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กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
จีราวัจน์ จันทสิทธ์1* สุวดี อุปปินใจ2 พูนชัย ยาวิราช2 ประเวศ เวชชะ2
บทคัดย่อ
การวิจัย กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่ น ชั ย
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลเด่นชัย 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลเด่นชัย 3) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลเด่นชัย 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่น
ชัย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน 1) ศึกษากรอบแนวคิดการจัดการศึกษาและประเมินกรอบแนวคิด โดย
ประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบล
เด่นชัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
โอกาสและภาวะคุกคาม โดยการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่น ชัย(ร่าง 1) โดยจับคู่รายการในตาราง TOWS Matrix โดยผู้วิจัย
4) ตรวจสอบและยืนยันกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่น ชัย
(ร่าง 2) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ประเมินกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเด่นชัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่น ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก
7 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมการบริหารจัดการนโยบายจัดการศึกษาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การปฏิบัติ
2) ส่งเสริมการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสามารถดารงชีวิตในชุมชน 4) ส่งเสริมสถานที่และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการศึกษา 5)
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อกระบวนการเรียนรู้ 6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ
และ 7) ยกระดับคุณภาพการประเมินผลการจัดการศึกษา
คาสาคัญ : กลยุทธ์การจัดการศึกษา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
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EDUCATION PROVISION STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF SENIOR CITIZENS LIFE
QUALITY IN DENCHAI MUNICIPALITY SUBDISTRICT
Chirawat Chanthasit1* Suwadee Ouppinjai2 Phoonchai Yawirach2
Prawat Wetcha2
Abstract
The objectives of this study were: 1) to review the concept of educational management for
improving the quality of life for the elderly in Denchai Municipality Subdistrict; 2 ) to examine the
educational environment to improve the quality of life for the elderly; 3) to define the educational
management strategies for the elderly; 4) to evaluate the educational management strategies for the
elderly. The study was divided into 4 stages. 1 ) Study conceptual framework of educational
management and assess the conceptual framework. 2) Examine the environment of education for the
elderly by analyzing the internal environment for strengths and weaknesses and external environment
as well as opportunities and threats by means of forum with stakeholders. 3 ) Define strategies for
educational management to improve the quality of life for the elderly in (Draft 1) by matching with
TOWS Matrix. 4 ) Review and validate the strategies by the experts and the stakeholders (Draft 2). 5)
Evaluate strategies for educational management for the elderly. The main strategies were: 1) Education
policy to improve the lives of the elderly into practice. 2 ) Promote the use of education budget to
improve the quality of life for the elderly. 3) Promote potentiality of elderly for quality of life and good
living in the community. 4) Promote settings and environments favorable for education management.
5) Develop technology for learning process. 6) Develop potentiality of personnel in education
management for elderly. 7) Upgrade quality of education management evaluation.
Keywords : Education Provision strategies, Quality of Life, Senior Citizens
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ ร่วมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ กัน
ระหว่ า งรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนในการจั ด การศึก ษาทุ ก ระดับ ส าหรั บ ผลพั ฒ นา
การศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ด้ านโอกาสทางการศึกษา
รัฐต้องเร่งดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็ก และประชาชน
ทุ ก ช่ ว งอายุ สามารถเข้ า ถึ งโอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2576 ที่เกิดจากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึก ษา
คุณภาพของคนไทยทุกคนยังมีปัญหา สาหรับกลุ่มวัยผู้สูงอายุ มีปัญหาเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาของประเทศ
ที่ไม่สามารถเตรียมและพัฒนาคนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สังคม สาหรับเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ
20 ปี ว่า ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) สาหรับประชากร
สูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางาน
อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ เพื่อให้คน
ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด คน
ทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน จ านวนผู้ สู งวั ย ที่ ไ ด้ รั บการบริการ
การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต และเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางาน และ
ถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสาหรับกลุ่ มการศึกษา
เฉพาะด้าน จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีการดาเนินไว้ในแผนพัฒนาอย่างชัดเจน สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและ
หน้าที่จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการจัดการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สาหรับจังหวัดแพร่ จานวนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2558 ประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเห็นร้อยละ 18.83 ของจานวน
ประชาชนทั้งหมด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของจานวนประชาชนทั้งหมด เข้าสู่
ระยะสั งคมผู้ สูงอายุ และแนวโน้ ม ของจังหวั ดแพร่ จะเป็ น สั งคมผู้สู งอายุ โดยสมบู รณ์ ( Complete Ageing
Society) เทศบาลตาบลเด่นชัย มีจานวนผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9.36 สัดส่วนจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ผู้วจิ ัย
จึงมีความสนใจในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเด่นชัยที่สามารถนาไปใช้
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลเด่นชัย
2. เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุของ
เทศบาลตาบลเด่นชัย
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
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4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
เด่นชัย ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยและดาเนินการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ โดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์ และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และประเมินความเหมาะสม ปรับปรุงแก้และใช้เป็น
กรอบการดาเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ โดยประชุมกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเด่นชัย
เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านโอกาสและ
ภาวะคุกคาม โดยการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
เด่นชัย โดยจับคู่รายการในตาราง TOWS Matrix โดยผู้วิจัย ได้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย (ร่างที่ 1)
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและยืนยันกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเด่นชัย (ร่างที่ 2) โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
ขั้ น ตอนที่ 5 ประเมินกลยุท ธ์ ก ลยุท ธ์ก ารจั ดการศึก ษาเพื่อ พั ฒนาคุณภาพชี วิ ตสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเด่นชัย ได้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเด่ น
ชัยฉบับสมบูรณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจัย
1. กรอบแนวคิด ของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการของการจัด การศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) ด้านเป้าหมายการจัดการศึกษาหรือปรัชญาการศึกษา 2) ด้านเนื้อหาสาระสาหรับ
การจัดการศึกษา 3) ด้านผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดสาหรับการจัดการศึกษา 4) ด้านวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้/
วิธีการเรียนการสอน 5) ด้านการเลือกสรรทรัพยากร สื่อ และอุปกรณ์ 6) ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
การจัดการศึกษา 7) ด้านผู้เรียน 8) ด้านการวัดและประเมินผล
2. สภาพแวดล้อมของการกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลเด่นชัย ผู้วิจัยประชุมระดมความคิด ของผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก
วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมนั้น ได้ใช้
เทคนิค SWOT Analysis
3. กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย ด้วยการจับคู่
รายการการประเมินสถานการณ์โดยใช้ ตาราง TOWS Matrix เป็นกรอบการวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นระบบ
กาหนดเป็นกลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์
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จีราวัจน์ จันทสิทธ์และคณะ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
1. กรอบแนวคิดของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุโดยใช้หลักการของการจัดการศึกษา สาหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ด้านเป้าหมายการจัดการศึกษาหรือปรัชญาการศึกษา 2) ด้านเนื้อหาสาระสาหรับ
การจัดการศึกษา 3) ด้านผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดสาหรับการจัดการศึกษา 4) ด้านวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้/
วิธีการเรียนการสอน 5) ด้านการเลือกสรรทรัพยากร สื่อ และอุปกรณ์ 6) ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
การจัดการศึกษา 7) ด้านผู้เรียน 8) ด้านการวัดและประเมินผล จาการประชุมผู้เกี่ยวข้องโครงการเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกรอบ
แนวคิดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ สอดคล้อง อาชัญญา รัตนอุบล อ้างถึง Kidd.1973
กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ เกี่ ยวกั บ การงาน ความเป็ น อยู่ บ ทบาทและภารกิ จ ของบุ ค คล ลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่
