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Abstract

This research Objective were 1 ) to study the general characteristics of the respondents
participation factor Factors of Sufficiency Economy Philosophy and Quality of Life of the Elderly in
Chumphon Province 2 ) to analyze the factors of participation that affect the quality of life of the
elderly in Chumphon Province 3.) to analyze the factors of the Sufficiency Economy Philosophy that
affect the quality of life of the elderly in Chumphon Province The sample was 399 elderly people in
Chumphon province using a questionnaire to collect data using Accidental Sampling. The statistics
used in the data analysis were descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation.
and inferential statistics, including multiple regression analysis.
The results of the study found that most of the elderly were domiciled in Mueang
Chumphon District, were female, aged 70-79 years, marital status. Most of the elderly have primary
education level or lower. farming The average monthly income is 15,001 - 20,000 baht, and most of
the elderly are hospitalized less than 5 times in 6 months. The results of the 1st Hypothesis test, the
participation factor affecting that benefit side and The 2nd Hypothesis, the sufficiency economy
philosophy affects moral condition most of the quality of life of the elderly in Chumphon province,
at a level of statistical significance of 0.05.
Keywords: Participation , Sufficiency Economy Philosophy, Quality of Life

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยการมีสวนรวม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร 2)วิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร
3)วิเคราะหปจจัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร กลุมตัวอยาง
คือ ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร จำนวน 399 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบแบบชั้นภูมิ โดยกำหนดขนาด

37

ศุภลักษณ ชวยชูหนู, ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ และ ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง
วารสารการบริหารและจัดการ ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ตัวอยางจากแตละชั้นภูมิเปนอัตราสวนกับจำนวนประชากรในชั้นภูมินั้น ๆและดำเนินการเก็บแบบไมเฉพาะเจาะจงจน
ครบตามจำนวน โดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในอำเภอเมืองชุมพร เปนเพศหญิง มีอายุ 70-79 ป
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกวา ประกอบอาชีพทำเกษตร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่
15,001 - 20,000 บาท โดยสวนใหญรักษาที่โรงพยาบาลต่ำกวา 5 ครั้งในรอบ 6 เดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ปจจัยการมีสวนรวมในดานการรับประโยชน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไขคุณธรรมสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพรมีคาอิทธิพลมากที่สุด( ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: การมีสวนรวม ,เศรษฐกิจพอเพียง ,คุณภาพชีวิต

1.บทนำ

สถานการณของการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในปจจุบันสงผลใหหลายประเทศกลายเปนประเด็น
สำคัญที่นักประชากรศาสตรและผูบริหารนโยบาย ผูนำระดับภูมิภาค ระดับชาติ รวมถึงนักการตลาดทัว่ โลกตองจับตา
มอง เนื่องจากภาวะผูสูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดลดลงนั้นไมเพียงแตสงผลกระทบแคตัวบุคคลหรือภายในครอบครัว
เทานั้น แตยังสงผลกระทบในวงกวางไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ภาคเศรษฐกิจ (รติมา คชนันท, 2561)ทำใหภาพรวมเศรษฐกิจสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอโครงสราง
ประชากรเขาสูภาวะสังคมผูสูงวัย ปจจุบันจำนวนประชากรผูสูงอายุของโลกสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยจำนวนประชากร
ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2,000 ลานคน ในป 2050 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ดังกลาวยอมสงผลกระทบทั้งตอเศรษฐกิจ และสังคมในวงกวางเปนอยางมาก แนวโนมของการเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็ว
สงผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทยทำ
ใหประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำใหเกิดการลดภาวะการเกิด
อยางรวดเร็ว และการลดลงอยางตอเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำใหจำนวนและสัดสวนประชากรสูงอายุ
ของไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูสูงอายุ รายละเอียดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแนวโนมผูสูงอายุไทยตั้งแตป พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2563
ที่มา : กรมกิจการผูสูงอายุ(2563)

