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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                
ไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลบางสมัคร ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  "บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย"                
ศึกษาหลักการวิธีการก าหนดนโยบาย วิธีด าเนินการโครงการ ผลของการด าเนินโครงการ ปัญหาข้อเสนอแนะ 
ของโครงการ ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
เป็นหลัก จากข้อมูลเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
และใช้การวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุน (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 65 ชุดจากนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า (1) เทศบาลต าบลบางสมัครจะก าหนดโครงการได้จะต้อง               
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดจากข้อเรียกร้องความต้องการ  
ของผู้ เข้ าร่ วมโครงการและแรงสนับสนุนภายใต้สภาพแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ อง (3) โครงการโรงเรี ยน                                    
ผู้สูงอายุมีวิธีการด าเนินการแบบร่วมบูรณาการระหว่างเทศบาลและชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร                      
(4) ผลของการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุผลส าเร็จและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(5) การด าเนินโครงการมีข้อจ ากัดปัญหาและอุปสรรค คือขาดแคลนอัตราก าลังคน เทศบาลต าบลบางสมัคร
และชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัครจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยมุ่งเน้นไปที่การน าเข้าแรงสนับสนุน และการด าเนินงานโดยผ่านการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด 
 

ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

 

บทน า 

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

                                                           
*
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ "บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย" เทศบาลต าบล

บางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติ ปี 2561 - 2562 
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(Aged Society) อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดท่ีลดลงและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
2562, หน้า 8) สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งยังท าให้ประเทศต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
ครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุเอง เมื่อมีอายุยืนยาวขึ้น ก็ยิ่งต้อง                 
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ความพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้นภาคส่วนต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม จึงจ าเป็นที่จะต้องเล็งเห็นความส าคัญและต้อง               
เร่งด าเนินการหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยการด าเนินการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ, ส่งเสริมการจ้างงานให้มีอาชีพเสริม                 
ที่เหมาะสมกับความสามารถและเหมาะสมกับวัย, ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองและเกิดการ เรียนรู้                 
ตลอดชีวิต ฯลฯ 

  เทศบาลต าบลบางสมัครมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวิเคราะห์
ถึงสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาและการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือให้สามารถเข้าใจสภาพพ้ืนที่และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด ซึ่งสภาพโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลบางสมัคร คือตั้งอยู่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น การท านา การเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ เพราะมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี มีล าคลองไหลผ่านตลอดทั้งพ้ืนที่ 
นอกจากนี้พ้ืนทีย่ังเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าอย่างเพียงพอ 
มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและเอ้ือต่อโครงข่ายภาคธุรกิจ กล่าวคือเป็นพ้ืนที่ใกล้เขตท่าเรือ               
เพ่ือการขนส่งสินค้าทางเรือ, อยู่ติดถนนเส้นหลักหลายสาย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ถนนบางนา - 
ตราด และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุ งเทพ - ชลบุ รีสายใหม่  เพ่ือเดินทางเข้ าสู่ กรุ งเทพมหานคร                                             
จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเดินทาง                    
ไปสู่ภาคอีสานได้โดยผ่านจังหวัดปราจีนบุรี  (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบางสมัคร,                   
2562, หน้า 5 - 6) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามีโรงงานภาคอุตสาหกรรมเข้ามา
สร้างฐานการผลิตในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมาก ท าให้เขตพ้ืนที่ต าบลบางสมัครกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรม และมีสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการผันตัวอย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมัครสามารถ
จัดเก็บรายได้เข้ามาในคลังได้มากขึ้นแบบก้าวกระโดดจนสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบางสมัคร                            
ในปี พ.ศ. 2554 และในภาพรวมยังคงมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (เทศบาลต าบลบางสมัคร, 
2559, หน้า 3, 11) 
 

