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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวม
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธในการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางไดแก
ประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ต.บานฉาง อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี จำนวน 158 จาก 261 คน โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมเกิน 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยที่มีความ
เชื่อมั่นในระดับ 0.95 และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การหาคาเฉลี่ย (x ̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธ โดยใชคาสถิติการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลจากกลุมตัวอยาง 158 คนที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ต.บานฉาง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวาเปนเพศหญิง จำนวน 112 คน
คิดเปนรอยละ 71.5 มีอายุระหวาง 66 – 70 ป คิดเปนรอยละ 46.2 สถานภาพสมรส จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 56.3
ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ผูมีรายไดระหวาง 15,000 –30,000 บาท จำนวน
57 คน คิดเปนรอยละ 36.1 และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 52.5
2. การอภิปรายผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานีกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี วิเคราะหโดยแยกเปนดานดังนี้
1) ดานแรงจูงใจ สัมพันธกับการมีสวนรวมในทุกดาน อาจเปนไปไดวาการบริหารจัดการ
โครงการสงเสริมอาชีพผูส ูงอายุของ อบจ.ปทุมธานี อยางตอเนื่องนั้น ทำใหผูสูงอายุที่เขารวมเปนประจำรูสึกถึงการเปนสวน
หนึ่งของโครงการ และทาง อบจ.ปทุมธานี พยายามสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุในกลุมอื่น ๆ ไดเขารวมเพิ่มขึ้น ในสวนการสราง
แรงจูงใจดานการใหรางวัล ใบประกาศเพื่อกระตุนใหผูสูงอายุตองการเขารวมโครงการ การจัดรถรับสงเพื่อความสะดวกสบาย
ในการเดินทางเขารวมโครงการ เพื่อใหเกิดความทั่วถึงในการสรางเสริมอาชีพของผูสูงอายุเปนวงกวาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู
กับการบริหารโครงการที่อาจเปนเหตุทำใหเกิดความกังวลวา การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินโครงการ เพื่อชวยเหลือ
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เปนตนทุนใหแกผูสูงอายุในการจัดซื้ออุปกรณจะไมสามารถชวยเหลือดูแลไดหรือการมีกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่องอาจจะ
ไมเพียงพอ ซึ่งผูสูงอายุที่เขารับบริการแตละคนก็อาจมีความคาดหวังที่แตกตาง เชน อาจจะคาดหวังวาไดรับวัสดุ อุปกรณ
เครื่องดื่ม อาหารวาง หรือแมแตการบริการที่มีมูลคาสูงกวาเพราะมองวาเปนการไดรับบริการจากภาครัฐ หรือคาดหวังวามี
งบประมาณอยางไมจำกัดซึ่งลวนแลวแตเปนทัศนคติที่แตละคนมีตอองคกรภาครัฐ
2) ดานความรูความเขาใจ สัมพันธกับการมีสวนรวมในทุกดาน อาจเปนไปไดวา อบจ.
ปทุมธานี ไดคำนึงถึงผูสูงอายุที่ตางมีพื้นฐานการรับรู การเขาใจเรื่องตาง ๆ ที่แตกตางกัน และอาจนำไปสูการมีความคาดหวัง
ที่จะไดรับความรูจากบุคลากรและเจาหนาที่ที่มาอบรมโครงการในเรื่องของความเขาใจ ความคิดเห็น ความรู และ
ประสบการณชีวิตที่มีความคิดเห็นตางกัน จึงไดศึกษาหาวิธีการ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ชัดเจนทำใหผูสูงอายุแต
ละทานที่เขารับการอบรมในโครงการสงเสริมอาชีพเขาใจและปฏิบัติตามไดโดยงาย ซึ่งเจาหนาที่ในโครงการเนนเปดรับความ
คิดเห็น ความตองการของผูสูงอายุเปนหลัก การใหผูสูงอายุที่เขารวมโครงการจับกลุมความสนใจในอาชีพโดยจำแนกความ
แตกตางตามความตองการเชน กลุมอาชีพทำขนม ก็จะมีผูสูงอายุที่สนใจประกอบอาชีพทำขนมรวมตัวเปนสมาชิกในกลุม
หรือแมกระทั่งกลุมของงานฝมือ กลุมงานบริการ เปนตน ซึ่งรายละเอียดยอยของแตละกลุมงานจะแบงแยกไปตามชนิดความ
ตองการของผูสูงอายุอีกเชนกัน เจาหนาที่ที่ดูแล ควบคุม ประสานงานของกลุมจะใหผูสูงอายุแตละทานแนะนำตัวเอง และ
บอกถึงความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ รวมแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมของกลุมเพื่อ
เปนการเปดใจยอมรับและละลายพฤติกรรมก็เปนสวนสำคัญตอการทำใหประเด็นการบริหารจัดการทางดานนี้ประสบ
ความสำเร็จในระดับที่นาพอใจ และการไดรับการยอมรับจากกลุมคนผูสูงอายุดวยกันหรือกลุมคนในชุมชน ทำใหผูสูงอายุรูสึก
มีคุณคาตอสังคมใกลตัว ซึ่งสืบเนื่องมาจากการไดรับรูขอมูลการอบรมของโครงการ จึงทำใหตนมีความรูความเขาใจและ