เหมาะสม สนองตอบความต้องการของผู้ใหญ่ เจตคติที่ไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ กิจกรรมที่ไม่มีข้อกาจัดใน
เรื่องเวลาหรือกาหนดเวลาให้เหมาะสม กิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากที่ขึ้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ใช้พละกาลังมาก และการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ในแต่ละช่วงวัย
2. สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1.1 ด้านโอกาส ในด้านสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นว่าลักษณะของชุมชนและท้องถิ่น
อันมีค่านิยม และทัศนคติส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับผูส้ ูงอายุเห็นค่าและให้ความสาคัญต่อการ
จัดการศึกษา ลักษณะของชุมชนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา และการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษา หากมีการจัดการศึกษาจานวนผู้สูงอายุเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาและเป็นไป
ความต้องการ ทาให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นโอกาสทาให้เกิดเป็นสังคมแห่งเรียนรู้ มีนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับผู้สู งอายุ มีความชัดเจนในพระราชบัญญัติ กฎหมาย เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มเติมและเอื้อต่อการ
บริหารงานสามารถนาสู่การปฏิบัติได้ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
เชื่อมโยงเกิดการบูรณาการปฏิบัติร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้น
ทุนสนับสนุนการดาเนินการจากหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ได้กาหนดเป็นนโยบาย จะเห็นได้ว่า
การวิเคราะห์โอกาสในการจัดการศึกษาพิจารณาให้ครอบคลุมลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้า
มามีอิทธิพลกับการจัดการศึกษา ผลงานวิจัยที่สอดคล้องของ Fahr (2005 : 798) ได้วิจัยกับ ความต้องการ
ตามอัธยาศัยของคนในประเทศเยอรมันดี พบว่า ความต้องการในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจะมาจากความสนใจ
ความพอใจของแต่ละบุคคล
2.1.2 ด้านภาวะคุกคาม ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่ง
มีช่องทางหลากหลาย ซึ่งมี ความรู้และวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ ทาให้ระบบเทคโนโลยีไม่สามารถตอบสนองการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้การถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ มีโอกาสรับรู้เรียนรู้มากขึ้น
กลายเป็นสังคมความรู้ และส่วนของกฎหมายระเบียบต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้
ดาเนินการสรรหาบุคลากรการจัดการศึกษากับผู้สูงอายุนาสู่การปฏิบัติ ไม่มีแนวทางที่จัดเจนในการดาเนินการ
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2.2 สภาพแวดล้อมภายใน
2.2.1 ด้านจุดแข็ง พบว่า มีความชัดเจน ด้านเป้าหมายหรือปรัชญาการศึกษา เป้าหมาย
เชิงพฤติกรรมด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวั น เนื้อหาให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณภาพชี วิ ต
ด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา และการดารงชีวิตประจาวัน เหมาะสมกับความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
เนื้อหาสาระผู้สูงอายุมีส่ว นร่วมในการกาหนดและใช้ ทรั พยากร สื่อ และอุปกรณ์ที่หลากหลายเป็ นรูป ธรรม
มีความพร้อมสถานที่และสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน ผู้สูงอายุได้
แสดงความคิดเห็นการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล มีผลทาให้การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุเป็นไปตามความต้องการ
และเป็นรูปธรรมและเห็นต่อการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แนวคิดการจัดการศึกษา ยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย
วัยเรียน วันทางาน และผู้สูงอายุ มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดารงชีวิตและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สาหรับประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการ
ทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย กาหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน จานวนผู้สูงวัยที่
ได้รับการบริการการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้
ทางาน และถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุให้ความสาคัญมากขึ้นกับการพัฒนาตนเอง
ทาให้เป็นจุดแข็งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2.2 ด้านจุดอ่อน พบว่า ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่
เป็นระบบ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ขาดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม และการจัดการศึกษาไม่ได้
กาหนดตาแหน่งหรืออัตราด้านการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ และไม่ได้ การสนับสนุนเพิ่มเติมของหน่วยงาน
สาหรับการประเมินผล มีการวัดและประเมินผล และจากจุดอ่อนของผู้สอนและผู้ถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้/
วิธีการเรียนการสอนไม่เหมาะสม สาหรับด้านผู้ถ่ายทอดหรือผู้สอนเป็นปัจจัยสาคัญอย่างจริงจัง และเป็นจุดอ่อน
ของการดาเนินงาน และสภาพแวดล้อมภายสอดคล้อง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) ของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย สามารถอธิบายให้เห็นว่า จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุมคาม ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทาให้เห็นสมรรถนะของการ
