่ว่างมาส่ง ไม่มีรถมา 

ทางอบต.ก็มีรถรับส่ง” 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 

 “อบต.ก็จะมีเงินสนับสนุน แล้วก็ช่วยในการจัดสถานท่ีอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท ากิจกรรม และออก

รับผู้สูงอายุตามบ้านให้ค่ะ” 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า,ค าสัมภาษณ์, มกราคม 2562) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี้เป็นการอธิบายถึงบทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะงานวิจัยเรื่อง  

“แนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม” โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้มาประมวลความรู้และวิเคราะห์ตามแนวคิด 

ทฤษฎี ผ่านการน าเสนอการศึกษาในครั้งนี้ และคิดค้นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อทราบถึงรูปแบบ 

การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน และข้อมูล

ท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า สามารถน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้โอกาส

ในการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกท้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งอื่นๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไป 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก(In depth Interview) และการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ได้แก่ ท่ีปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน  1 คน ครูใหญ่  หรือประธาน หรือ

ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 1 คน คณะกรรมการแกนน าร่วมขับเคล่ือน

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 50 คน  

และทีมวิทยากรจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จ านวน 5 คน สามารถสรุปผลการศึกษา

ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  1.1 การวางแผน 

   โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการร่วมมือกันปรึกษาหารือกันทุกครั้งก่อนท า

กิจกรรมจะมีการวางแผนการท างานในเรื่องของ สถานท่ี ผู้ด าเนินกิจกรรม อาหาร การรับส่งผู้สูงอายุ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

ทางสังคม และมีการก าหนดวันประชุมเป็นประจ าทุกเดือนอย่างชัดเจน และไม่มีปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินการวางแผน 



  53 

  1.2 การจัดหน่วยงาน 

   โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน 

การก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนงาน แบ่งส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมี

หน่วยงานจากภาคีเครือข่ายร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีท้ังหมด 4 

หน่วยงาน ได้แก่ 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าและกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และ 

4. ฝ่ายทีมจิตอาสา และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดหน่วยงาน 

  1.3 การจัดบุคลากร 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมโดยมี

บุคลากรจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. บุคลากรจากโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 2. บุคลากรจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางระก า 3. บุคลากรจากกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และ 

4. บุคลากรจากฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีปัญหาอุปสรรคบุคลากร 

ไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรม และในอนาคตมีแผนการด าเนินงานท่ีจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็น

ต้องการก าลังคนเพิ่มขึ้นตามภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นด้วย โดยแต่ละคนท่ีมาช่วยงานในการด าเนินงานต่างๆ 

ล้วนแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทุกคนมาท างานด้วยใจ เพราะเห็นว่าผู้สูงอายุเปรียบเสมือนพ่อ แม่ 

ญาติพี่น้อง ท่ีต้องตอบแทนพระคุณ ในการมาท างานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เห็นความสุข 

สนุกสนาน เห็นรอยยิ้มละเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุ ท าให้บุคลากรท่ีมาท างานมีก าลังแรงใจในการ

ท างานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  1.4 การอ านวยการ 

   โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าจะมีการด าเนินงานร่วมกันจากหลายๆหน่วยงาน 

ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ฝ่ายกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของ

หมู่บ้านในต าบลบางระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีผู้น าในการด าเนินงานของ

โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการส่ังการ และประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆในการด าเนินงานให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอ านวยการ 
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  1.5 การประสานงาน 

   การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า มีการประสานงานร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  

1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2.องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 3. ฝ่ายกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของ

หมู่บ้ านในต าบลบางระก า 4 .ฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่ งทุกหน่วยงานมีความส าคัญ ในการท าให้ 

การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าประสบความส าเร็จและน าไปสู่เป้าหมาย และไม่มี

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการประสานงาน 

  1.6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   การรายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงาน

ได้รับทราบความเคล่ือนไหวและความคืบหน้าของภารกิจงานอย่างสม่ าเสมอด้วยวาจาโดยไม่มี  

การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมทุก 

3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโดยสรุปผลการด าเนินงานไปยัง

ผู้บริหารเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

  1.7 การงบประมาณ 

   งบประมาณหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าได้มา

จากการจัดสรรงบประมาณจากแผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชีวิต ผลผลิตประชาชน

ทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพเหมาะสม กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ซึ่งเป็น

งบประมาณท่ีทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ินได้ท าการของบประมาณมาจากส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 และได้มาจากการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางระก า ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในบางเดือนเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากได้

งบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าจ านวนลดน้อยลง โดยพบว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการด าเนินงานให้กับ

ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ เพราะยังไม่สามารถจัดสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งแทนนายกคน

เก่าท่ีหมดวาระไปได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของรัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้อง

หาเงินเพิ่มเติมโดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะน าสินค้าท่ีผู้สูงอายุท าในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ 
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น ามาวางจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และเงินรับบริจาคต่างๆ โดยทางโรงเรียน

ผู้สูงอายุจะมีการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  2.1 การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางระก า และผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก าท่ีมีความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ท าให้สมาชิกใน

โรงเรียนผู้สูงอายุเกิดความศรัทธาเช่ือถือในการด าเนินงานท ากิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของ

โรงเรียนผู้สูงอายุ อีกท้ังท าให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานโรง เรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก าจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลบางระก า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในต าบลบางระก า และวัดบางระก า  

  2.2 การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

   เป้าหมายของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีความชัดเจน คือ ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบางระก าให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และมีการด าเนินการท ากิจกรรมการเรียน

การสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพท่ี 5 อย่างต่อเนื่อง  ท าให้คณะกรรมการและ 

แกนน าของโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าใจทิศทางการท างานร่วมกัน เกิดความเป็นกลุ่มและความเป็นชุมชน

ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นพลังในการท างานร่วมกันท่ีเข้มแข็ง 

  2.3 การมีส่วนร่วม  

   โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการร่วมกันประชุมวางแผนการท างาน แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และร่วมกันด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ ท้ังจาก

หน่วยงานต่างๆท่ีเป็นภาคีเครือข่าย และผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

ท าให้เกิดความผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าร่วมกัน 
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  2.4 การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 

   เครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็งของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าประกอบด้วย 5 

หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางระก า กลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มหรือในสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน 

โดยการคัดเลือกสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก า และตัวแทนของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านของต าบลบางระก า มาเป็นกลุ่มแกนน า

ผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก าในโครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า และ2) การสร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆ โดยโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบาง

ระก า และฝ่ายทีมจิตอาสา มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเช่นเดียวกัน 

เพื่อประสานพลังร่วมกันในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  2.5 การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

   โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมีการทบทวนตนเอง และสรุปผลการท างานเป็นระยะ โดยมี

การรายงานผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับผู้บริหารและสมาชิกในโรงเรียนได้รับทราบ  

จากการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งจะมีการเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และน ามาพัฒนากระบวนการท างานของโรงเรียนผู้สูงอายุสม่ าเสมอ  

  2.6 การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร สถานท่ี อุปกรณ์ ประสานสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และ

ยานพาหนะ ซึ่งการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าให้การสนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นส่ิงส าคัญท่ี

สามารถผลักดันให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเกิดขึ้นได้ และ

สามารถด าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  จากการศึกษาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า ตามแนวคิดของ ลูเธอร์ กู ลิก และ ไลนอล อูริค Luther Gulick & Lyanal Urwick  
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ได้พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol ท่ีเรียกว่า POSDCoRB โดยจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการด าเนินงานโดยเริ่มจาก การวางแผน (Planning : P) การจัดหน่วยงาน 

(Organizing : O) การจัดบุคลากร (Staffing : S) การอ านวยการ (Direction : D) การประสานงาน 

(Coordination : Co) การรายงาน (Reporting : R) และการงบประมาณ (Budgeting : B) ดังนี้ 

  การวางแผน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการด าเนินงานโดยเริ่มจากการวางแผน 

 ซึ่งทุกฝ่ายทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันวางแผนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก ามีการร่วมมือปรึกษาหารือกัน ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน มีการจัดประชุมในวันท่ี 

10 ของทุกเดือนก่อนท่ีจะเริ่มท ากิจกรรมในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป โดยมีการวางแผนการท างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการวางแผนการท างานจะสามารถบอกให้ทราบถึงปัญหาและ