สามารถที่นำมาตอยอดประกอบเปนอาชีพหรือเผยแพรตอใหแกครอบครัว ชุมชน หรือแมแตกลุมผูสูงอายุดวยกันเองได
3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร อบจ.ปทุมธานีมีการจัดประชุมชี้แจงผลการบริหารจัดการ
โครงการ และการประชาสัมพันธโครงการใหกับผูสูงอายุไดอยางตอเนื่อง ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทำใหผูสูงอายุในชุมชนที่เขาถึง
ขอมูลไดเขามารวมโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในระดับที่นาพอใจ แตยังมีผูสูงอายุอีกสวนหนึ่งที่มาเขารวมโครงการอยาง
ไมสม่ำเสมอ หรือยังไมทราบขอมูลการจัดโครงการสงเสริม อาชีพ อาจเปนไดวาชองทางการสื่อสารของ อบจ. ปทุมธานี ยังไม
ครอบคลุมไปถึงกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่ยังไมสะดวกตอการเดินทาง ซึ่งปจจุบันการประชาสัมพันธโครงการนั้น มี
เพียงแค 1) ประกาศเสียงตามสายของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งพบวาอุปกรณกระจายเสียงของแตละชุมชนมีชำรุดและยังไมไดรับการ
แกไข ทำใหขาดประสิทธิภาพในการกระจายขาว 2) การใชรถกระจายเสียง ก็ยังมีขอจำกัดตรงที่วาจะกระจายไดในเสนทางที่
รถยนตสามารถเขาถึงเทานั้น ซึ่งสภาวะการเปนอยูของผูสูงอายุในบางชุมชนยังมีอาชีพทำนา การพักอาศัยในสวน รอบทุงนา
ที่สามารถสัญจรไดเพียงแครถมอเตอรไซตเทานั้น 3) การติดปายประกาศของชุมชน และ 4) เว็บไซตของ อบจ.ปทุมธานี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากทาง อบจ. ปทุมธานี เพิ่มชองทางการสื่อสารมากกวานี้อาจทำใหผูสูงอายุเขาถึงโครงการไดมาก
และดีกวานี้ เชนใชแอพลิเคชั่นที่นิยมของผูคนสมัยนี้ในการเขาถึง เชนการสรางกลุมไลนของแตละชุมชน เพื่อเปนสวนกลาง
ในการประสานงานโครงการระหวางเจาหนาที่ของ อบจ.ปทุมธานี ผูนำหรือตัวแทนชุมชน และผูสูงอายุ หรือผานลูกหลาน
ผูดูแลผูสูงอายุที่ยังสามารถเขารวมโครงการได อาจจะชวยใหเขาถึงกลุมผูสูงอายุในชุมชนไดครอบคลุมและขยายเปนวงกวาง
ไดดีขึ้น
4) ดานทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ผูสูงอายุที่เขารับบริการของโครงการมีความเห็นดวยในระดับ
มากกับการจัดบุคลากรของโครงการฯ แตยังอาจจะมีอคติตอความคิดและการแสดงทาทีบุคคลนั้น ๆ การเกิดความไมเห็น
ดวยในใจ ซึ่งอาจนำไปสูความรูสึกวาบุคลากร เจาหนาที่ที่มาอบรมยังมีความรู ความเขาใจ การเขาถึงที่ยังไมเพียงพอ แตก็
ยังมีความรูสึกดีตอการไดรับการดูแลปฏิบัติอยางเต็มใจเปนอยางดี จึงมีความคิดเห็นเชิงบวกตอการทำงานของเจาหนาที่วา
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มใจ หรืออาจเปนเพราะการบริหารจัดการบุคลากรของโครงการ จัดเจาหนาที่ที่ยังไมสนิทสนมคุนเคยกับ
ผูสูงอายุพอสมควร เนื่องจากเจาหนาที่ บุคลากรที่มาอบรมใหความรู เปนเจาหนาที่จากสวนกลางของ อบจ. ปทุมธานี และ
วิทยากรจากภายนอก ซึ่งหากมองในมุมการเปดใจยอมรับของผูสูงอายุ อาจเปนเพราะวา เจาหนาที่และบุคลากรที่ลงพื้นที่
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เยี่ยมเยียน ดูแลผูสูงอายุในแตละครั้งนั้นสวนใหญมักจะเปนตัวแทนจากคนในชุมชนนั้น ๆ ที่ไดรับเลือกมาเปนเจาหนาที่ดแู ล
หรือขาราชการที่มาจากลูกหลานของคนในชุมชนที่สอบไดจึงจะไดรับการเปดใจยอมรับมากกวา
คำสำคัญ : การมีสวนรวม, บริหารจัดการ

Abstract

The purposes of this study was 1) to study management factors affecting the promotion
of participation in the elderly of Pathum Thani Provincial Administrative Organization 2) To study
factors that relate to promoting participation in the elderly of Pathum Thani Provincial Administrative
Organization. The study was a quantitative research. The study was conducted from a sample of:
People aged 60 years and over who have joined the Elderly Career Promotion Program for Subdistrict
Ban Chang Sam Khok, Pathum Thani 158 of 261 people, the sample size was calculated according to
the Taro Yamane formula. The questionnaire was used as a research tool with confidence at the 0.95
and the statistics used to analyze the data are mean. (x ̅), standard deviation (S.D.) and Analysis for
correlation factors using analytical statistics Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
The results of the study were as follows:
Personal factor analysis from a sample of 158 people who signed up for the Elderly
Occupational Promotion Program for Subdistrict Ban Chang Sam Khok, Pathum Thani, the majority of