จัดการศึกษา และอุปสรรคที่หลีกเลี่ยง และในขณะเดี่ยวกันต้องหาทางแก้ไข การวางแผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ David (2011: 15) ที่กล่าวว่า ต้องมีจะต้องมีโอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อน โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน ในการสร้างกลยุทธ์ทางเลือก
เป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้นาสู่การปฏิบัติ และคัดเลือกกลยุทธ์โดยพิจารณาเฉพาะกลยุทธ์ที่นาไปสู่เป้าหมายของการ
จัดการศึกษา
2. กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเด่นชัย
จากผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ส าหรั บ ผู้สู งอายุ
เทศบาลตาบลเด่นชัย ประกอบด้วย
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กลยุทธ์หลักส่งเสริมการบริหารจัดการนโยบายจัดการศึกษาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
การปฏิบัติ ต้องมีการนานโยบายจัดการศึกษาผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ โดยจั ดทายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการดาเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ ควรส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือนโยบายจัดการศึกษา การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น การบริการจัดการ
นโยบายการจัดการศึกษาไปสู่ความสาเร็จ โดยมีการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา และคู่มือการดาเนินงาน
สอดคล้องกับ พูลย์ชัย ยาวิราช (2550) การพัฒนารูปแบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติสาหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการสู่ความสาเร็จในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สาคัญ มีรูปแบบใน
เชิ ง กระบวนการและยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย กระบวนการในการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ
สถานศึกษา 7 ขั้นตอน คือ การตีความนโยบาย การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดหา/ระดมทรัพยากร
การด าเนิ น การ การประเมิ น และการสร้ า งความต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นที่ ส อง คื อ ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ค วามส าเร็ จ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการทุกขั้นตอน และอาชัญญา รัตนอุ บล และคณะ (2554) การศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการเตรียมความพร้อม เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน พบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริ มการเรียนรู้ด้านการเตรียม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่ วัยแรงงานไปสู่การปฏิบัติ มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการกาหนด
นโยบาย 2) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 3) ด้านการบูรณาการสู่การจัดการศึกษา 4) ด้านงบประมาณ
กลยุ ท ธ์ ห ลั กส่ งเสริม การใช้ งบประมาณในการจั ดการศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิตสาหรับ
ผู้สูงอายุ ต้องระดมทุนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ สู ง อายุ และด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ประชาสัมพันธ์ระดมทุนเพื่อการสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีจากภายนอก สอดคล้องกับ สุวดี อุปปินใจ (2553)
กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ พบว่า ควรมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการระดมและทรัพยากรเพื่อในการพัฒนาการ ด้วยการ
สร้างเครือข่ายการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งภายในและนอกชุมชน และการจัดตั้ง กอง
ทุนการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่หลักส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและสามารถดารงชีวิตในชุมชนโดย
เสริมสร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี อบรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ การเรี ย นรู้ และการอบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งผู้ สู ง อายุ อ ยู่ อ ย่ า งไรให้ มี ค วามสุ ข และ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
ความสามารถความถนัดผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการจัดกลุ่มผู้เรียนต้องคานึงถึงความต้องการ ความพร้อม ความ
เหมาะสมและบทบาททางสังคมของผู้เรียน มีประโยชน์ต่อผู้เรียนระดับความรู้ ความเข้าใจความต้องการ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เป็นที่ฝึกประสบการณ์ เกิดการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับเอกพงษ์ อวดมูล (2553, บทคัดย่อ) การใช้แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยการใช้แหล่งเรียนรู้ได้
เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม และบุ ค ลากรเห็ น ความส าคั ญ ของการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ใ ช้ อ าคารสถานที่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้นาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการความรู้ และได้
พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งเรียนรู้ บางส่วนที่ให้ข้อมูลไม่ได้จัดทาเนียบวิทยากร และภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นไว้ ไม่ได้นาเสนอผลงานการพัฒนาการจากการใช้แหล่งเรียนรู้ ภายนอกโรงเรียน และไม่ได้จัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์หลักที่ส่งเสริมสถานที่และสภาพแวดล้อมเอื้ อต่อการจัดการศึกษาสาหรับผู้อายุ มีการ