ป 2563
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ขอมูลจากศูนยวิจยั กสิกร (2561) กลาววา ประเทศไทยไดกาวเขาสูส ังคมผูส ูงอายุ (Aging Societies) แลว
ตั้งแตป 2548 และจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged Societies) ภายในป 2567 นี้โดยมีอัตราการเพิ่ม
ของประชากรดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงสัดสวนผูส ูงอายุไทยในแตละชวงอายุ
ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกร(2561)
การเขาสูสังคมสูงอายุสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในระยะยาว ทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดานงบประมาณของภาครัฐ
ปจจุบันภาครัฐใชงบประมาณดูแลผูสูงอายุเปนจำนวนมาก ทั้งงบประมาณสำหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และงบประมาณ
ดานสุขภาพ โดยมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป ตามสัดสวนของผูสูงอายุ ซึ่งขอมูลของกรมกิจการผูสูงอายุ (2562) มี
การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จนถึงปจจุบันใชงบประมาณ 66,359,650,800 บาท ซึ่งเปนงบประมาณดาน
สุขภาพ ประกอบกับคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทยในอดีตถึงปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบ
กับปจจัยสังคมสูงวัยสงผลใหคาใชจายเพิ่มขึ้นไปถึง 1.4 - 1.8 ลานลานบาท จากขอมูลตาง ๆ จึงเปนสิ่งสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีประเด็นในปจจัยหลายดานที่เขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตผูสูงอายุทุกประเทศทั่วโลกมีความ
ปรารถนาใหคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง Friedman (1986) กลาววา ผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะแวดลอมไป
ดวยสมาชิกของครอบครัวที่อบอุนดานภาครัฐเติมเต็มชีวิตใหกับผูสูงอายุดวยสวัสดิการที่เหมาะสม รวดเร็ว เพียงพอ
และตรงกับความตองการอยางแทจริง
ซึ่งรัฐบาลยอมมีความปรารถนาใหคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตการมีอายุยืนทำใหมีความเสื่อมของสุขภาพ
ครอบครัว เปนสถาบันหลักที่ตองดูแลและแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตามวัฒนธรรมประเพณีไทย หากครอบครัวใด
เปนครอบครัวที่สมบูรณรักใครปรองดองผูสูงอายุยอมมีสขุ ภาพจิตดีดวย แตในปจจุบันสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเปนทุน
สังคมมีระบบเครือญาติมีความผูกพันอยางใกลชิด มีความเกื้อกูลเอื้ออาทร ใหการอบรม ขัดเกลาบุตรหลาน การปลูกฝง
คานิยมประเพณี ซึ่งมีผลตอปฏิสัมพันธทั้งภายในและภายนอกของครอบครัว ในปจจุบันสังคมไทยมีโครงการเพื่อพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพชีวิตหลากหลายโครงการ เชน โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจำป 2563
ของหนวยงานชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบูเกะตา อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส กลุมเปาหมายหลักของโครงการนี้ คือ
กลุมผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปดวย การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมีภาวะเสีย่ ง การ
เยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ และการรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู ซึ่งโครงการตอมาจะเปนโครงการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา โดยเปนกิจกรรมอบรมให
ความรูในการดูแลขอเขาในผูสูงอายุและลงเยี่ยมเยียนผูสูงอายุติดเตียง ขอมูลจากระบบทางสถิติทางการทะเบียน
(2562) พบวาจังหวัดชุมพรเปนหนึ่งในพื้นที่ ที่พบวามีแนวโนมประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีทั้งหมด
162,787 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 86,672 ครัวเรือน เมื่อทำการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากร
เพื่อประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใช ป พ.ศ. 2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรใน
จังหวัดชุมพรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.91 ซึ่งมีผลทำใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จำนวน
ประชากรจะเพิ่มขึ้นเปน 572,067 โดยในป พ.ศ. 2562 จังหวัดชุมพรมีจำนวนประชากรทั้งหมด 511,304 คน การ
บริหารจัดการโดยนำแนวทางพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปน
การสรางความแข็งแรงของชุมชน และเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากร และธรรมชาติอยาง
สันติสุขและเกื้อกูล การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจะชวยแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ และปญหาของ
สังคมไทยไดอยางยั่งยืน ประกอบกับการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จากขอมูลและประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ การใชจายงบประมาณเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ ดานสาธารณสุข ทำใหผูวิจัยมีความสนใจและใหความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแนวทางการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยการมีสวนรวม ปจจัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร
2.2 เพื่อวิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมที่มีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร
2.3 เพื่อวิเคราะหปจจัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในจังหวัดชุมพร
3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยการมีสวนรวมสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแนวคิดปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสงผลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัด
ชุมพร
4. กรอบแนวคิดของการศึกษา

การศึกษาเรื่อง ปจจัยการมีสวนรวมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในจังหวัดชุมพร โดยจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัย ไดดังนี้
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-