respondents found that 112 females were 71.5% between the ages of 66 and 70, representing 46.2
percent of marital status, 89 percent of them 56.3 percent of undergraduates, 127 percent of them
80.4 percent of those earning between 15,000 and 30,000. 57 persons representing 36.1% and earning
enough to live. 83% of them, representing 52.5 percent
Discussion of the analysis of the relationship between the public participation of the
Pathum Thani Provincial Administrative Organization and the management factors affecting the
promotion of participation in the elderly of Pathum Thani Provincial Administrative Organization.
Analyzed by the following aspects
The motivation aspect was related to participation in all areas. It may be that the ongoing
management of the Pathum Thani Provincial Administrative Organization's Occupational Promotion
Program Make the elderly who participate regularly feel a part of the project and the Pathum Thani
Provincial Administrative Organization is trying to create incentives for the elderly in other groups to
join more. In the incentive section of reward, A certificate to encourage the elderly to want to join
the project Arranging a shuttle for the convenience of traveling to join the project to achieve
widespread career enhancement for the elderly in a wide range. However, it depends on project
management, which may cause people to worry about budget management and project
implementation. In order to help the elderly, buy the cost of equipment, they cannot help care for
or participate in activities. This may not be enough, everyone has different expectations, for example,
they may want to get a bus. Such as drinks, snacks, and even higher service value are regarded as
government services or expectations. The budget is unlimited, and everyone's attitude towards
government agencies.
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Cognitive In all aspects of participation, it is possible for the elderly to have basic cognition
and understanding. Different topics and expectations from personnel and project personnel
knowledge. The purpose of this study is to study different opinions, knowledge and life experience.
The results of this study show that older people participate in a project to promote their lives.
Government officials stressed that the needs of the elderly are mainly for the elderly to participate
in group projects. According to different needs, such as occupation group, the elderly is interested in
making snacks. Members, even process group, service group, etc. details of each group will be divided
into three categories. In addition, the needs of the elderly, control group staff should encourage each
elderly self-introduction. Their wishes and expectations are derived from their participation in
projects, opinions on group activities, and an open mind. In addition, it is an important component
of successful management issues. The acceptance of the elderly in the community makes them feel
social value. As a result, they have more knowledge and understanding of the way of life. Thais can
give to their families, communities and even the elderly.
In the field of information awareness, Pathum Thani Province holds meetings to clarify
the results of project management and public relations for the elderly continuously, thoroughly and
regularly. As a result, the elderly in the community who have access to information have participated
in the program to promote a satisfactory level of elderly occupation. It may be that Pathum Thani's
communication channels do not cover the elderly in communities that are not yet comfortable with
travel. Currently, the publicity of the project is only 1) a voice announcement along the lines of the
community, which finds that each community's broadcasting equipment is defective and unresolved.