 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ พ้ืนที่ต าบลบางสมัคร ได้ เปลี่ ยนแปลงจากชุมชน                           
แบบดั้งเดิม อาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเข้าสู่การท างานในโรงงานมากขึ้น                
พร้อม ๆ กับการอพยพของคนต่างถิ่นเข้ามาท างานและตั้งรกรากก่อให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรใหม่ขึ้นโดยรอบ
เขตต าบล ขณะทีบ่างหมู่บ้านมีจ านวนมากกว่า 4,000 หลังคาเรือน ส่งผลให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบางสมัคร, 2562, หน้า 3) การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดังกล่าว
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ท าให้มีคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรการท้องถิ่นหลายฝ่ายต้องการเข้ามามีบทบาทและมีอ านาจใน
การเมืองท้องถิ่นจึงก่อให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
 ในมิติด้านสังคม ประชากรในเขตต าบลมีความหลากหลายของผู้คนดังที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ผู้สูงอายุ            
มีทั้งคนในชุมชนดั้งเดิมและผู้สูงอายุต่างถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความเชื่อ ขนบธรรมเนียม                  
ที่แตกต่างกัน มีภาวะรายได้ทางสังคมที่หลากหลาย บางกลุ่มสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี บางกลุ่ม
ยังคงต้องพ่ึงพาการดูแลจากลูกหลาน และรอการช่วยเหลือจากรัฐ การเข้าสู่สังคมสูงอายุดังกล่าวเกิดขึ้น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยสภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
จากที่มีคนหลายรุ่นอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตาม
ล าพังขาดผู้ดูแล และอาจเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย สถานการณ์ของผู้สูงจึงเป็นที่น่าวิตก การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงควรด าเนินการควบคู่กับมาตรการอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล                  
อย่างทั่วถึง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติ                  
ของเทศบาลต าบลบางสมัคร ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจไม่รู้โรย” ว่าเทศบาลฯ                
จะมีหลักการวิธีการอย่างไรที่จะสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใน            
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้ซึ่งถือได้ว่า                     
เป็นผู้ทรงคุณค่าของสังคม ผู้สร้างซึ่งคุณประโยชน์อารยธรรมนานัปการให้แก่ลูกหลาน ได้ใช้ชีวิต                      
ในช่วงบั่นปลายได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการดังกล่าว                        
ไปปฏิบัติของเทศบาล ศึกษาหลักการวิธีการก าหนดนโยบาย วิธีด าเนินการโครงการฯ ผลของการด าเนิน
โครงการฯ และปัญหาข้อเสนอแนะของโครงการฯ  

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) 
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้ อมูลหลัก  (key informant) ซึ่ ง เป็นผู้ บริหาร  จ านวน 4 คน ประกอบด้ วย 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ และนักพัฒนาชุมชมปฏิบัติการ จ านวน 2 คน และการวิจัยส ารวจ                    
(Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 65 ชุด จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ 
ไม่รู้โรย” ทั้งหมด และได้กลับคืนมาครบถ้วนทั้งหมด 65 ชุด 

ผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 ภูมิหลังและความเป็นมาของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย”  
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลบางสมัคร ระหว่างปี 2540 จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งในด้านจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น และโครงสร้างของสังคมประชากรผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ดังรายละเอียด
ตามภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนประชากรต าบลบางสมัคร ปี 2540 - 2561 

 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 จ านวนประชากรต าบลบางสมัครรวมทุกหมู่ในปี 2540 มีจ านวน 5,167 คน สิบปีถัดมาคือปี 2550 
มีจ านวน 8,512 คน อีกสิบปีถัดมาคือปี 2560 มีจ านวน 14,176 คน และในปี 2561 มีจ านวน 14,374 คน 
จะเห็นว่าในช่วงสิบปีแรกจ านวนประชากรมีการเพ่ิมขึ้นประมาณสามพันคน และเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง 
สิบปีหลังอันเป็นผลพวงมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรภายในต าบล และการอพยพของคนต่างถิ่น                  
เข้ามาอยู่ในต าบลบางสมัคร 

 

ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร ปี 2540 – 2561 

 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จ านวนผู้สูงอายุต าบลบางสมัครในปี 2540 มีจ านวน 539 คน, ปี 2550 มีจ านวน 587 คน, ปี 2560 
มีจ านวน 1,114 คน และในปี 2561 มีจ านวน 1,173 คน ซึ่งในช่วงสิบปีแรกจ านวนผู้สูงอายุมีการเพ่ิมขึ้น
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เล็กน้อยหรือประมาณห้าสิบคน แต่ในช่วงสิบปีหลังจ านวนผู้สูงอายุมีการเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือ 
ประมาณห้าร้อยคน แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในระดับท้องถิ่น              
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างสัมพันธ์กัน โดยมีการเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2540 - 2543 และมีการลดลงเล็กน้อยในปี 2544 แต่หลังจากนั้น มีการเพ่ิมขึ้น               
อย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนประชากรและจ านวนผู้สูงอายุต าบลบางสมัครท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ              
วางแผนการด าเนินงานโดยวิเคราะห์ประกอบกับจ านวนและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป                   
เพ่ือพร้อมรับมือและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ส าหรับข้อมูลนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 65 คน ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า                    
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 87.69 มีอายุโดยเฉลี่ย 68 ปี 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงร้อยละของจ านวนเพศชาย - หญิง ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 

 

 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ไม่ได้ประกอบอาชีพ รองลงมา คือเกษตรกร ร้อยละ 23.08 ล าดับที่สาม 
คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 18.46 ตามล าดับ 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงร้อยละของการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 
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 ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 43.08 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ร้อยละ 21.54 ล าดับที่สาม คือประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ร้อยละ 20 ตามล าดับ 

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 

 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้ โรย” เกิดขึ้นจากความต้องการโดยตรงของ                 
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัครที่ต้องการให้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนฯ ขึ้นเพ่ือเปิดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  
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 จากการวิจัยส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มีความเห็นด้วย
อย่างยิ่งต่อประเด็น “การด าเนินโครงการฯ ตรงตามความต้องการของท่าน” ร้อยละ 95.38 รองลงมาคือ
“โครงการเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่” ร้อยละ 84.62  

ตารางท่ี 1 
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (n=65) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. โครงการฯ เกิดจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ 

55(84.62) 6(9.23) 4(6.15) 0(0) 0(0) 

2. การด าเนินโครงการฯ ตรงตามความ
ต้องการของท่าน 

62(95.38) 2(3.08) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

             
 ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย                      
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล โดยในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางสมัครปี พ.ศ.2561 – 2565                  
ไดบ้รรจุโครงการเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางด้านสภาพร่างกายและสังคม โดยมีเป้าหมายคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลบางสมัครซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบางสมัคร มีการตั้งงบประมาณ  
ในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ปีละประมาณ 1,200,000 บาท (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบล
บางสมัคร, 2562, หน้า 3) 

 2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” บริเวณอาคารที่จอดรถ             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ านวน 1 ห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับ
ผู้สูงอายุในต าบลบางสมัคร เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ฯ                   
เกิดการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุต่อไป มีการตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
840,000 บาท (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบางสมัคร, 2560, หน้า 91) 

 3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตต าบลบางสมัครให้ผู้สูงอายุได้ใช้ในการด ารงชีพ มีการตั้งงบประมาณไว้ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
9,015,000 บาท, ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 9,650,000 บาท, ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 9,800,000 บาท และปี 
พ.ศ. 2565 จ านวน 10,000,000 บาท ตามล าดับ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบางสมัคร, 
2560, หน้า 95) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุไม่อยู่ในแผนฯ ตั้งแต่ต้น มีเพียงการ
ปรับปรุงแผนฯ เพื่อเพ่ิมโครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเท่านั้น ดังนั้นแรกเริ่มการจัดตั้งโครงการ
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โรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้งบประมาณของเทศบาลฯ โดยไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล                  
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะกระท ามิได้ รวมทั้งหากใช้งบประมาณ                  
ของเทศบาลในการด าเนินการแล้ว จะท าให้มีข้อจ ากัดเพ่ิมมากขึ้น เพราะเนื่องจากระเบียบกฎหมาย                   
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายก็ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเบิกจ่ายในบางรายการ อย่างไรก็ตามการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วประกอบกับข้อเรียกร้องและแรงสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เทศบาลจึงได้ผลักดัน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลขึ้น โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัครก าหนดให้โครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต าบลบางสมัครเป็นงบประมาณในการด าเนินงานของโครงการฯ  