โอกาสท่ีปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้น สามารถช่วยในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายตามขั้นตอน ท าให้เกิด

ความมั่นใจ รวมท้ังท าให้ทุกฝ่ายด าเนินงานทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

ซึ่งถ้ามีการวางแผนท่ีดีจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัลล์ิ พฤกษาอุดมชัย (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จ

ในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า  

การด าเนินงานของชมรมเริ่มจากการวางแผนกิจกรรมโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือน  

  การจัดหน่วยงาน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน  

การแบ่งส่วนงาน การก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมเพื่อวางแผน แบ่งส่วนงาน 

อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานจากภาคีเครือข่ายร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

ซึ่งมีจ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าและกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบล 

บางระก า และ4. ฝ่ายทีมจิตอาสา ซึ่งถือว่าการจัดหน่วยงานเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินงาน และท าให้

หน่วยงานในภาคีเครือข่ายได้ทราบถึงขอบเขตการท างานของตัวเองท าให้ไม่เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน

และสามารถลดความขัดแย้งในการด าเนินงานซึ่งการจัดหน่วยงานท่ีดีจะท าให้การด าเนินงาน  

มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องตามคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการ

ผู้สูงอายุ (2559) เรื่องโครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  

1. ท่ีปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ 2. ครูใหญ่หรือประธานหรือผู้อ านวยการของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

3. คณะกรรมการและแกนน าร่วมขับเคล่ือน 4. ทีมวิทยากรจิตอาสา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สวรรยา ธรรมอภิพล,นันทิชา อ่อนละมัย, and จรรยา ตันเจริญ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
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ความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของ

ชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค ส่วนหนึ่ งเกิดจากการมีโครงสร้างองค์การท่ีชัดเจน และมีระบบการ

ด าเนินงานไม่ซับซ้อน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัฒน์ เศรษฐยานนท์ (2559) ท่ีได้

ท าการศึกษาเรื่อง การท างานเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ท่ีมีการจัดโครงสร้างการท างาน มีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน 

  การจัดบุคลากร บุคคลเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนให้การด าเนินงาน 

ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าประสบความส าเร็จ แต่ละหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะจัดสรร 

ตัวบุคคลมาเพื่อด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยความยินดีและเต็มใจ 

โดยการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เนื่ องจากท าให้บุคคลสามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีความสุขและส าเร็จลุล่วงแล้วยังส่งผลท าให้รักษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

โรงเรียนผู้สูงอายุไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสวรรยา ธรรมอภิพล,นันทิชา อ่อนละมัย, and 

จรรยา ตันเจริญ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค 

จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การแบ่งฝ่ายงานท่ีชัดเจนและเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี เป็นปัจจัย

ประกอบท่ีท าให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แคประสบความส าเร็จ และแม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก ายังไม่ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอมากนัก แต่การด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุต้องอาศัย

เจ้าหน้าท่ีจ านวนมากมาสนับสนุนดูแลในหลายกิจกรรม และในอนาคตโรงเรียนผู้สูงอายุมีแผนการ

ด าเนินงานท่ีจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมจึงจ าเป็นต้องการก าลังคนเพิ่มขึ้นตามภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัฒน์ เศรษฐยานนท์ (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง การท างานเชิงรุกของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมในการ

ท างานองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีจุดอ่อน คือ บุคลากรไม่

เพียงพอในการด าเนินงาน 

 การอ านวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าจะมีการด าเนินงานร่วมกันจากหน่วยงาน

ภาคีเครือข่าย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีผู้น าในการบังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงาน ส่ังการ และ

ประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ อีกท้ังการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ซึ่งการอ านวยการท่ีดี

จะท าให้เกิดการท างานท่ีมีการส่ือสารท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลให้

การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัลล์ิ พฤกษาอุดมชัย (2560)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัด
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นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของชมรมมีการอ านวยการส่ังการและประสานงานไปยัง

ฝ่ายอื่นๆในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 

 การประสานงาน การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าให้ความส าคัญกับ

การประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ซึ่งการประสานงานของทุกหน่วยงาน