2) The use of broadcasting vehicles also has limitations on whether they can only be distributed on
routes that cars can access. The status conditions of the elderly in some communities also have a
career in the field. Living in the garden, around the fields, can only be traveled by motorbike. 3)
Community signage and 4) The website of Pathum Thani Province, the researchers have an opinion
that if Pathum Thani Province adds more communication channels, it may give the elderly more and
better access to the project, such as using popular applications of people today to access, such as
creating line groups of individual communities to be central to coordinating projects between staff of
Pathum Thani Province, leaders or representatives of communities, and the elderly, or through
children. Elderly caregivers who are still able to participate in the program may be able to provide
better access to the elderly in the community.
Worker attitudes the elderly who attend the service of the project have a high degree of
disagreement with the organization of the project personnel, but may also be biased against the idea
and position of the person, the disagreement in mind, which may lead to the feeling that the
personnel. The staff who attended the training also had knowledge and understanding. Access is not
enough, but there is still a good sense of willing care. Therefore, there is a positive opinion on the
work of the officers that they are willing to work, or it may be due to the management of the
personnel of the project. Because the staff, the staff who trained to educate them, were central staff
of Pathum Thani Province and external speakers, which, if viewed from an open-minded angle of the
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elderly, may be because the staff and personnel who visited the area took care of the elderly at a
time, most often represented by people in that community who were elected as care workers or civil
servants from the descendants of the people in the exam community.
Keywords: Participation, Management
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีหนาที่รับผิดชอบดูแลสวัสดิภาพดานการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปลี่ยนคานิยมที่มองวาผูสูงอายุเปนภาระแกลูกหลาน เปนพัฒนาศักยภาพใหผูสูงอายุเปนพลัง
ชวยเหลือในการขับเคลื่อนหารายไดชวยเหลือครอบครัวตอไป ถึงแมองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จะมีการ
บริหารจัดการโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุอยางหลากหลายอาชีพเปนอยางดี ผูวิจัยเล็งเห็นความสำคัญที่จะศึกษา
ปญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพความตองการของผูสูงอายุในการมีสวนรวมกับโครงการฯ
ใหครอบคลุม ทั่วถึง เต็มศักยภาพ อันจะเปนขอมูลสำคัญในการสงเสริมใหการพัฒนาการบริหารงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธในการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจัง หวัด
ปทุ ม ธานี เป น การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยการศึ กษาค นคว าจากเอกสาร มี การกำหนด
วัตถุประสงค การกำหนดประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อทำการวิเคราะหและสรุปผลให
สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย ไดแกประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยู ต.บาน
ฉาง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 261 คน และกลุมตัวอยางจำนวน 158 คน โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยางตาม
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมเกิน 0.05 และระดับความเชื่อมั่น
95%
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยสรางจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปจ จั ยสว นบุค คล มีล ักษณะเป น แบบเลื อ กตอบ (Check-list)
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะ รายได ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
สำหรับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ตามลิเคิรตสเกล (Likert’s Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนแบงระดับความคิดเห็นใน
แตละขอคำถามเปน 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับมากที่สุด
คาประเมินเทากับ 5
ระดับมาก
คาประเมินเทากับ 4
ระดับปานกลาง
คาประเมินเทากับ 3
ระดับนอย