ตัวแปรอิสระ
ปจจัยการมีสวนรวม
ดานการตัดสินใจ
ดานการดำเนินกิจกรรม
ดานการรับผลประโยชน
ดานการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล
Cohen & Uphoff (1980)

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ดานความพอประมาณ
- ดานความมีเหตุผล
- ดานการมีภูมิคมุ กันที่ดี
- ดานเงื่อนไขความรู
- ดานเงื่อนไขคุณธรรม
Sumet Tantivejkul (2012)

5. การทบทวนวรรณกรรม

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัด
ชุมพร
- ดานรางกาย
- ดานจิตใจ
- ดานความสัมพันธทางสังคม
- ดานสิ่งแวดลอม
WHOQOL Group (1994)

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดของการวิจัย

แนวคิดที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยพัชรี เขียวสะอาด (2550) ศึกษาลักษณะของผูสูงอายุ และพบวาสามารถ
แบงกลุมผูสูงอายุออกไดเปน 3 กลุม คือ ผูสูงอายุตอนตน อายุ 60-69 ป มีสุขภาพกาย และจิตสังคมคอนขา งดี
ผูสูงอายุตอนกลางอายุ 70-79 ป เริ่มพบความเสื่อมถอยทางรางกาย และจิตสังคม และผูสูงอายุตอนกลางอายุ 80 ป
ขึ้นไป พบวา ภาวะเสื่อมถอยปรากฏชัดเจน สอดคลองกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (2561) กลาววา
จากรายงานประจำปสถานการณผูสูงอายุไทยมีการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวของกับการรับรูเรื่อง
ความสูงอายุหรือการเขาสูวัยสูงอายุจึงได
จําแนกความหมายของผูสูงอายุไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก 1) อายุตามปปฏิทินหรืออายุตามวัย ซึ่งอายุตามป
ปฏิทินหรืออายุตามวัยเปนตัวชี้วัดอายุของบุคคล 2) อายุทางชีววิทยาหรืออายุเชิงฟงกชั่น 3) อายุทางสังคมเปนอายุ
ของบุคคลที่อธิบายไดดวยการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ และบทบาททางสังคม (Social Status And Social Role)
ของบุคคลนั้น 4) อายุทางตามลักษณะของบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงของบุคคล 5)
ภาวการณสูงอายุในมิติอื่นๆ เปนการพิจารณาจากมุมมองอื่นๆ ที่แตละคนแตละสังคมใหความสนใจ กลาวโดยสรุป
ผูสูงอายุคือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลาวไดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คือการดำรงอยู และปฏิบัติตนของ
ประชาชน ในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา และ
บริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง กอใหเกิดความสมดุล และพัฒนาคนในชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม
ควบคูไปกับการรักษาวัฒนธรรมชุมชน หลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของโดยเนนพัฒนาจิตใจให
พึ่งตนเอง เอื้อเฟอเผื่อแผสังคมชวยเหลือกัน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน ใชภูมิปญญาชาวบานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเนนการลดรายจายมากวาการเนนขาย โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย 3
หวง 2 เงื่อนไข ไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกันที่ดี
เงื่อนไขความรู
เงื่อนไขคุณธรรม
แนวคิดการมีสวนรวม ของ Vroom and Deci (1970) และ Keith (1972) ไดกลาววา การมีสวนรวมเปน
ปริมาณของอิทธิพลที่ปจเจกบุคคลรูสึกวาไดเขาไปรวมในการตัดสินใจ และบุคคลจะไดรับความพึงพอใจจากการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพโดยตัวบุคคลจะพัฒนาความผูกพันที่มีตองาน และจะสามารถทำงานไดดีตลอดจน สามารถขยาย
เปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ปรัชญาของแนวความคิดในการควบคุมตนเองมิใชควบคุมองคการ
สอดคลองกับ Cohen & Uphoff (1977) ไดอธิบาย และวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวม โดยสามารถแบงออกเปน 4
รู ป แบบ คื อ 1. การมี ส ว นรว มในการตั ดสิ น ใจ (Decision Making) ประกอบดว ย 3 ขั ้ น ตอน คื อ ริ เ ริ ่ม ตัดสินใจ
ดำเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไป
ดวยการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 3. การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน (Benefits) ทางดานตางๆ ประกอบไปดวย ผลประโยชนทางดานวัสดุ ผลประโยชนทางสังคม และ
ผลประโยชนสวนบุคคล 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล คือการมีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผลของการ
ดำเนินงาน
ทฤษฎีคุณภาพชีวิต ของ The WHOQOL GROUP (1994) ,ภัทราภา สุขสงา (2557) และจันทนา สารแสง
(2561) กลาววา เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived objective)
และอัตวิสัย (Self - Report Subjective) จะประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน ประกอบดวย
1. ด า นร า งกาย (Physical Domain) คื อ การรั บ รู  ส ภาพทางด า นร า งกายของบุ ค คล ซึ ่ ง มี ผ ลต อ
ชีวิตประจำวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด
การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได
2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรูความรูสึก
ทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความ
มั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ
3. ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธ ของตนกับบุคคล
อื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปน ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นใน
สังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต เชน การ
รับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพที่ดีปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลง ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับ ขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนา
การ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน

6. ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร โดยแบงเปนอำเภอตาง ๆ 8 อำเภอ จำนวน
86,634 คน (ขอมูลกรมกิจการผูสูงอายุ (2563) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) กลุมตัวอยางใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูวิจัยไดคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane(1956 ไดจำนวน 399 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเปนระบบแบบชั้นภูมิ โดยกำหนดขนาดตัวอยางจากแตละชั้นภูมิเปนอัตราสวนกับจำนวนประชากรในชั้น
ภูมินั้น ๆและดำเนินการเก็บแบบไมเฉพาะเจาะจงจนครบตามจำนวน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดจากการทบทวน วรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยหาคาความตรง (Index
of Item – Objective Congruence) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาเทากับ
0.97 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

7. ผลการศึกษา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 125 คน (รอยละ 31.30) โดยเปน
เพศหญิง จำนวน 216 คน (รอยละ 54.00) มีอายุ 70-79 ป จำนวน 165 คน (รอยละ 41.40) สวนใหญมีสถานภาพ
สมรส จำนวน 206 คน (รอยละ 51.60) ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือ ต่ำกวา จำนวน 178
คน (รอยละ 44.60) ประกอบอาชีพทำเกษตร จำนวน 141 คน (รอยละ 35.30) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,001 20,000 บาท จำนวน 132 คน (รอยละ 33.10) และผูสูงอายุสวนใหญรักษาที่โรงพยาบาลต่ำกวา 5 ครั้ง จำนวน 205
คน (รอยละ 51.40)
ปจจัยการมีสวนรวมที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพรดานการตัดสินใจ พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.61, S.D. = 0.65) ประเด็นทานเขารับฟงแผนงานและการดำเนินกิจการของชุมชนตอเนื่องมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.93, S.D. = 0.75) ดานการดำเนินกิจกรรม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (𝒙𝒙� = 3.41, S.D. = 0.64) ประเด็นทานชักชวนใหสมาชิกคนอื่นเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.46, S.D. = 0.74)ดานการรับผลประโยชน พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.46,
S.D. = 0.67) ประเด็นทานยินดีกับกิจกรรมที่มีความสำเร็จและมีประโยชนตอทานและชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝒙𝒙� = 3.56, S.D. = 0.77) ดานการติดตามและประเมินผล พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝒙𝒙� =
3.35, S.D. = 0.70) ประเด็นทานเขารวมติดตามผลงานและปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตางๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (𝒙𝒙� = 3.46, S.D. = 0.81)
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร ดานความพอประมาณ พบวา
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.65, S.D. = 0.57) ประเด็นทานมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพื่อใช
จายในสิ่งที่จำเปน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.85, S.D. = 0.66) ดานความมีเหตุผล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.49, S.D. = 0.65) ประเด็นทานพิจารณาหาสาเหตุของปญหาการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.54, S.D. = 0.74) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.53, S.D. = 0.65) ประเด็นทานยึดหลักการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกตองและความซื่อสัตย มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.57, S.D. = 0.86) ดานเงื่อนไขความรู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� =
3.52, S.D. = 0.65ประเด็นทานประยุกตใชความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.58, S.D. = 0.73) ดานเงื่อนไขคุณธรรม ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.53, S.D. =
0.70) ประเด็นทานใหความสำคัญและมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.62,
S.D. = 0.78)
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพรดานรางกาย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.58, S.D. =
0.57) ประเด็นชวงเวลาที่ผานมาทานพอใจกับกับสุขภาพของทาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.80, S.D. = 0.59)
ดานจิตใจ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.49, S.D. = 0.68) ประเด็นการใชชีวิตที่เรียบงายทำใหทานมี
ความสุขกับชีวิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.60, S.D. = 0.79)ดานความสัมพันธทางสังคม ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.54,S.D. = 0.71) ประเด็กทานมีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและผูนำชุมชนที่ดี มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.60, S.D. = 0.78) ดานสิ่งแวดลอม ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� =
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3.54,S.D. = 0.66) ประเด็นทานจัดการสิ่งแวดลอมภายในบานของทานใหเหมาะสมและดีขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝒙𝒙� = 3.60, S.D. = 0.75)
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยการมีสวนรวมและปจจัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยการมีสวนรวมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ปจจัยการมีสวนรวม
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
1.837
.143
ดานการตัดสินใจ
-.213**
.056
-.236
ดานการดำเนินกิจกรรม
.214**
.073
.232
ดานการรับผลประโยชน
.456**
.056
.519
ดานการติดตามและประเมินผล
.051
.061
.061
2
F = 65.200, R = .631, R = .398, SEE = .461, Sig. = .000*

