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บทคัดย่อ
บทความนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบล
เขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการศึกษาสถานภาพและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียน ใช้การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 60 คน
ส่วนการศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ ศึกษาเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
การสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการ
สังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ หาความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง และอธิบายความ


Faculty of Humanities and Social Sciences ,Thepsatri Rajabhat University.



Chairman of the Bachelor of Public Administration Program,Department of Local
Administration, THEPSATRI Rajabhat University.

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

167

ผลการวิจัยพบว่า
1.การศึกษาสถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 60-69 ปี เป็นแม่บ้าน มีความสามารถในการทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันได้เอง กิจกรรมในเวลาว่างไปวัดทาบุญ และระยะเวลาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่
ระหว่าง 1-2 ปี มีความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
นอกสถานที่ รองลงมาคือ กิจกรรมการทาอาหาร แต่งบ้าน จัดแต่งสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ สิ่งที่
ผู้สูงอายุต้องการให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นคือ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้สูงอายุต้นแบบ และ
เป็นแหล่งชุมนุมพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุในชุมชน
2. การศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4
งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการดาเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
คาสาคัญ : รูปแบบการบริหาร, โรงเรียนผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to investigate the elders’ status
and needs in a senior school, and 2) to investigate administration model of
senior school in Khao Pra Ngam sub-district municipality, Muang, Lopburi. The
research instruments were questionnaire for investigating the elders’ status and
needs by interviewing 60 participants, and applying several techniques which
were: documents, brochures, billboards, group discussion, workshop, in-depth
interview without questionnaire, and non-participant observation for investigating
the administration model of a senior school. The quantitative data were
analyzed, which were collected by using frequency and percentage, and
qualitative data were analyzed by classification, arranging, and describing.
The research findings were as follows:-
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1) The investigation of the elders’ status and needs in a senior school
found that most of their ages were between 60-69 years. They were
housekeepers and able to do activities in daily life by themselves. In their free
time, they went to do merit in a temple. Most of them have spent 1-2 years
studying in a senior school. Their needs for school activities were to organize
traveling and a field trip; next were cooking activity, home decorating, gardening,
and planting. What the elders expected were: the senior school becomes a
model center for developing elders and the place where the elders in the
community gathering.
2) The study of the administration model of the senior school in Khao
Pra Ngam subdistrict municipality, Muang, Lopburi showed that the management
structure was divided into 4 functions: academic affair, finance, human
resources, and general administration. The administrative committee included
school administrative board, school supporting committee, and student
committee.
Keywords: administration model, senior school.

1. บทนา
เทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งกฎหมายกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐ
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะสงเคราะห์พัฒนาช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสภาพการดารงชีวิตด้วยศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์โดยเท่าเทียมกัน จะไม่ให้เกิดภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมมากนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ถ้าหากได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงน้อยลง จากการที่ประชากรในตาบลเขาพระ
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งาม มีจ านวนทั้ งสิ้ น 27,521 คน แบ่ งเป็น ผู้ สู งอายุในตาบลเขาพระงามจานวน 3,120 คน
(Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality,2015: 4-6) นับวันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลาบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจน
เป็นปัจจัยแรกที่นามาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน ไม่มีหลักประกัน
ทั้งในรูปแบบบานาญ เงินออม และมีโอกาสจากั ดที่จะทางานภาคแรงงานในระบบ เนื่องจากมี
การศึกษาน้อย ขาดความชานาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจาเป็นต้องนาความรู้มาสร้าง
ผลผลิตของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเขาพระงามให้เกิดมูลค่าเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุให้สามารถดารงชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกาลังใจ
ในการเรียนรู้และสามารถเป็นแกนนาในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เทศบาลตาบล
เขาพระงามมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้สูงอายุโดยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ ม
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
จึงได้ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสาคัญต่อ
การดารงชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวช้อง ขณะเดียวกันก็เป็น พื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมให้แก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โดย
นักเรียนมาจากชมรมผู้สูงอายุในการสอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม และกลุ่ม
ติดบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนแห่งนี้
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อต้องการค้นหา
รูปแบบทางการบริหารท้องถิ่นที่ดี และปัจจัยใดที่ส่งเสริมหรือทาให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งผล
แห่งความสาเร็จของการบริหารท้องถิ่นนั้น ๆ ทาให้ทราบว่ามีการพัฒนาการที่ดี ในชุมชนท้องถิ่น
และสามารถนามาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการบริหารงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเขาพระงาม
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจั ยในครั้งนี้ ผู้ ศึกษาวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนามา
วิเคราะห์หาคาตอบที่เป็นจริงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมวิทยาของเทศบาลตาบล
เขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรีทั้งหมดทุกคน จานวน 60 คน รวมทั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริ มโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน ครูผู้สอน และชมรม
ผู้สูงอายุ
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้
แบบสอบถาม ศึ ก ษาจากเอกสาร แผ่ น พั บ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ และจั ด สนทนากลุ่ ม คณะ
กรรมการบริห ารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน ครูผู้สอน และหน่ วยงานที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลเขาพระงาม และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน และชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนามา
วิเคราะห์หาคาตอบที่เป็นจริงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในโรงเรียนโดย
ใช้แบบสอบถาม และได้ดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการสั งเกตแบบไม่เข้าไปมีส่ วนร่ว ม จาแนกตามประเด็น ที่ศึกษา
ตีความ ให้ความหมาย จัดหมวดหมู่ อธิบายความและเรียบเรียงพัฒนาวิเคราะห์