คาประเมินเทากับ 2
ระดับนอยที่สุด
คาประเมินเทากับ 1
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไมไดกำหนดคำตอบ ผูตอบ
สามารถเขียนตอบหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระดวยคำพูดของตนเอง
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ขอคำถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น กอนนำไปเก็บขอมูลจากการกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทำการทดสอบเพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือวัด โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนำรางแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกจากผูทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะหหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Consistency) และโดยเลือกขอคำถามที่มีคาตั้งแต 0.95 ขึ้นไป แลวนำผล
การตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ เพื่อดูความสอดคลองของขอคำถาม โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เปนสถิติวิเคราะหที่คาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ไมต่ำกวา 0.95 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอยางมีนัยสำคัญ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้จากนำนโยบายสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุไปปฏิบัติขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะใชแบบสอบถามและขอความรวมมือจากประชากร
เพื่อใหไดขอมูลตามความเปนจริง โดยหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องการนำนโยบายสงเสริมอาชีพผูสูงอายุไปปฏิบัติของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จากนั้นสงหนังสือขออนุมัติเก็บรวบรวมขอมูล พรอมแนบตัวอยางแบบสอบถาม
จำนวน 1 ชุด ถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อขออนุญาต ติดตอประสานงานทางโทรศัพทและติดตอ
ประสานงานดวยตนเองกับหัวหนาหนวยงานแตละหนวยงาน พรอมกับชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการวิจัย
รวมทั้งรายละเอียดของการวิจยั เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสงแบบสอบถามใหแกผูประสานงานที่
หัวหนาหนวยงานมอบหมายไว ซึ่งจะเปนผูแจกแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดแนบหนังสือชี้แจงแกผูประสานงานเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับถึงผูวิจัยเมื่อมีปญหาและวิธีการสงแบบสอบถามกลับคืนแกผูวิจัย โดย
ใหผูประสานงานตรวจสอบแบบสอบถามใหครบถวนกอนพับใสซอง และเมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวใหผูตอบแบบสอบถาม
นำแบบสอบถามใสซองสีน้ำตาล ผูว ิจัยจะรับแบบสอบถามดวยตนเอง แลวทำการตรวจสอบเพื่อดำเนินการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติตอไป
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชการหาคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนำนโยบายสงเสริมอาชีพผูสูงอายุไปปฏิบัติขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี โดยใชคาสถิติการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1.เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับมาก หากแยกเปนดานพบวา ดานความรูความเขาใจ
1) ดานแรงจูงใจ ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งหากจำแนกตามประเด็น
พบวา เห็นดวยระดับมากในสวนของการสนับสนุนวัตถุสิ่งของเพื่อแจกจายใหกับผูสูงอายุที่เขารวมโครงการโดยไมมี
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คาใชจาย และเห็นดวยระดับปานกลางในสวนของการจัดเจาหนาที่และยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางมาเขารวมกิจกรรม และการใหคาตอบแทนหรือมอบของหรือจัดทำใบประกาศเกียรติคุณใหแกผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรม
2) ดานความรูความเขาใจ ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งหากจำแนกตามประเด็น
พบวา เห็นดวยระดับมากในสวนของการเปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความตองการของ
ผูสูงอายุ วิธีการนำความรูเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพของ อบจ.ปทุมธานี มาเผยแพร และการเผยแพรขอมูลขาวสารให
ทราบเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ จุดประสงค และความมุงหมายของโครงการใหทราบอยูเปน
3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ในทุกประเด็นทั้ง
ในสวนของการประชาสัมพันธโครงการในทุกรูปแบบของสื่อ การเขาถึงอยางทั่วถึง และความชัดเจน เขาใจงาย
4) ดานทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ในทุกประเด็นทั้งใน
สวนการจัดเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ การมีทัศนคติที่ดีตอโครงการ และมีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ เขามา