 จากการวิเคราะห์ภูมิหลังของต าบลบางสมัคร จ านวนประชากร จ านวนผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร 
ประกอบกับข้อมูลพ้ืนฐานรวมทั้งความคิดเห็นบางประการของของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังนั้น                 
จึงกล่าวได้ว่านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ของเทศบาลต าบล
บางสมัคร เกิดขึ้นและด าเนินไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environment) คือ สภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น มีสิ่งที่น าเข้าสู่ระบบ ( Input) คือ ข้อเรียกร้องของผู้สูงอายุ               
ต าบลบางสมัครและแรงสนับสนุนจากภายนอก กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Conversion Process) คือ                
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ตัดสินใจโดยพิจารณาข้อเรียกร้อง/แรงสนับสนุน พิจารณาร่วมกับระเบียบ
กฎหมาย ข้อจ ากัดต่าง ๆ แนวทางและความเป็นไปได้ และก าหนดออกมาเป็นนโยบายอันเป็นผลผลิต 
(Policy Outputs) คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจไม่รู้โรย” 

 ประเด็นที่ 2 กระบวนการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” 

 การด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบางสมัครเป็นการร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ และชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลฯ จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ชมรมผู้สูงอายุได้มีบทบาทเข้ามาก าหนดรายละเอียด                     
วิธีการด าเนินโครงการประกอบด้วย การคัดเลือกกรรมการโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน เนื้อหา           
และกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น การบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยมีกองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ต าบลบางสมัคร เป็นส่วนราชการที่คอยช่วยเหลือแนะน าแนวทางอ านวยความสะดวกให้โครงการสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยโดยพบว่านักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง                    
ต่อประเด็น “มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดของโครงการฯ” และประเด็น                   
“การด าเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น” ร้อยละ 95.38 เท่ากัน 

ตารางท่ี 2 
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการโรงเรียนฯ (n=65) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จ านวน 
(ร้อยละ) 
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1. มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรายละเอียดของโครงการ เช่น 
ระยะเวลา,เนื้อหาหลักสูตรการเรียน         
การสอน 

58(89.23) 5(7.69) 2(3.08) 0(0) 0(0) 

2. การด าเนินโครงการฯ มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

58(89.23) 4(6.15) 3(4.62) 0(0) 0(0) 

  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” มีรายละเอียดการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 1. วิธีด าเนินการ 
 (1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางสมัคร             
 (2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านชมรมผู้สูงอายุ เสียงตามสายประชาสัมพันธ์และผู้น าชุมชน 
 (3) แต่งตัง้คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” 
 (4) เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าเรียน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 
 (5) จัดท าเนียบนักเรียน เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ โรคประจ าตัว ฯลฯ 

(6) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละวิชา 
 (7) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ในวันอาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ประกอบด้วย                                                                     
     3 กลุ่มวิชา คือ  
 
  1. กลุ่มวิชาชีวิต (ร้อยละ 50) คือ ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการน าไป             
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้               
1. วิชาสังคมศาสตร์ สอนการใช้ชีวิตช่วงวัยสูงอายุอยู่ร่วมกันกับคนภายในสังคมมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 2. วิชาชีวิตและสุขภาพ สอนการรักษาสุขภาพกายสาม อ. การดูแลสุขภาพช่องปากและ            
การดูแลสุขภาพใจ 3. วิชาสภาพแวดล้อม สอนการจัดสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ  
4. วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สอนการน าหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท าสมาธิวิปัสสนา                  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 5. กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี ร้องเพลง กิจกรรม               
ออกก าลังกาย การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบ าบัด 

  2. กลุ่มวิชาชีพ (ร้อยละ 30) คือ แนวทางการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสม 
กับผู้สูงอายุ ได้แก่หมวดวิชาวิชาเศรษฐกิจ สอนการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การออมในวัยสูงอายุ การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจ าวัน การสอนงาน
ฝีมือต่าง ๆ  