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนปัจฉิมวัย
วิทยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 1-3 คน อยู่
ร่วมกันกับคู่สมรส ประกอบอาชีพแม่บ้าน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วน
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ใหญ่รายได้มาจากบุตรและเงินบาเหน็จบานาญ ระยะเวลาเรียนในโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาอยู่ใน
ระหว่า ง 1-2 ปี และความคิด เห็ น ต่ อกิ จกรรมที่ ต้อ งการให้ มีใ นโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่
ต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษานอกสถานที่ รองลงมากิจกรรมการทาอาหาร แต่ง
บ้าน จัดแต่งสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ และกิจกรรมการเล่นดนตรี เต้นรา ร้องเพลง และการแสดง
ตามลาดับ
4.2 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา
1) โครงสร้างของการบริหารงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา พบว่า มีการแบ่งโครงสร้าง
การบริหารเป็น 4 แผนงาน คือ 1) งานบริหารงานวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแล
รับผิดชอบ 2) งานบริหารงานงบประมาณ มีเทศบาลตาบลเขาพระงามดูแลรับผิดชอบ 3) งาน
บริหารงานบุคคล มีชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และ 4) งานบริหารงานทั่วไป มีกอง
สวัสดิการการสังคม เทศบาลตาบลเขาพระงามดูแลรับผิดชอบ
2) คณะกรรมการ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริห ารโรงเรียน คณะกรรมการ
ส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3) ครูผู้สอน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐในจังหวัดลพบุรี
ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ วั ด ในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลเขาพระงาม
โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เป็นต้น
4) หลักสูตรและกิจกรรมโรงเรียน มีการออกแบบหลักสูตรโดยมีรายวิชาหลักทั้งหมด
5 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาสุขศึกษา สุขภาพ 2) รายวิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 3) รายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) รายวิชาอาชีพและสวัสดิการสังคม และ 5)
รายวิชาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและนันทนาการ กาหนดเวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เรียนทุกวันพุธ
เวลา 08.30-14.00 น. รวม 20 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ การเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง การศึกษาดูงาน ศูนย์สามวัยมิตรภาพบาบัด
ธรรมโอสถ และการออกกาลังกาย เป็นต้น
5) การวั ดผลและประเมิน ผลผู้ เ รี ยน พบว่ า ครู ผู้ ส อนจะสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ
นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความกระตือรืนร้น ตั้งใจและตรงต่อเวลา ในด้านความรู้ความเข้าใจนั้น
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นักเรียนมีการสื่อสารได้ตรงประเด็น เรียนรู้และข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดและสามารถฝึก
ปฏิบัติได้

5. อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังนี้
1) โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
โรงเรี ย นปั จ ฉิ ม วั ย วิ ท ยา มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน มี ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานหลายชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน และ
คณะกรรมการนักเรียน แต่ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน
ที่ว างไว้ของโรงเรีย น คือ คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรียน ที่มีโ ครงสร้างการบริห ารงานแบ่ง
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ PhumSak SanamChaiSakun
(2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้านติ้ว อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสร้างสุข(ผู้สูงวัย) มีโครงสร้างการบริหารจัดการ
โรงเรี ย น โดยมี ค ณะกรรมการจ านวนมาก ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารมี 7 ฝ่ า ย
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆภาครัฐใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน โดยการบริหารงานทั้ง 4
งานนั้น มีหน่วยงานภายในของเทศบาลตาบลเขาพระงามรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ กอง
สวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข กองการศึกษา เป็นต้น ทาให้ การบริหารงานโรงเรียนมีความ
เข้ ม แข็ ง และมี ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Pumisake Snamchaiskul (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลบ้านติ้ว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ในการบริหาร
โรงเรียนสร้างสุข(ผู้สูงวัย) จะตกอยู่ที่ครูที่เป็นอาสาสมัครเพียง 7 คน ที่ทาหน้าที่ทุกอย่าง ตั้งแต่
การบริ ห ารจั ดการ การเรี ยนการสอน การจั ดกิ จกรรมต่ าง ๆรวมทั้ง การหางบประมาณมา
สนับสนุน อีกทั้งโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาได้มีเครือข่ายทางสังคมที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพลังเข้มแข็งในการทางานร่วมกัน ส่งผลให้
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เกิดความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้
2) หลักสูตร และกิจกรรมที่จัดในโรงเรียน
โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับผู้สูงอายุนั้น ออกแบบโดยยึดหลักสัดส่วนในวิชาชีวิต (50%) วิชาชีพ (30%) และ
วิช าการ (20%) เพื่อไม่ใ ห้ ผู้ สู งอายุ เ กิดความเบื่ อหน่ ว ย ในหลั ก สู ตรประกอบไปด้ว ยเนื้ อหา
รายวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ 1.วิชาสุขศึกษา สุขภาพ 2.วิชา
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3.วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.วิชาอาชีพและ
สวัสดิการทางสังคม และ 5.วิชาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและนันทนาการ โดยแต่ละรายวิชานั้นจะ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหา วิธีการ/สื่อ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ครูผู้สอนได้
วางแผนการสอนครอบคลุมและเหมาะสมตามเนื้อหาวิชา และออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายที่
คานึงถึงกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ จาเป็นต่อชีวิต เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ ทาให้
ผู้เรียนไม่เบื่อ อีกทั้งมีการจัดตารางเรียนไว้ทั้งหมด 20 สัปดาห์ตามแผนที่วางไว้ โดยได้กาหนด
วั น เรี ย นสั ป ดาห์ ล ะ 1 วั น คื อ ทุ ก วั น พุ ธ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Pumisake
Snamchaiskul (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้าน
ติ้ว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมในโรงเรียนสร้างสุข (ผู้
สูงวัย) มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่หลากหลาย กาหนดวันเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน
คือ ทุกวันศุกร์ หลักสูตรของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาได้กาหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
และพัฒนาการทางด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุใน
ชุมชน ดังนั้นเมื่อโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยามีเป้าหมาย และหลักสูตรที่ชัดเจน ทาให้มีแผนกิจกรรม
ที่ต่อเนื่อง และหลากหลาย ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
โรงเรี ย นนั้น ที่ทาให้ ผู้ สูงอายุ รู้ สึ กตนเองมีคุณค่าก็คือ การได้ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ กับเด็ก
นักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเขาพระงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirilak
Ruenwong (2014) ได้วิ จัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ควรมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม เช่น เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุในโรงเรียน
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ปัจฉิมวัยวิทยา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุข สนุกสนาน ได้รับความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ไม่เคยรู้
รู้จักวิธีการดูแลตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นภาระลูกหลาน มีเพื่อนใหม่ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน
และได้รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมมีความหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ทาให้ไม่น่าเบื่อ
หน่าย
3) ครูผู้สอน
เทศบาลตาบลเขาพระงามมีศั กยภาพในการประสานงานขอความร่ ว มมือจาก
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรีในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย และให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียน โดยมาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนที่ได้ให้ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่า ง ๆ เข้ า มาร่ ว มเป็ น กรรมการ ส่ ง ผลให้ เ กิด ความเข้ ม แข็ ง ในการจั ด หาวิ ทยากรที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มาให้ความรู้ ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียน เกิดความ
หลากหลายทาให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เป็นการประสานพลังในการทางานร่วมกันและ
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pumisake Snamchaiskul
(2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้านติ้ว อาเภอหล่มสัก
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ” ผลการวิ จั ย พบว่ า โรงเรี ย นสร้ า งสุ ข (ผู้ สู ง วั ย ) มี อ าสาสมั ค รที่ เ ป็ น ครู