ในภาคีเครือข่ายมีความส าคัญท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย โดยแต่ละหน่วยงานในภาคีเครือข่ายมีหน้าท่ีในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

และให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งการประสานงานท าให้การด าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ซึ่งถือว่าเป็นการจัดระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้งานและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 

ให้เกิดความสามัคคี และจะสามารถลดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนาถ พรหมศวร (2559) 

ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ มุมมองตามบริบทชุมชนท้องถิ่น สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 

นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมีความเป็นรูปธรรมยั่งยืนมากขึ้น 

เนื่องจากมีปัจจัยการมีส่วนร่วม คือการได้รับความร่วมมือท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงนรินทร์ ค าปุก (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 

ในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้มประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจากมีกระบวนการในการ

ด าเนินงานแบบการประสานงานร่วมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

 การรายงานผลการปฏิบั ติงาน  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีการรายงานผล 

การด าเนินการต่างๆในการประชุมทุกวันท่ี 10 ของเดือนให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ

สมาชิกในโรงเรียนได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวของกิจกรรมด้วยวาจาเท่านั้น ซึ่งการรายงานด้วยวาจา

นั้นอาจจะยังไม่สามารถรายงานผลได้ครอบคลุมท้ังหมด โดยควรมีการจัดท าเอกสารการรายงานผล

การด าเนินกิจกรรมในทุกรอบอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของสวรรยา ธรรมอภิพล,นันทิชา อ่อนละมัย, and จรรยา ตันเจริญ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษา

เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การรายงาน

ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เป็นปัจจัยประกอบท่ีท าให้ชมรม ผู้สูงอายุบ้านไร่แคประสบ

ความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัลล์ิ พฤกษาอุดมชัย (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง  
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ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 

การด าเนินงานของชมรมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยวาจาทุกเดือนในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 

  การงบประมาณ งบประมาณหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก าได้มาจากการจัดสรรงบประมาณจากแผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชีวิต 

ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพเหมาะสม กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้ท าการของบประมาณมาจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 5 และได้มาจากการจัดสรรงบประมาณบางส่วน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงนรินทร์ ค าปุก (2558) ท่ีได้

ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้มได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้มเป็นหลัก บางส่วนจากภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และผู้

มีจิตศรัทธา โดยในบางเดือนองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก ามีข้อจ ากัดในการขออนุมัติเงิน ท าให้ 

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงต้องหาเงินเพิ่มเติมโดยทางโรงเรียน

ผู้สูงอายุจะน าสินค้าท่ีผู้สูงอายุท าในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ น ามาวางจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีมา

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และเงินรับบริจาคต่างๆ ซึ่งงบประมาณเป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือน

การด าเนินงานของกิจกรรม จึงอยากให้ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ภาคเอกชนเข้ามาดูแลสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้นและเพียงพอกับค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม 

เพื่อทางโรงเรียนผู้สูงอายุจะได้มุ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เต็มท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สวรรยา ธรรมอภิพล,นันทิชา อ่อนละมัย , and จรรยา ตันเจริญ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง  

ปัจจัยความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่แค คือ งบประมาณไม่เพียงพอ  

 2. ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

  จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

  การมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามี ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ท้ังหมด 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางระก า และผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมี  
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ความทุ่มเท เสียสละ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก มุ่งมั่นในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก าให้เกิดขึ้นมาได้ และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ต าบลบางระก า จึงท าให้สมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า เกิดความศรัทธาเช่ือถือในการ

ด าเนินงานท ากิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุ และท าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

เกิดการยอมรับศรัทธาเช่ือถือ ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก า โดยการมีผู้น าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นส่ิงหนึ่งท่ีส าคัญของความส าเร็จในการ

ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวัลล์ิ พฤกษาอุดมชัย (2560)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมฯ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการท่ีมีผู้น า  

มีจรรยาบรรณ จิตอาสา ท างานด้วยความเสียสละ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยากร หวังมหาพร (2555) 

ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ข้ามกรณี  

ผลการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการร่วมมือกันบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง

เกิดจากการท่ีมีผู้ก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคลังสมอง หรือผู้อ านวยการท่ีมีต้นทุนทางสังคมและ 