  3. กลุ่มวิชาการ (ร้อยละ 20)  คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์               
ต่อผู้สูงอายุ ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้  1. วิชาสังคม สอนกฎหมายในชีวิตประจ าวันและ                  
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ จิตอาสาเพ่ือชีวิตและสังคม สอนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือ                  
การสื่อสาร 2. วิชาการรักษาสุภาพ โรคเรื้อรังทีพ่บมากในวัยสูงอายุ ข้อควรระวังในการใช้ยาเบื้องต้น 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงสัดส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 

 

(8) จัดกิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จัดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถานที่จริงฝ่ายประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการผ่อนคลาย               
ด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเองและ
ผู้อื่น ได้ทดลองท ากิจกรรมใหม่ ๆ ช่วยให้จิตใจกระชุ่มกระชวยคลายความอ้างว้าง และสุขภาพจิตที่ด ี
 (9) ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 

2. ระยะเวลาด าเนินการ แต่ละภาคเรียนใช้เวลา 4 เดือน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนละ                 
8 ครั้ง โดย เริ่มเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนธันวาคม 2561 
- มีนาคม 2562 ต่อมาได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562 
และในปัจจุบันก าลังท าการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563  

3. งบประมาณ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณครั้งแรกจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบางสมัคร เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 110,800 บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณครั้งที่สองเพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการตลอดปีการศึกษา 2562 จ านวน 370,700 บาท และในปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
งบประมาณ 

วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) กับกระบวนการของโรงเรียนผู้สูงอาย ุ“บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย”  
 วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) หรือวงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) เป็นแนวคิดการ
พัฒนาการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ได้ในเกือบจะทุก
กิจกรรม จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึน (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561) 

1. การวางแผน (Plan) เริ่มจากเทศบาลต าบลบางสมัครร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร 
ร่วมกันวางแผนและก าหนดรายละเอียดของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ไม่ว่าจะเป็นหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดของโครงการ มีการรวบรวมรายละเอียดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลบางสมัคร เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ เทศบาลและชมรมผู้สูงอายุได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนฯ เพ่ือเป็นศูนย์การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียน การสอน 
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน การบริหารงบประมาณ ฯลฯ และได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแตเ่ดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561) จนถึงปัจจุบัน (ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)  

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) การประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การประเมินผลย่อย คือ การประเมินติดตามผลการจัดกิจกรรม             
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น กิจกรรมให้ความรู้วิชาการจะประเมินโดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังได้รับความรู้จากการศึกษา หรือหากเป็นกิจกรรมดนตรีและนันทนาการ 
จะใช้ประเมินโดยการสอบเล่นเครื่องดนตรี สอบร้องเพลง สอบเต้นร า หรือหากเป็นกิจกรรมฝึกวิชาชีพ           
วิชาชีวิต จะมีการประเมินโดยการทดสอบตามผลของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประเมินทักษะที่ได้รับจากการ            
จัดกิจกรรม (2) การประเมินผลรวม คือ เมื่อด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียนจะท าการประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยการประเมินผลการเรียนรวมทุกกลุ่ม
วิชาของนักเรียนแล้วสรุปเป็นภาพรวม และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งต้องจัดท า
รายละเอียดการใช้งบประมาณเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสมัคร           
ทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการ
กองทุนฯ ก็จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในภาคเรียนต่อไป 

4. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) เมื่อท าการประเมินผลย่อยและประเมินผลรวมแต่ละ
ครั้งท าให้ผู้ด าเนินโครงการ คือกองสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการโรงเรียนทราบปัญหาข้อบกพร่อง             
ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการด าเนินการแก้ไขโดยการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่พบ มีการน าข้อบกพร่อง 
ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และมีการเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาใช้วางแผนต่อไป 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงกระบวนการของโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัคร่วมใจ ไม่รู้โรย” 
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 จากภาพแสดงกระบวนการของโรงเรียนผู้สูงอายุบางสมัครร่วมใจไม่รู้โรย จะเห็นว่ามีผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินโครงการสามส่วน คือ เทศบาลต าบลบางสมัคร ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร และคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสมัคร ทั้งสามส่วนร่วมกันวางแผน ก าหนดรายละเอียด อนุมัติ
งบประมาณ จัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุฯ โดยมีผู้บริหารงาน
โรงเรียนคือ คณะกรรมการโรงเรียนฯ และมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ “สมัครร่วมใจ 
ไม่รู้โรย” 