t

Sig.

12.805
-3.783
2.919
8.116
.841

.000
.000
.004
.000
.401

ผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณพบวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัว รวมกันอธิบายความผันแปรของปจจัยการมีสวน
รวมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร ไดรอยละ 39.8 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอำนาจในการพยากรณ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร ไดดีที่สุดคือ ดานการรับผลประโยชน ดานการตัดสินใจ ดานการดำเนินกิจกรรม
และดานการติดตามและประเมินผล ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนไปตามสมมติฐาน โดยมีคา
พยากรณ คือ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร = 1.837 - .213 (ดานการตัดสินใจ) + .214 (ดานการดำเนิน
กิจกรรม) + .456 (ดานการรับผลประโยชน)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
.364
.098
ดานความพอประมาณ
.181
.037
.177
ดานความมีเหตุผล
.090
.042
.099
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี
.095
.045
.104
ดานเงื่อนไขความรู
.255
.043
.283
ดานเงื่อนไขคุณธรรม
.275
.036
.329
2
F = 260.587, R = .877, R = .768, SEE = .28780, Sig. = .000*

t

Sig.

3.731
4.945
2.135
2.080
5.945
7.597

.000
.000
.033
.038
.000
.000

ผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณพบวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัว รวมกันอธิบายความผันแปรของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร ไดรอยละ 76.8 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอำนาจ
ในการพยากรณคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร ไดดีที่สุดคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานเงื่อนไขความรู ดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผลตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนไปตามสมมติฐาน โดยมีคาพยากรณ
คือ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร = .364 + .275 (ดานเงื่อนไขคุณธรรม) + .255 (ดานเงื่อนไขความรู) + .181
(ดานความพอประมาณ) +.095 (ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี)+ .090 (ดานความมีเหตุผล)
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8. อภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร พบวา ดานการ
ตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (𝒙𝒙� = 3.61, S.D. = 0.65) รองลงมาดานการรับผลประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝒙𝒙� = 3.46, S.D. = 0.67) ดานการดำเนินกิจกรรม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙� = 3.41, S.D. = 0.64) และดานการ
ติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (𝒙𝒙� = 3.35, S.D. = 0.70) และมีความสัมพันธที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 โดยมีคาพยากรณที่ = 1.837 -.213 (ดานการตัดสินใจ) + .214 (ดานการดำเนินกิจกรรม) + .456 (ดานการรับ
ผลประโยชน) (F = 65.200, R = .631, R2 = .392, SEE = .461, Sig. = .000*)
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Cohen & Uphoff (1977) ที่กลาววา รูปแบบการมีสวนรวม สามารถแบง
ออกเปน 4 รูปแบบ คือ 1.) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ดำเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 2.) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation)
ประกอบไปดวยการสนับสนุน ทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 3.) การ
มีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ทางดานตางๆ ประกอบไปดวย ผลประโยชนทางดานวัสดุ ผลประโยชนทางสังคม
และผลประโยชนสวนบุคคล 4.) การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการมีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผลของ
การดําเนินงาน รวมทั้งเปนการหาขอดี และขอบกพรอง เพื่อหาแนวทางแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพตอไป และ
เปนการประเมินผลความสำเร็จ หรือความลมเหลวเปนระยะ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑนา ยามา (2561)
ไดทำการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความรูและการมีสวนรวมของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดรอยละ 70.70 และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สาลี สิริโพคา (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผลการศึกษาพบวา ระดับคาเฉลี่ยตัวแปรการมีสว นรวมของประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนอยูในระดับมาก โดยที่ตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธในเชิงบวกระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สวนขอคนพบสำคัญนั้นพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีปจจัยอิทธิพลประกอบดวยการมีสวนรวม
ตัดสินใจ การพอประมาณ คุณธรรม และการมีความรู โดยตัวแปรอิทธิพลทั้ง 4 มีสัมประสิทธิ์ในการพยากรณรวมกันที่
รอยละ 49.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และผลการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพาพร อุมภูธร
(2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผล
การศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ รับผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล สวนดานที่