ปฏิบัติงานในโครงการ
ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมความคิดเห็น
อยูในระดับมาก หากแยกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมี
สวนรวมในการประเมินผล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และการมีสวนรวมในการนำแผนไปปฏิบัติ ความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง วิเคราะหเปนรายดานตาง ๆ ดังนี้
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ในทุกประเด็น ทั้งใน
สวนของการเปดโอกาสใหผูสูงอายุ ไดรวมตัดสินใจในการจัดทำแผนโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุสามป การเปด
โอกาสใหนำแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เสนอตอที่ประชุมประชาคม และการมี
สวนรวมพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ
2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในทุกประเด็น
ทั้งในสวนของการใหความรวมมือสนับสนุนเมื่อ อบจ.ปทุมธานี นำแผนพัฒนาไปดำเนินการ การรวมแสดงออกหรือให
ความเห็นเกี่ยวกับความไมเหมาะสมหรือไมสมประโยชนตอโครงการตามแผนพัฒนา และการเขารวมกับ อบจ.ปทุมธานี
ในการนำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุที่จัดใหมีขึ้นในชุมชนไปดำเนินการ
3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกประเด็น ทั้งใน
สวนของการที่ อบจ.ปทุมธานี ดำเนินการโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุใหเปนไปตามระดับความจำเปนและความสำคัญของ
ปญหา เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชนไดรับประโยชนโดยตรงและจัดสรรบริการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุที่ใหเปนไปตามแผนของ
โครงการ
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกประเด็น ทั้งในสวน
ของการเปดโอกาสใหทานเขารวมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การเปด
โอกาสใหเขารวมตรวจสอบการดำเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและการเปดโอกาสใหสอบถามผูรับผิดชอบโครงการ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุของ อบจ.ปทุมธานี เกี่ยวกับการแกไขปญหาพัฒนาชุมชน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธในการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี ในที่นี้หมายถึงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 วิเคราะหโดยจำแนกเปนรายดานไดดังนี้
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริม
การมีสวนรวมผูส ูงอายุ ขององค การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ดานแรงจูงใจ ความรูความเขาใจ และทัศนคติ ของ
ผูปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สวนการรับรูขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกัน
ภาคบรรยาย
741

2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการ
สงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ความรูความเขาใจ การรับรูขอมูลขาวสาร และ
ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สวนดานแรงจูงใจ ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
ขอคำถาม
ปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการ 𝒙𝒙
� S.D. แปลผล
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
1. แรงจูงใจ
3.31 0.23 ปานกลาง
2. ความรูความเขาใจ
3.68 0.09
มาก
3. การรับรูขอมูลขาวสาร
3.19 0.10 ปานกลาง
4. ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน
3.61 0.02
มาก
รวม
3.49 0.04
มาก
จากตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวม
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานพบวา ความรู
�= 3.68, S.D. = 0.09) รองลงมา ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความเขาใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ((𝒙𝒙
�= 3.61, S.D. = 0.02) แรงจูงใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ((𝒙𝒙
�= 3.31, S.D. = 0.23) การรับรูขอมูล
มาก ((𝒙𝒙
�= 3.19, S.D. = 0.10) ตามลำดับ
ขาวสาร คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ((𝒙𝒙

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม
ขอคำถาม
� S.D. แปลผล
𝒙𝒙
การมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2.การมีสวนรวมในการดำเนินงาน
3.การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

3.71 0.61
3.33 0.51
3.74 0.46
3.39 0.55
3.54 0.06

รวม

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
� =3.74, S.D. = 0.04) รองลงมา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙
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�=3.71, S.D. = 0.14) การมีสวนรวมในการประเมินผล คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙𝒙
� =3.71, S.D. = 0.05) และการ
(𝒙𝒙
�= 3.33, S.D. = 0.30) ตามลำดับ
มีสวนรวมในการนำแผนไปปฏิบัติ คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝒙𝒙
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชน โดยภาพรวม
ปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนของ
การมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
สวนจังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม
แรงจูงใจ
ความรูความเขาใจ
การรับรูขอมูลขาวสาร
ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน
รวม

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

𝑟𝑟

0.181**
0.478**
0.528**
0.552**
0.395**

sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวน
รวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชน โดย
ภาพรวม พบวา การมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีในภาพรวม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี ในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี” สรุปโดยรวมไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลจากกลุมตัวอยาง 158 คนที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ ต.บานฉาง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวาเปนเพศหญิง จำนวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 71.5 มีอายุระหวาง 66 – 70 ป คิดเปนรอยละ 46.2 สถานภาพสมรส จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 56.3 ระดับ
การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ผูมีรายไดระหวาง 15,000 –30,000 บาท จำนวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 36.1 และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 52.5
2. การอภิปรายผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานีกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี วิเคราะหโดยแยกเปนดานดังนี้
1) ดานแรงจูงใจ สัมพันธกับการมีสวนรวมในทุกดาน อาจเปนไปไดวาการบริหารจัดการโครงการสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุของ อบจ.ปทุมธานี อยางตอเนื่องนั้น ทำใหผูสูงอายุที่เขารวมเปนประจำรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของโครงการ
และทาง อบจ.ปทุมธานี พยายามสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุในกลุมอื่น ๆ ไดเขารวมเพิ่มขึ้น ในสวนการสรางแรงจูงใจดานการ
ใหรางวัล ใบประกาศเพื่อกระตุนใหผูสูงอายุตองการเขารวมโครงการ การจัดรถรับสงเพื่อความสะดวกสบายในการเดิน
ทางเขารวมโครงการ เพื่อใหเกิดความทั่วถึงในการสรางเสริมอาชีพของผูสูงอายุเปนวงกวาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับการ
บริหารโครงการที่อาจเปนเหตุทำใหเกิดความกังวลวา การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินโครงการ เพื่อชวยเหลือเปนตนทุน
ใหแกผูสูงอายุในการจัดซื้ออุปกรณจะไมสามารถชวยเหลือดูแลไดหรือการมีกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่องอาจจะไมเพียงพอ
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ซึ่งผูสูงอายุที่เขารับบริการแตละคนก็อาจมีความคาดหวังที่แตกตาง เชน อาจจะคาดหวังวาไดรับวัสดุ อุปกรณ เครื่องดื่ม
อาหารวาง หรือแมแตการบริการที่มีมูลคาสูงกวาเพราะมองวาเปนการไดรับบริการจากภาครัฐ หรือคาดหวังวามีงบประมาณ
อยางไมจำกัดซึ่งลวนแลวแตเปนทัศนคติที่แตละคนมีตอองคกรภาครัฐ
2) ดานความรูความเขาใจ สัมพันธกับการมีสวนรวมในทุกดาน อาจเปนไปไดวา อบจ.ปทุมธานี ได
คำนึงถึงผูสูงอายุที่ตางมีพื้นฐานการรับรู การเขาใจเรื่องตาง ๆ ที่แตกตางกัน และอาจนำไปสูการมีความคาดหวังที่จะไดรับ
ความรูจากบุคลากรและเจาหนาที่ที่มาอบรมโครงการในเรื่องของความเขาใจ ความคิดเห็น ความรู และประสบการณชีวิตที่มี
ความคิดเห็นตางกัน จึงไดศกึ ษาหาวิธีการ แนวทางการการบริหารจัดการโครงการ ที่ชัดเจนทำใหผูสูงอายุแตละทานที่เขารับ
การอบรมในโครงการสงเสริมอาชีพเขาใจและปฏิบัติตามไดโดยงาย ซึ่งเจาหนาที่ในโครงการเนนเปดรับความคิดเห็น ความ
ตองการของผูสูงอายุเปนหลัก การใหผูสูงอายุที่เขารวมโครงการจับกลุมความสนใจในอาชีพโดยจำแนกความแตกตางตาม
ความตองการเชน กลุมอาชีพทำขนม ก็จะมีผูสูงอายุที่สนใจประกอบอาชีพทำขนมรวมตัวเปนสมาชิกในกลุม หรือแมกระทั่ง
กลุมของงานฝมือ กลุมงานบริการ เปนตน ซึ่งรายละเอียดยอยของแตละกลุมงานจะแบงแยกไปตามชนิดความตองการของ
ผูสูงอายุอีกเชนกัน เจาหนาที่ที่ดูแล ควบคุม ประสานงานของกลุมจะใหผูสูงอายุแตละทานแนะนำตัวเอง และบอกถึงความ
ตองการและความคาดหวังที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ รวมแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมของกลุมเพื่อเปนการเปดใจ