มีแรงบันดาลใจมุ่ งมั่นในการจัด ต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ  และมี ผู้สนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุ ท่ีมี 

ความน่าเช่ือถือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 การมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก ามีการก าหนดเป้าหมายในการท างานไว้อย่างชัดเจน คือ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุต าบลบางระก าให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนนั้นจะช่วยให้เกิด 

การก าหนดทิศทางการท างานท่ีสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะกรรมการหรือแกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ซึ่งจะท าให้เป็นพลังในการท างานร่วมกันท่ีเข้มแข็ง และมีการด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพท่ี 5 อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกลไกหนึ่งในการเช่ือมร้อย 

ความเป็นกลุ่มและความเป็นชุมชนผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วรนาถ พรหมศวร (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ มุมมองตามบริบทชุมชนท้องถิ่น 

สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมีความเป็นรูปธรรม

ยั่งยืนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน และการจัดให้มีกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  
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 การมีส่วนร่วม หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของ

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า มีส่วนร่วมกันท้ังเป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการในการ

ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า โดยมีการร่วมกันประชุมวางแผนการท างาน แลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และร่วมกันด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งการมี

ส่วนร่วมกันดังกล่าวท าให้สมาชิกทุกคนเกิดการยอมรับในศักยภาพของกันและกัน เกิดความรู้สึก

ผูกพัน และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าร่วมกัน ถือเป็นกลไกหนึ่งท่ี

ส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ฤทธิชัย แกมนาค (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า  

การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายได้จากความร่วมมือของ

ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลอื่นๆในชุมชน และเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการยอมรับในศักยภาพของ 

ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนาถ พรหมศวร (2559)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ มุมมองตามบริบทชุมชนท้องถิ่น สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมีความเป็นรูปธรรมยั่งยืนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก

ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายในและองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

 การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง เครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็งของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต าบลบางระก าประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า กลุ่มแกนน าผู้สูงอายุของหมู่บ้านในต าบลบางระก า 

และฝ่ายทีมจิตอาสา โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 1) การสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มหรือในสมาชิก

โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน 2) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกอื่นๆ มารวมกันเป็น

โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าในรูปแบบคณะกรรมการ มีการติดต่อส่ือสารกันตามแนวนอน

และแนวต้ังท้ังการส่ือสารแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการท างานท่ามกลาง 

ความแตกต่างได้โดยไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น จึงเป็นการประสานพลังในการท างานร่วมกันขององค์กร

ภายในและองค์กรภายนอกในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าท่ีมีความเข้มแข็งและ

ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยากร หวังมหาพร (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง 

ความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ข้ามกรณี ผลการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ี

น าไปสู่ความส าเร็จในการร่วมมือกันบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีการจัด
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โครงสร้างโรงเรียนเป็นรูปแบบคณะกรรมการ มีการติดต่อส่ือสารตามแนวนอนท้ังการส่ือสารแบบ 

ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการท างานท่ามกลางความแตกต่างได้โดยไม่มีความขัดแย้ง

เกิดขึ้น  

 การมีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การทบทวนตนเอง และสรุปผล

การท างานเป็นระยะ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าให้กับ

ผู้บริหารและสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าได้รับทราบจากการประชุมปรึกษาหารือกันทุก

เดือนซึ่งจะเป็นการส่ือสารแบบท่ีไม่เป็นทางการมากกว่าการส่ือสารแบบทางการ การใช้ค าพูดส่ือสาร

ท่ีไม่เป็นทางการมากเกินไปมีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้ทุกคนสามารถรับรู้และเข้าใจผลการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายมากขึ้น ทุกคนเข้าใจและมี

การเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ส่ิงท่ีควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และน ามาพัฒนากระบวนการท างานของ

โรงเรียนผู้สูงอายุสม่ าเสมอ จึงท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าประสบ

ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงนรินทร์ ค าปุก (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง  

ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ผลการศึกษาพบว่า ในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้มประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งเกิดจาก 

มีการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน โดยจะน าผลการประเมินแจ้งให้ ผู้เรียนได้ทราบ และ 

ให้ผู้สอนได้น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

  การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ให้การ

สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าในหลายด้าน ได้แก่ งบประมาณ การสร้างเครือข่าย 

ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร การอ านวยความสะดวกจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าต่างๆเหล่านี้สามารถ

ผลักดันให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเกิดขึ้นได้ และโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบางระก าสามารถท่ีจะด าเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกดแก้ว ตาสาโรจน์ (2560) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหมูม่น  

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

สนับสนุนให้การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

เข้ามามีส่วนรวมทุกด้านเท่ากัน ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหา การวิเคราะห์ข้อบังคับ
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และหลักสูตร การร่วมวางแผน ด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 

และติดตามผลการด าเนินงาน  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

 1. จากการศึกษาพบว่าบุคลากรในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีจ านวน 

ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน จึงควรมีการเพิ่มอัตราก าลังของบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน  

โดยการขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ท่ีมีพื้นท่ีต้ังใกล้เคียงโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล 

บางระก า เพื่อท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. จากการศึกษาพบว่างบประมาณท่ีทางรัฐจัดสรรให้มีจ านวนไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ดังนั้น

ผู้อ านวยการและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุควรแสวงหาเครือข่ายกับบุคคลหรือองค์กรท้ังภายใน

พื้นท่ีและภายนอกพื้นท่ีเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร และอุปกรณ์ เพื่อให้

โรงเรียนผู้สูงอายุมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรัฐควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณให้แก่

โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ส่งผลให้โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

 3. จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก ามีองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า

หนุนเสริมเป็นปัจจัยความส าเร็จส่วนหนึ่ งท่ีส าคัญ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และอุปกรณ์ เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง และ 

ควรประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรท้ังภายในพื้นท่ีและภายนอกพื้นท่ีเพื่อให้การสนับสนุน

ด้านงบประมาณและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้สูงอายุได้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  

 4. จากการศึกษาพบว่ามีการประสานงานร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานในการด าเนินงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า จึงควรมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานท่ีทันสมัยโดยใช้

เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้การติดต่อประสานงานกันมีความสะดวก 

รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น 

 5. จากการศึกษาพบว่าบุคลากรในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือผู้ปฏิบัติมีความส าคัญ  

ในการผลักดันให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าประสบความส าเร็จ โดยบุคลากร
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ท างานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการท างาน จึงควรมีการสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ รวมถึง  

สร้างคุณค่าในตนเองส าหรับการท างานเพื่อผู้อื่น เช่น การมอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ  

ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน 

 6. รัฐควรให้การสนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกต าบลของประเทศไทย โดยการ

ก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งมีหน้าท่ีในการด าเนินงานจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ  

เนื่องจากการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุท้ังร่างกาย จิตใจ และสามารถลด

ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุลงได้ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุง 

การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโรงเรียน

ผู้สูงอายุท่ีพึ่งพาตนเองได้ 

 3. จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปจัจัยท่ีประสบความส าเร็จโดยรวม ไม่ได้มีการเจาะจง

ถึงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรศึกษาเชิงปริมาณถึงการมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนผู้สูงอายุในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจัยในครั้งนี้ 

เพื่อเพิ่มข้อมูลสนับสนุนด้านความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านการมีส่วนร่วม หรือ

ศึกษาปัจจัยด้านอื่นเพื่อค้นหาว่า ปัจจัยใดท่ีมีศักยภาพท่ีจะท าให้การการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

นั้นประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เร่ือง แนวทางการด าเนินงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม 

 แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บางระก า และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า โดยเป็นแนว

ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกของ นางสาววรมน เหลืองสังวาล นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. ช่ือ-นามสกุล 

 2. เพศ 

 3. อาย ุ

 4. อาชีพ/ต าแหน่ง 

 5. สถานภาพการสมรส 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

 1. โรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 2. โรงเรียนผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

 3. ใครเป็นแกนน าในการก่อต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 4. ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

และการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 
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 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 

 6. กิจกรรมหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมอะไรบ้าง 

ส่วนที่ 3 เร่ือง การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

 1. การวางแผน (Planning) 

 1.1 โรงเรียนผู้สูงอายุมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างไร 

 1.2 โรงเรียนผู้สูงอายุมีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานอย่าไร 