ประเด็นที่ 3 ผลของการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย”  

 การด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นไปโดยบรรลุตามความต้องการของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแนวทางการจัดตั้ง
โรงเรียนฯ การวางแผนการด าเนินการของโรงเรียนฯ การเข้าร่วมชั้นเรียนและออกแบบชั้นเรียน และการ  
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ           
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ             
มากที่สุด ร้อยละ 93.19 ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 4.61 ระดับปานกลาง ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ และไม่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการคนใดที่มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ต่ ากว่าระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ                   
เป็นรายประเด็นโดยพิจารณาจากข้อมูลผลการส ารวจจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
มากที่สุดอันดับแรก คือพึงพอใจต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน                    
ตามโครงการฯ ร้อยละ 98.46 รองลงมา คือพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ  
ร้อยละ 96.92 และล าดับที่สาม คือพึงพอใจต่อการตอบสนองของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสมัคร                        
ต่อการจัดและด าเนินโครงการฯ ร้อยละ 95.38 (รายละเอียดดังตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 3 
ผลการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ "บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย" ปี 2561 – 2562 (n=65) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก
จ านวน
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง

จ านวน
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การตอบสนองของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
บางสมัครต่อการจัดและด าเนินโครงการฯ 

62(95.38) 2(3.08) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

2. การให้บริการและการอ านวยความ
สะดวกของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในการจัด

59(90.77) 5(7.69) 1(1.54) 0(0) 0(0) 
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และด าเนินโครงการฯ 

3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ 60(92.31) 4(6.15) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

4. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ 58(89.23) 4(6.15) 3(4.62) 0(0) 0(0) 

5. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการฯ 

63(96.92) 1(1.54) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

6. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การจัดการเรียนการสอนตามโครงการฯ  

64(98.46) 0(0) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

7. การด าเนินการของเทศบาลต าบล              
บางสมัครตามความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ           
ในโครงการฯ  

58(89.23) 5(7.69) 2(3.08) 0(0) 0(0) 

นอกจากผลความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการจะอยู่ในระดับสูงแล้ว                
ยังสามารถยืนยันความส าเร็จของโครงการได้ด้วยผลการวิจัยส ารวจข้อคิดเห็นต่อโครงการ โดยพบว่า  
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อประเด็น “ความต้องการให้มีการจัดโครงการฯ ต่อไป”                
มากที่สุด ร้อยละ 96.92 รองลงมา คือ “โครงการฯ ประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” ร้อยละ 92.31  
และอันดับสุดท้าย คือ “โครงการฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าแก่ประชาชน” ร้อยละ 86.15 (รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่มีต่อการด าเนินโครงการโรงเรียนฯ (n=65) 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ
จ านวน
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. โครงการฯ ประสบผลส าเร็จตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

60(92.31) 4(6.15) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

2. โครงการฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า
แก่ประชาชน 

56(86.15) 8(12.31) 1(1.54) 0(0) 0(0) 

3. ความต้องการให้มีการจัดโครงการฯ 
ต่อไป 

63(96.92) 2(3.08) 0(0) 0(0) 0(0) 
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  เมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และพลังความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ                 
นับได้ว่าการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ สามารถด าเนินได้บรรลุผลและตรงตามความต้องการ              
ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก มีผลของการให้บริการ (Service Performance) เป็นที่พึงพอใจและ
ต้องการให้มีการด าเนินการต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องและบรรลุผลตามตัวแบบการทดสอบทางสังคม 
(Social test model) เฉลิมพล ศรีหงส์ (2562, หน้า 15) ที่เป็นตัวแบบที่วัดความพึงพอใจที่มีต่อผลประโยชน์ 
(Scales of interest satisfaction) 

 ประเด็นที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัคร
รว่มใจ ไม่รู้โรย”                 

 ปัญหาของการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” เป็นเรื่องการขาดแคลน
ทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินโครงการ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล                 
บางสมัคร ผู้เป็นตัวการหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ยาก                 
เพราะกองสวัสดิการสังคมมีภารกิจให้บริการประชาชนในหลาย ๆ ด้าน แต่กลับมีอัตราก าลังคนน้อยท าให้  
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วไป และเป็นเรื่องของการบริหารอัตราก าลังของเทศบาล ปัญหาดังกล่าวฯ 
ส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ราบรื่น เกิดข้อขัดข้องในการจัดกิจกรรมหลายครั้ง  