มีคาเฉลี่ยนอย ที่สุด คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน สำหรับแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน มีจำนวน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 2) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของควร
ประชาสัมพันธเชิญชวน รณรงคสงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น
ผลการศึกษาปจจัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชุมพร พบวา
ดานความพอประมาณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด(𝒙𝒙� = 3.65, S.D. = 0.57) รองลงมาดานเงื่อนไขคุณธรรม(𝒙𝒙� = 3.53, S.D. =
0.70) ดานเงื่อนไขความรู (𝒙𝒙� = 3.52, S.D. = 0.65) ดานการมีภูมิคุมกันทีด่ ี (𝒙𝒙� = 3.53, S.D. = 0.65) และดานความ
มีเหตุผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (𝒙𝒙� = 3.49, S.D. = 0.65) มีความสัมพันธที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา
พยากรณที่ = .364 + .275 (ดานเงื่อนไขคุณธรรม) + .255 (ดานเงื่อนไขความรู) + .181 (ดานความพอประมาณ)
+.095 (ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี)+ .090 (ดานความมีเหตุผล) (F = 257.834, R = .875, R2 = .763, SEE = .28780,
Sig. = .000*)
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ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วารี กังใจ (2558) และกิตติศักดิ์ โอภาสนิธิวัฒน (2560) กลาววา เศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบดวยองคประกอบ 5 ขอ คือ1.) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิต และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 2.) ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่
เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อยางรอบคอบ 3.) ภูมิคุมกัน หมายถึง การ
เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดา นต าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึ ง ถึ งความเป นไปได ข อง
สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูใน
ระดับพอเพียง มี 2 ประการ คือ 1.) เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรอบ
ดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ 2.) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต โดยผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ นงเยาว
ทองสุข (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวาประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสิเกา จังหวัดตรังมีสวนรวมในการพัฒนา
หมูบานในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการ
มีสวน รวมในการรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล สวนผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวา เพศ และ
การศึกษาที่ตางกันจะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตางกัน
และผลการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของสาลี สิริโพคา (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในแขวงจำปาสักสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตประชาชนอยูในระดับมาก
โดยที่ตัวแปรมีความสัมพันธในเชิงบวกระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนขอคนพบสำคัญนั้นพบวา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีปจจัยอิทธิพลประกอบดวยการมีสวนรวมตัดสินใจ การพอประมาณ คุณธรรม และ
การมีความรู โดยตัวแปรอิทธิพลทั้ง 4 มีสัมประสิทธิ์ในการพยากรณรวมกันที่รอยละ 49.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้โดยมีผลจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญจำนวน 9 ทานที่ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับ ผลวิจัยนี้วาแนว
ทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาครัฐตองสรางความรู ความเขาในบทบาทของ
ตนเองของประชาชน

9. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ควรจัดใหมีการการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน หรือคณะกรรมการบริหารกลุม
กิจกรรมตางๆในชุมชน อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการมีสวนรวมของชุมชน และมีการเผยแพรขาวสาร ขอมูลที่
เปนประโยชน เพื่อทำใหการทำงานดาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรนำผลวิจัยไปเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในดานตางๆ เพื่อใหชาวบานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น
3. ควรจัดใหประชาชนทุกชวงอายุเขามามีสวนรวมในแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน หรือตอแผนการพัฒนาชุมชนรวมกัน เชน มีกลองรับความคิดเห็น และนำขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดไปแสดงในที่
ประชุมประชาคม เพื่อรวมกันรับรูรับฟงและตัดสินใจ
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น หรือตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอื่นที่แตกตาง ที่ทำใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เชน ตัวชี้วัดดานการรับรู การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสื่อสังคมออนไลน
2. ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการดานคุณภาพชีวิตอของผูสูงอายุเขตพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียง
เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในแตละพื้นที่
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