 1.3 โรงเรียนผู้สูงอายุมีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างไร 

 1.4 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการวางแผนเป็นอย่างไร มีสาเหตุเกิดจาก

อะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing)  

 2.1 โครงสร้างของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 

 2.2 โรงเรียนผู้สูงอายุประกอบไปด้วยกลุ่มงานใดบ้าง 

 2.3 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดหน่วยงานเป็นอย่างไร มีสาเหตุ 

เกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 3. การจัดบุคลากร (Staffing)  

 3.1 แต่ละต าแหน่งในโรงเรียนผู้สูงอายุมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน

แตกต่างกันอย่างไร 

 3.2 บุคลากรท่ีด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีจ านวนเท่าไหร่ เพียงพอต่อการด าเนินงาน

หรือไม่ เพราะอะไร 

 3.3 มีการให้รางวัล หรือส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 

 3.4 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดบุคลากรเป็นอย่างไร มีสาเหตุ 

เกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
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 4. การอ านวยงานหรือการส่ังการ (Directing) 

 4.1 โรงเรียนผู้สูงอายุมีกระบวนการส่ังการงานอย่างไร 

 4.2 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น ามีภาวะความเป็นผู้น าอย่างไร 

 4.3 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการอ านวยงานหรือการส่ังการเป็นอย่างไร 

มีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 5. การประสานงาน (Coordinating) 

 5.1 การด าเนินงานมีหน่วยงานใดท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 5.2 ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 

 5.3 สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 

 5.4 มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่มหรือสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน

อย่างไร 

 5.5 มีการประสานงานและท างานร่วมกันกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างไร 

 5.6 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการประสานงานเป็นอย่างไร มีสาเหตุ 

เกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 6. การรายงาน (Reporting) 

 6.1 มีการติดตามการด าเนินของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละครั้งว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์

หรือตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

 6.2 มีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องอย่างไร 

 6.3 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการรายงานและติดตามผลการด าเนินงาน

เป็นอย่างไร มีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
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 7. การงบประมาณ (Budgeting) 

 7.1 ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการหาแหล่งทุนหรือ

บริหารทุนของโรงเรียนอย่างไร 

 7.2 โรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคมต่างๆอย่างไร 

 7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนรายได้ต่อการจัดต้ัง

โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างไร 

 7.4 มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนในพื้นท่ีเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆอย่างไร. 

 7.5 ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการงบประมาณเป็นอย่างไร มีสาเหตุ 

เกิดจากอะไร และมีแนวทางการจัดการปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางระก า 

พฤติกรรมการด าเนินงานและสภาพแวดล้อม มี     ไม่แน่ชัด    ไม่มี 

พฤติกรรมการด าเนินงาน    
    การวางแผนก่อนการด าเนินงาน    
    การด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กร    
    การมีภาวะผู้น าของผู้บัญชาการในการด าเนินงาน    
    การประสานความร่วมมือของบุคลากร    
    การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการด าเนินงาน    
    การรับฟังความคิดเห็น    
    ความต้ังใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน    
    การประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน    
    การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร    
สภาพแวดล้อม    
    อากาศถ่ายเทสะดวก    
    ขนาดห้องเรียนและห้องน้ าท่ีเหมาะสม    
    การจัดแบ่งโครงสร้างพื้นท่ีใช้สอยเหมาะสม    
    มีส่ือ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก    
    สถานท่ีมีความปลอดภัยและมีระบบรักษาความปลอดภัย    
    ใกล้แหล่งชุมชนและมีความสะดวกในการเดินทาง    
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบางระก า มีดังนี้
 มี  =   ปรากฏพฤติกรรม หรือลักษณะของสภาพแวดล้อม 
 ไม่แน่ชัด  =   พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
 ไม่มี  =   ไม่ปรากฏพฤติกรรม หรือลักษณะของสภาพแวดล้อม 
 

 ลงช่ือ...............……………..............………………ผู้สังเกต 
 (………………..……………………………..…….) 
 ………./……………/……… 



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววรมน เหลืองสังวาล 
วัน เดือน ปี เกิด 21 กันยายน 2535 
สถานที่เกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   

                จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2560 ก าลังศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
               สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 54/4 หมู ่1 ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120   
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