ยอมรับและละลายพฤติกรรมก็เปนสวนสำคัญตอการทำใหประเด็นการบริหารจัดการทางดานนี้ประสบความสำเร็จในระดับที่
นาพอใจ และการไดรับการยอมรับจากกลุมคนผูสูงอายุดวยกันหรือกลุมคนในชุมชน ทำใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาตอสังคมใกล
ตัว ซึ่งสืบเนื่องมาจากการไดรับรูขอมูลการอบรมของโครงการ จึงทำใหตนมีความรูความเขาใจและสามารถที่นำมาตอยอด
ประกอบเปนอาชีพหรือเผยแพรตอใหแกครอบครัว ชุมชน หรือแมแตกลุมผูสูงอายุดวยกันเองได
3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร อบจ.ปทุมธานีมีการจัดประชุมชี้แจงผลการบริหารจัดการโครงการ และ
การประชาสัมพันธโครงการใหกับผูสูงอายุไดอยางตอเนื่อง ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทำใหผูสูงอายุในชุมชนที่เขาถึงขอมูลไดเขา
มารวมโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในระดับที่นาพอใจ แตยังมีผูสูงอายุอีกสวนหนึ่งที่มาเขารวมโครงการอยางไมสม่ำเสมอ
หรือยังไมทราบขอมูลการจัดโครงการสงเสริมอาชีพ อาจเปนไดวาชองทางการสื่อสารของ อบจ. ปทุมธานี ยังไมครอบคลุมไป
ถึงกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่ยังไมสะดวกตอการเดินทาง ซึ่งปจจุบันการประชาสัมพันธโครงการนั้น มีเพียงแค 1)
ประกาศเสียงตามสายของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งพบวาอุปกรณกระจายเสียงของแตละชุมชนมีชำรุดและยังไมไดรับการแกไข ทำให
ขาดประสิทธิภาพในการกระจายขาว 2) การใชรถกระจายเสียง ก็ยังมีขอจำกัดตรงที่วาจะกระจายไดในเสนทางที่รถยนต
สามารถเขาถึงเทานั้น ซึ่งสภาวะการเปนอยูของผูสูงอายุในบางชุมชนยังมีอาชีพทำนา การพักอาศัยในสวน รอบทุงนาที่สามารถ
สัญจรไดเพียงแครถมอเตอรไซตเทานั้น 3) การติดปายประกาศของชุมชน และ 4) เว็บไซตของ อบจ.ปทุมธานี ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา หากทาง อบจ. ปทุมธานี เพิ่มชองทางการสื่อสารมากกวานี้อาจทำใหผูสูงอายุเขาถึงโครงการไดมากและดีกวานี้ เชน
ใชแอพลิเคชั่นที่นิยมของผูคนสมัยนี้ในการเขาถึง เชนการสรางกลุมไลนของแตละชุมชน เพื่อเปนสวนกลางในการประสานงาน
โครงการระหวางเจาหนาที่ของ อบจ.ปทุมธานี ผูนำหรือตัวแทนชุมชน และผูสูงอายุ หรือผานลูกหลาน ผูดูแลผูสูงอายุที่ยัง
สามารถเขารวมโครงการได อาจจะชวยใหเขาถึงกลุมผูสูงอายุในชุมชนไดครอบคลุมและขยายเปนวงกวางไดดีขึ้น
4) ดานทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ผูสูงอายุที่เขารับบริการของโครงการมีความเห็นดวยในระดับมากกับ
การจัดบุคลากรของโครงการฯ แตยังอาจจะมีอคติตอความคิดและการแสดงทาทีบุคคลนั้น ๆ การเกิดความไมเห็นดวยในใจ
ซึ่งอาจนำไปสูความรูสึกวาบุคลากร เจาหนาที่ที่มาอบรมยังมีความรู ความเขาใจ การเขาถึงที่ยังไมเพียงพอ แตก็ยังมี
ความรูสึกดีตอการไดรับการดูแลปฏิบัติอยางเต็มใจเปนอยางดี จึงมีความคิดเห็นเชิงบวกตอการทำงานของเจาหนาที่วา
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มใจ หรืออาจเปนเพราะหรืออาจเปนเพราะการบริหารจัดการบุคลากรของโครงการ จัดเจาหนาที่ที่ยังไม
สนิทสนมคุนเคยกับผูสูงอายุพอสมควร เนื่องจากเจาหนาที่ บุคลากรที่มาอบรมใหความรู เปนเจาหนาที่จากสวนกลางของ
อบจ. ปทุมธานี และวิทยากรจากภายนอก ซึ่งหากมองในมุมการเปดใจยอมรับของผูสูงอายุ อาจเปนเพราะวา เจาหนาที่และ
บุคลากรที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ดูแลผูสูงอายุในแตละครั้งนั้นสวนใหญมักจะเปนตัวแทนจากคนในชุมชนนั้น ๆ ที่ไดรับเลือกมา
เปนเจาหนาที่ดูแล หรือขาราชการที่มาจากลูกหลานของคนในชุมชนที่สอบไดจึงจะไดรับการเปดใจยอมรับมากกวา
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
การวิจัยการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
หากมีการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อเขาประเมินผลการดำเนินการโครงการอยางตอเนื่องและติดตามผลหลังจากที่ผูสูงอายุ
ไดสิ้นสุดการเขารับการอบรมโครงการแลวไดนำไปตอยอดหรือไม ควรจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ตัวแทนกลุม
ตัวแทนชุมชนคอยดูแลและรับทราบปญหาขอขัดของเฉพาะดานของโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติของผูสูงอายุที่เขารับการอบรมในโครงการไดนำไปใชประโยชนสูงสุดแกชีวิตเพื่อความเปนอยูที่ดีและพึ่งพาตนเอง
ไดมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สำหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ควรศึกษาผลตอเนื่องจากการนำ
นโยบายไปปฏิบัติและปญหาขอขัดของทั้งในสวนขององคกรภาครัฐและในสวนของผูสูงอายุ และควรทำการศึกษาในพื้นที่
การดำเนินการอื่น ๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รับทราบปญหาที่ตางหรือเหมือนกันเพื่อนำมาใชวิเคราะห
ที่มาของปญหา ทั้งนี้เพื่อประโยชนและเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไปอยางยั่งยืน
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