เกษียณอายุราชการเข้ามาช่วยเป็นวิทยากร โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสามารถ นากิจกรรม
เก่ง ทาให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆภาครัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ์
4) การวัดผลและประเมินผล
โรงเรี ยนปั จฉิมวัย วิทยา มีวัตถุป ระสงค์ห ลักเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและบริการ
สาหรั บ ผู้ สู งอายุ และส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ได้รั บการพัฒ นาด้านสุ ขภาพกาย จิตใจ และสั งคม
ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด โรงเรี ย นที่ ไ ด้ ว างเป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพกาย
จิต อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่พบว่าทางโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยานั้น
ยั ง ขาดตัว ชี้ วั ด ในการวัด ผลและประเมิน ผลผู้ สู ง อายุ ในโรงเรีย นที่ ชั ดเจน ว่า ผู้ สู ง อายุ มี ก าร
พัฒนาการอย่างไรหลังเรียนจบหลักสูตรแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิศักดิ์ สนามชัย
สกุลและคณะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้านติ้ว
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนาการประเมิน
ความพึงพอใจตามตัวชี้วัดด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนผู้สูงอายุ ควรมีการวัดผล
นั กเรี ย นใน 4 ด้า น คือ ด้านร่ างกาย ความแข็ง แรงของร่างกาย สุ ขภาพอนามั ย ด้า นจิตใจ
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ความสุ ข สนุ ก สนานเบิ ก บานใจ ด้ า นสั ม พั น ธภาพทางสั ง คม การมี เ พื่ อ น มี เ ครื อ ข่ า ย ด้ า น
สติปัญญา การมีความรู้ มีสติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวัดโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของตนเอง วัดก่อนเรียน หลังเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนั้นโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาควร
ที่จะมีการกาหนดวิธีการวัดและการประเมิน ผลไว้ในหลักสู ตร โดยกาหนดไว้ในรายวิช าและ
กิจ กรรมที่ดาเนิน การ ว่าผู้ สู งอายุ ได้รั บ ความรู้ และมีพัฒนาการตามที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
หรือไม่ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างไร อีกทั้งควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน เพื่อนาผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา ได้แก่
1) เทศบาลตาบลเขาพระงาม ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร สถานที่
การประสานเครื อข่าย ในการผลั กดัน ให้การดาเนินงานของโรงเรียนผู้สู งอายุเกิดขึ้นได้และ
ดาเนินการไปอย่างราบรื่น
2) มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ มีเครือข่ายทางสังคมภายใน
กลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน และการให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
องค์กรภายนอก เช่น คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน เพื่อประสานพลังในการทางานร่วมกัน การ
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
3) มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นการกาหนดทิศทางการทางานที่สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลเขาพระงาม และเครือข่าย ทาให้เกิด
ความเข้มแข็งในการทางานร่วมกันและการจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจา ถือเป็น
กลไกในการเชื่อมร้อยความเป็นกลุ่ม และความเป็นชุมชนของผู้สูงอายุให้เกิด ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุผล
4) ผู้สูงอายุในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ การ
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และอื่น ๆภายในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นกลไก
สาคัญ ทาให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
5) มีการให้บ ริ การรถรั บ -ส่ ง อุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้ กับผู้สู งอายุ
รวมถึงมีอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการ
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6) ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี มี
ความสนใจ กระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงอน
แต่ยังพบปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่สม่าเสมอ และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเก่า ๆไม่
ค่อยมีนักเรียนใหม่เข้ามาสมัครเรียนมากนัก รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลของนักเรียนไม่ชัดเจน
มีเพียงแต่ครูผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมนักเรียน และเช็คเวลาเรียนที่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการด้าน กาย จิต อารมณ์ และสังคม เป็นอย่างไร
หลังจากเรียนจบแล้ว

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชนและสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ
หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต
2) ควรมีการเตรียมการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชุมชนที่ มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้น
ไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
1) ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน การจัดกิจกรรม ผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนตามสื่อต่า งๆ ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน เพื่อให้ บุคคลทั่วไปได้รับทราบความ
เคลื่อนไหวเพื่อที่จะส่งผลให้ได้สมาชิกใหม่ ๆ เข้ามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น
2) ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ด้วยวิธี
แบบมีส่วนร่ วมของครูและนักเรียนผู้สูงอายุ โดยทาการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อดู
พัฒนาการในด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม โดยอาจจะทาเป็นสมุดประจาตัวนักเรียน เพื่อใช้
ส าหรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การพั ฒ นาของนั ก เรี ย น ศั ก ยภาพ ตลอดจนความรู้
ความสามารถพิเศษ เพื่อนาผลมาปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาของเทศบาลตาบล
เขาพระงามกับโรงเรียนผู้สูงอายุที่อื่นในจังหวัดลพบุรี เพื่อจะได้ทราบว่ารูปแบบการบริหารงาน
โรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไร
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2) ควรศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ติดสังคม ติดบ้ าน และติดเตียง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีพัฒ นาการดีทั้ง
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสังคม
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