 ข้อจ ากัดที่ส าคัญของโครงการฯ คือเนื่องจากการด าเนินโครงการในลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ และบางวิชา
จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมการพิจารณาใช้งบประมาณจึงต้องมีความรอบคอบและเหมาะสม 

อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงกระบวนการการน านโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลบางสมัคร ภายใต้โครงการดังกล่าวว่าเทศบาลมีการก าหนดโครงการ 
โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อระบบของโครงการ
ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลของการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม จนกลายมาเป็น
โครงการดังกล่าว รวมทั้งได้ศึกษาถึงผลของการด าเนินโครงการและผลสะท้อนกลับต่าง ๆ เพ่ือน าไปเป็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษา “ระบบ” ของโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุนี้ สอดคล้องกับตัวแบบเชิงระบบ (System Model) เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2562, หน้า 16 – 20) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีการวิเคราะห์การก าหนดนโยบายสาธารณะ ที่มองนโยบายสาธารณะแบบเป็นระบบ คือมองว่า
นโยบายเกิดขึ้นและด าเนินไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยมีสภาพแวดล้อม (Environment) คือ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท้องถิ่น สิ่งที่น าเข้าสู่ระบบ ( Input) คือ ข้อเรียกร้องของ
ผู้สูงอายุต าบลบางสมัครและมีแรงสนับสนุนจากภาคประชาสังคม และเอกชนภายนอก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Conversion Process) คือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ตัดสินใจโดยพิจารณาข้อเรียกร้อง/ 
แรงสนับสนุน พิจารณาร่วมกับระเบียบกฎหมาย ข้อจ ากัดต่าง ๆ แนวทางและความเป็นไปได้ และก าหนด
ออกมาเป็น นโยบายอันเป็นผลผลิต (Policy Outputs) คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ  
ไม่รู้โรย” โดยมีผลของการให้บริการ (Service Performance) คือผลความร่วมมือและความพึงพอใจ           
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการด าเนินโครงการฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  
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และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (2562) ซึ่ งศึกษาวิจัยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ                           
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย” ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.28                     
รวมทั้งมีทิศทางของการย้อนกลับ (Feedback) คือ ปัญหา ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่พร้อมที่จะ
กลายไปเป็นข้อเรียกร้องใหม่และน าเข้าสู่ระบบ อีกครั้ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น                     
และยั่งยืนต่อไป 

 เมื่อพิจารณากระบวนการด าเนินงานภายใต้แนวคิด PDCA พบว่า การวางแผน(Plan) เทศบาลต าบล 
บางสมัครร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต าบลบางสมัคร ร่วมกันวางแผนและก าหนดรายละเอียดของโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสมัคร เพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งมีการปฏิบัติตามแผน (Do) โดยเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนฯ เพ่ือเป็นศูนย์การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน และได้ด าเนินก าร                  
ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้โดยท าการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) โดยใช้การประเมินผล
การด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ทั้งการประเมินผลย่อยเพ่ือการประเมินติดตามผล การจัดกิจกรรม 
และการประเมินผลรวมเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบางสมัครอยู่เสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในภาคเรียนต่อไป เมื่อทราบผลการประเมินและปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
เทศบาลและคณะกรรมการโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) โดยการระดมสมองเพ่ือ 
หาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที น าข้อบกพร่องไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการวางแผนในขั้นถัดไป 

ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลฯ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน สัดส่วนเนื้อหาในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับผู้สูงวัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งถ้าหากมีการก าหนดหลักสูตร           
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
 นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงกิจกรรมที่เลือกใช้ว่ากิจกรรมนั้นมีความ
เหมาะสม ทั้งรูปแบบ วิธีการ และงบประมาณหรือไม่ ประโยชน์ที่จะได้รับมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ใช้ไปและเป็น
การประหยัดงบประมาณในการด าเนินงานของโรงเรียน 
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