บริหารจัดการสถานที่อาคารและสภาพแวดล้อม จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและปรับปรุงสถานที่รองรับการ
เพิ่มจานวนผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ คมกฤช จันทร์ขจร (2550:) การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้ งการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ และสอดคล้องกับ สุเพ็ญพร ญานทอง (2556) การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องควบคุมให้สถานที่หลากหลายเปิดกว้าง ส่งเสริมให้แหล่งรู้เรียนแบบกว้าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ไม่ห่างไกลจากชุมชน สะดวกในการเดินทาง และสามารถขยายไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้
กลยุทธ์หลักพัฒนาการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อกระบวนการเรียนรู้ สาหรั บการศึก ษาผู้สู งอายุ ต้ อ ง
สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ ด้า นเทคโนโลยีทั น สมัย ด้ ว ยการสร้ า งแหล่ งเรีย นรู้ อ อนไลน์ การส่ งเสริ มแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น และพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัด
การศึกษา และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับอาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) จากการ
วิจัย พบว่า การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุไทย อนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย มีเป้าหมายให้
ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีสุขภาพดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเขากับ
ชุมชนสังคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆในสังคมได้ การเรียนรู้ที่ผสมผสานการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการในลักษณะสาระบันเทิง มีการ
สร้างและส่งเสริมแกนนาผู้สูงอายุเพื่อเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลยุทธ์หลักพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับการจัดการศึกษาผูส้ ูงอายุ ต้องเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการกระบวนการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ และอบรมเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน พร้อมกับการส่งเสริมวิธีการสอนแบบบูรณาการเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และพั ฒ นาระบบการสรรหาบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา และมี จิ ต อาสาพั ฒ นาการศึ ก ษา จั ด
กระบวนการเรียนรู้เคลื่อนที่ในชุมชน
กลยุทธ์หลักยกระดับคุณภาพการประเมินผลการจัดการศึกษา เร่งปรับปรุงกระบวนการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยการอบรมกระบวนการวัดผลและจัดทาคู่มือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของสาหรับผู้สูงอายุประเมินผลการเรียนรู้ และปรับปรุงเทคโนโลยี วัดและประเมินผลระดับความสาเร็จจาก
เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) การประเมินผลส่วนใหญ่ ที่ชมรม ผู้สูงอายุต
องการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยการประเมินตามสภาพจริง วิธีการประเมินผลที่หนวยงานตาง ๆ ที่จัด
การศึกษา ใหผูสูงอายุใช้มากที่สุด คือ การสังเกต รองลงมา คือ การสัมภาษณ และการใชแบบสอบถาม
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จีราวัจน์ จันทสิทธ์และคณะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอการนาผลการวิจัยการวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิ จั ย กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การนโยบายจั ด การศึ ก ษาผู้ สู ง อายุ สู่ ก าร
ปฏิบัติการนานโยบายจัดการศึกษาผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ โดยเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผลการวิจัยการส่งเสริมการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ต้องระดมทุนโดย
จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตสาหรับผู้สูงอายุ ประสานความร่วมมือองค์กรผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลตาบลเด่นชัย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุ น ประกั น สุข ภาพของเทศบาลต าบลเด่ นชั ย ซึ่ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ใ นการจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ ร้อยละ 15 ของงบประมาณกองทุนแต่ละปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะการทาวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับ ผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลเด่นชัย ควรมีกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการดาเนินการกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
หรือการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความสาเร็จในการดาเนินการตามกลยุทธ์การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลเด่นชัย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดาเนินการได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา และคาแนะนา ขอขอบคุณ
หน่วยงานเทศบาลตาบลเด่นชัย วิทยาลัยชุมชนแพร่ บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลเด่นชัยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่ในการดาเนินงานวิจัย
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