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Abstract  
 This research and development study aimed to (1) to analyze the potential level 
and potential empowerment needs among elderly people in Chiang Rai Province; (2)  to 
examine the level of educational resources administration of vocational education 
institutions for potential empowerment of elderly people in Chiang Rai Province; and (3)  to 
construct elderly people potential empowerment strategies for community participation 
development by vocational education institutions in Chiang Rai Province.  The samples were 
400 elderly people and 245 participants including administrators and teachers of vocational 
education institutions.  The research instruments were questionnaire and interview while 
SWOT Analysis and TOWS Matrix were deployed as a means to construct the development 
strategies. The results showed that: 
 1.   The empowerment of elderly people, in general was rated at the moderate 
level in which environment and security were rated at the highest level and identical to the 
potential of elderly people. The individual aspect analysis indicated that elderly people 
showed the preference for their community to have good structure, clean and safe 
environment at high scores. 
 2. The educational resources of the administration of vocational education 
empowerment of elderly people in Chiang Rai Province. The aspect showing the 
highest mean was administration and management. Followed by personal, materials 
and budget. 
 3.   The elderly people potential empowerment strategies for community 
participation development by vocational education institutions in Chiang Rai Province 
consisted of 4 strategic issues.  Strategy 1:  Career building, income generation and 
entrepreneurship comprised 5 sub- strategies.  Strategy 2:  Creating and developing 
innovations, inventions and information system comprised 4 sub- strategies.  Strategy  
3:  Mobilizing participation and learning society comprised 3 sub- strategies.  And, 
Strategy 4: Developing environment and optimizing living conditions comprised 3 sub-
strategies. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพือ่การขับเคล่ือนชุมชนแบบมี

สวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 1) 

เพื่อวิเคราะหศักยภาพ ความตองการการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และปญหาของชุมชนใน

การขับเคล่ือนชุมชนแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย 

และ 3) เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อขับเคล่ือนชุมชนแบบมีสวนรวม โดย

อาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ จํานวน 400 คน ผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน 245 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผูวิจัยสราง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

และใชเทคนิค TOWS Matrix ผลการวิจัย พบวา 

 1. ระดับศักยภาพและความตองการการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในจังหวัด

เชียงราย พบวา ผูสูงอายุมีระดับศักยภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

สภาพแวดลอมและความมั่นคงของที่อยูอาศัย ความตองการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 

พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานสภาพแวดลอมและความม่ันคงมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  

 2.  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาในการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการ

บริหารจัดการ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ และดานงบประมาณ ตามลําดับ 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อขับเคล่ือนชุมชนแบบมีสวนรวมโดย

อาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น โดยยุทธศาสตรที่ 

1 การสรางอาชีพ สรางรายได และการเปนผูประกอบการ มี 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 2 การ

สรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และระบบสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ มี 4 กลยุทธ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพลังการขับเคล่ือนแบบมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรู มี 3 กล

ยุทธ และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาส่ิงแวดลอมและสุขภาวะที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ มี 3 กล

ยุทธ  

คําสําคัญ: ศักยภาพผูสูงอายุ, ขับเคล่ือนชุมชน, อาชวีศึกษา 
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บทนํา  (Introduction) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ (2561) ไดกําหนดยทุธศาสตรชาติดาน

การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มี

เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และ

ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบดาน 

และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ และ

รับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นัก

คิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน  ๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ แผนแมบท

ภายในยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 

(พ.ศ.2561 - 2580)  ไดมีแผนพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต โดยมุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวง

วัย ในชวงวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังใน

การขับเคลื่อนประเทศ โดยสมบูรณ (Aged Society) ซึ่ง 

United Nations (2013) ระบุวา ประเทศใดมีประชากร

อายุ 60 ปข้ึนไปในสัดสวนเกินรอยละ 10 ของประชากร

ทั้งประเทศ ถือวาประเทศนั้นกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ หรือ 

Aging Society และจะเปน “สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ” 

(Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป

เพิ่มข้ึน ถึงรอยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย ในป 

2564 ไทยจะเขาสูสังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ โดย

มีผูที่อายุมากกวา 60 ป เกิน รอยละ 20 ของจํานวน

ประชากรทั้ งหมด อนึ่ ง สํ านักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร (2561) กลาววา เมื่อมีผูสูงอายุมากข้ึนทํา

ใหปจจัยการผลิตทางดานแรงงานลดลง ทําใหเกิดการ

เคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน การลงทุนการออม

นอยลง ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายได

ประชาชาตินอยลง งบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน รัฐบาล

ตองสนับสนุนงบประมาณดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ

มากข้ึน อีกทั้งเกิดปญหาสังคมตามมา เชน ผูสูงอายุถูก

ทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่ําแย  และความเสื่อมโทรมทาง

รางกาย จําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใส ดังนั้น การ

เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุควรจะรวมมือ

กันทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สนับสนุนใหผูสูงอายุมี

งานทํามากข้ึน รวมถึงการสนับสนุนใหมีการเตรียมวาง

แผนการออม การใชชีวิตในบั้นปลาย จะสงผลใหผูสูงอายุ

รูสึกวาตัวเองมีคุณคา ไมเปนภาระของสังคม  

 สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย (2563) ได

วิเคราะหสถานการณผูสูงอายุในจังหวัดเชียงราย พบวา มี

จํานวนผูสู งอายุที่มีอายุตั้ งแต 60 ป ข้ึนไป จํานวน 

225,862 คน โดยคาดวาจังหวัดเชียงรายจะเปนสังคม

ผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2567 นั่นคือ เมื่อประชากร

อายุ 60 ปข้ึนไป มีสัดสวนสูงกวารอยละ 20 ของประชากร 

ซึ่งแนวทางการใชศักยภาพของผูสูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธการใชศักยภาพของ

ผูสูงอายุเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ปจจัยทางสังคมมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออมตอ

ศักยภาพของผูสูงอายุในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงการเรียนรู

การสรางกระบวนทัศนในการพัฒนาสังคม คือ การสราง

องคความรู ความเขาใจในการพัฒนาตนเอง และสังคม ให

กาวหนาเกิดการเปลี่ยนแปลง  และนําไปสูการกําหนด

เปาหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีการ

จัดตั้งกลุมหรือองคกรสาธารณะที่ดําเนินกิจการโดย

ผูสูงอายุหลายองคกร ทั้งชมรมเกาผญา ชมรมหมอเมือง 

สมาคมคนดีศรีเชียงราย สมาคมคนฮักเจียงฮาย และสภา

คนฮักเจียงฮาย ซ่ึงผูสูงอายุไดเล็งเห็นความสําคัญของ

ชุมชน และวัฒนธรรม จึงรวมกลุมกันเพื่อฟนฟูวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาชาวบานข้ึนมา (เฉลิมศรี  เหลาสุนทร. 

2562) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ดําเนินการจัดตั้ง

สถานศึกษากระจายไปสูภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อผลิต และ

พัฒนากําลังคนสําหรับการขับเคลื่อนชุมชน ตามบทบาท 

และภารกิจของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา

กําลังคนสูตลาดแรงงานนั้น เพื่อใหสอดคลอง และ



วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน –ธันวาคม 2565 

 

406 

 

สามารถพัฒนากําลังคนเปนไปตามที่ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ

สังคมแหงชาติ. 2561) กําหนดไววา ควรสรางระบบการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาให กับผูสู งอายุ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพใหผูสูงอายุเปนกําลัง และพลังในการขับเคลื่อน

ประเทศ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไววา การศึกษา คือ 

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล 

และสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การ

สื บสานทางวัฒนธรรม การสร างสรรค จรร โลง

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัย

เก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอย างตอเนื่ องตลอดชีวิ ต 

นอกจากนี้ ปนวดี  ศรีสุพรรณ, สุรีย ธรรมิกบวร และสุ

รสม กฤษณะจูฑะ. (2560) ซึ่งไดศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุ

กับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชนทองถ่ินอีสาน 

พบวา แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ มีดังนี้ 1) ควรทํางานเชิงบูรณาการเพื่อสรางการ

เรียนรูที่ยั่งยืน 2) ควรสรางการมีสวนรวม และการ

คํานึงถึงความตองการของผูสูงอายุเพื่อสรางกิจกรรมที่

เหมาะสม 3) ควรสรางกลไกการสื่อสารกับผูสูงอายุ 4) 

ควรมีการสงเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย 5) ควรสงเสริม

กิจกรรมนันทนาการที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และ

เกิดความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน  และ 6) ควรสงเสริม

กิจกรรมจิตอสาเพื่อให เยาวชนเขามามีสวนรวมใน

โรงเรียนผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ เพ็ชรี รูปะ

วิเชตร  และ พลอยไพลิน รูปะวิเชตร (2561)  ไดศึกษากล

ยุทธการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะ

พฤฒิพลังในผูสูงอายุ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุฯ ตองเรง

สรางผูสูงอายุใหเปนผูนํารวมในการดําเนินการโรงเรียน 

สรางวิทยากรเพิ่ม เพิ่มหลักสูตรวิชาศิลปะ เชน การวาด

รูป การเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดจัดการศึกษากันเองกลุม

เล็ก ๆ ที่ศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ 

 จากปญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสรางยุทธศาสตร

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแบบมี

สวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย เปนทิศทาง

และกําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษา

อาชีวศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ เพื่อ

ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาหรือหนวยงานที่ เก่ียวของกับการจัด

การศึกษา เพื่อใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

ผูสูงอายุ เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

 1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพ ความตองการการ

พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และขอมูลพื้นฐานความ

ตองการของชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวม

ของผูสูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย  

 2. เพื่ อศึกษาการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาของอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูสูงอายใุนจังหวัดเชียงราย  

 3. เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ

ผูสู งอายุ เพื่อขับเคลื่ อนชุมชนแบบมีสวนรวม โดย

อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการสรางยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนแบบมี

สวนรวม โดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงในการ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุที่จะมีประสิทธิภาพนั้น ผูวิจัย

จําเปนตองศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับศักยภาพ ความ

ตองการ ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ดานอาชีพและรายได ดานสภาพแวดลอมและ

ความมั่นคง และดานสังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

กําหนดแนวทางในการสรางกลยุทธการพัฒนาเพื่อนําไปสู

ยุทธศาสตร นอกจากนี้ เพื่อใหเชื่อมโยงในการรวมกัน

พัฒนาศักยภาพผูสู งอายุ กับอาชีวศึกษา ในจังหวัด

เชียงราย ผูวิจัยตองศึกษาความพรอมเก่ียวกับทรัพยากร
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ทางการศึกษาของอาชีวศึกษา โดยไดนําหลักการการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่จําเปนใน 4 ดาน 

ประกอบดวย  ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุ 

และดานการบริหารจัดการ การสรางและพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผู สู งอายุ เพื่ อการ

ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัด

เชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร

ออกเปน 5 กระบวนการสําคัญ คือ การประชุม การ

วิเคราะห SWOT การจัดทํา TOWS Matric การตรวจสอบ

ยุทธศาสตร ตลอดจน การประเมินความเหมาะสมและ

ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชนของ

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร แสดงเปนกรอบแนวคิด 

ดังภาพที่ 1  

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวา การวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development) เปนกระบวนการศึกษา

คนควา คิดคน อยางเปนระบบ นาเชื่อถือ มีเปาหมาย

ในการพัฒนางานและทดลองใชจนไดผลเปนที่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํากระบวนการวิจัยและ

พัฒนามาประยุกตในใชในการดําเนินการวิจัย โดยแบง

ออกเปน 4 ข้ัน ตอน ดังนี้  ข้ันตอนที่  1 เปนการ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของกับผูสูงอายุและ

ความพรอมของอาชีวศึกษา ข้ันตอนที่  2 เปนการ

ออกแบบและสรางยุทธศาสตร โดยใชเทคนิค SWOT 

และ  TOWS Matrix ร ว ม กับก า รป ระ เ มิ น ค ว า ม

เหมาะสมและความเปนไปไดของยุทธศาสตร ข้ันตอนที่ 

3 เปนการทดลองใชยุทธศาสตร และข้ันตอนที่ 4 เปน

การวัดและประเมินผล รวมไปถึงการปรับแกไขให

ยุทธศาสตรมีความสมบูรณยิ่งข้ึน สามารถเขียนข้ันตอน

การดําเนินการวิจัยเปนภาพประกอบไดดังนี้ 
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ภาพที่ 2  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพฒันา (Research and Development) 

 

ผลการวิจัย  (Results) 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหศักยภาพ 

ความตองการการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ และ

ขอมูล พ้ืนฐานความตองการของชุมชนในการ

ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ ใน

จังหวัดเชียงราย 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหศักยภาพของ

ผูสูงอายุในจังหวัดเชียงราย พบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (Χ = 2.71, S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดย

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสภาพแวดลอมและความ

มั่นคง (Χ =2.94, S.D. =  0.79) รองลงมาคือ ดานสังคม  

( Χ = 2.77, S.D. = 0.87)  ดานอาชีพและรายได (Χ

=  2.63,  S.D.  =  0.55)  และด านนวั ตกรรมและ

เทคโนโลยี (Χ = 2.50, S.D. =  0.65) ตามลําดับ สวน

ความตองการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในจังหวัด

เชียงรายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.02, 

S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยู
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ในระดับปานกลาง ยกเวนดานสภาพแวดลอมและความ

มั่นคง มีความตองการอยูในระดับมาก (Χ =3.54, S.D. 

= 0.75)  รองลงมาคือ ดานสังคม (Χ =  3.15, S.D. = 

0.84)  ดานอาชีพและรายได (Χ = 3.26, S.D. = 0.55)  

และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Χ = 2.92, S.D. = 

0.69)  ตามลําดับ  

  ตอนที่ 2 สรุปขอมูลพื้นฐานของชุมชน

ในการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุ มี

ดังนี ้

  1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน

และเสนอแนวคิดการขับ เคลื ่อนชุมชน เปนการ

เสนอขอมูลสภาพความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อ

ทราบปญหาและความตองการของชุมชน และเขาใจ

ปญหาความตองการจริง ๆ ของชุมชน 

  2. การสวนรวมในการวางแผนงาน/

โครงการ รวมตัดสินใจและกําหนดโครงการ จัดลําดับ

ความสําคัญของปญหา และรวมตัดสินใจ  

  3. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ตามแผนและโครงการ โดยเปนผูชวยเหลือสนับสนุน 

ด านว ิช าการ  เช น  แนะนําการปฏิบัติงาน ให คํา

ปรึกษาหารือในการแกไขปญหาที่ เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัตงิาน และ ดานสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

  4. ก า รม ีส วน ร วม ในกา รต ิด ต าม

ประเมินผล เป นการติดตามความกาวหนาของ

โครงการ เพื ่อทราบผลความกาวหนาและปญหา

อุปสรรค 

  ต อ น ที่  3  ผ ล ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาในการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37, S.D. = 0.74) เมื ่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ ดานการบริหารจัดการ ( Χ = 3.83, S.D. =  0.79) 

รองลงมาคือ ดานบุคลากร ( Χ =  3.39, S.D. = 0.63) 

ดานวัสดุอุปกรณ ( Χ = 3.21, S.D. = 0.72) และดาน

งบประมาณ (Χ = 3.05, S.D. = 0.81)  ตามลําดับ  

 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสรางยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนแบบมี

สวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ

ผู สู งอายุ เพื่ อขับเคลื่ อนชุมชนแบบมีสวนรวมโดย

อาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย โดยแบงยุทธศาสตร

ออกเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร 15 กลยุทธ และ 52 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 3  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปได ของ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวม

โดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ วิสัยทัศน 

(Vision) มีความเหมาะสม ความเปนไปไดอยูในระดับมาก 

(Χ = 4.33, S.D. = 0.47) เปาประสงค (Objectives) 

มีความเหมาะสม ความเปนไปไดในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ = 4.00, S.D. = 0.71) ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางอาชีพ สรางรายได และการเปนผูประกอบการ 

ซึ่งประกอบดวย 5 กลยุทธ มีความเหมาะสม ความ

เปนไปไดในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.20, S.D. 

= 0.88) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและพัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ และระบบสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ มี

ความเหมาะสม ความเปนไปไดในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( Χ = 3.08, S.D. = 1.29) ยุทธศาสตร

ที ่ 3 การสรางพลังการขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม

และสังคมแหงการเรียนรู มีความเหมาะสม ความ

เปนไปไดในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.89, 

S.D. = 0.16) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสิ่งแวดลอมและ

สุขภาวะที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ความเหมาะสม 

ความเปนไปไดในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 

5, S.D. = 0)   
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ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแบบมสีวนรวมโดยอาชวีศึกษา  

ในจังหวดัเชียงราย 

 ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช ยุทธศาสตร

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือขับเคลื่อนชุมชน

แบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย  

 การดําเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร 

ผูวิจัยเลือกสถานศึกษาสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดําเนินการในจังหวัดเชียงราย  

ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ประเด็น รวม 4 กิจกรรม 

มีผลการดําเนินการดังนี้  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางอาชีพ สรางรายได 

และการเปนผูประกอบการ โครงการสรางอาชีพ สราง

งาน สรางรายไดใหผูสูงอายุ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 

30 คน มีผลการประเมินโครงการดังนี้ ดานปฏิกิริยา ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.90, σ= 0.30) 

ดานการเรียนรู ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมแลว

ในภาพรวม มีศักยภาพอยูในระดับดีเดน (µ= 4.73, 

σ= 0.51) ดานพฤติกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(µ= 4.47, σ= 0.56) และดานผลลัพธ ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก (µ= 4.37, σ= 0.60)  

 ยุทธศาสตรที่  2 การสรางและพัฒนา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูสูงอายุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สมัยใหมกับผูสูงอายุ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 30 

คน มีผลการประเมินโครงการดังนี้ ดานปฏิกิริยา ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.37, σ= 0.48) ดาน

การเรียนรู  ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมแลว มี

ศักยภาพอยูในระดับดีเดน (µ= 4.03, σ= 0.46) ดาน

พฤติกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.71, σ= 

0.48) และดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(µ= 3.13, σ= 0.61)  
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 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพลังการขับเคลื่อน

แบบมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรู โครงการ

ฝกอบรมผูสูงวัยกับการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวม 

มีผูเขารวมโครงการจํานวน 30 คน มีผลการประเมิน

โครงการดังนี้ ดานปฏิกิริยาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (µ= 4.93, σ= 0.24) ดานการเรียนรู ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับการอบรมแลวในภาพรวมมีศักยภาพอยู

ในระดับดี (µ= 3.95, σ= 0.64) ดานพฤติกรรม ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.97, σ= 0.64) และ

ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.83, 

σ= 0.65) 

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสิ่งแวดลอมและสุข

ภาวะที่ เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอมภายในชุมชนใหเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ มี

ผูเขารวมโครงการจํานวน 30 คน มีผลการประเมิน

โครงการดังนี้ ดานปฏิกิริยาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (µ= 4.67, σ= 0.47) ดานการเรียนรู ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับการอบรมแลวในภาพรวมมีศักยภาพอยู

ในระดับดีเดน (µ= 4.32, σ= 0.49) ดานพฤติกรรม 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.35, σ= 0.48) และ

ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.67, 

σ= 0.54) 

 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือขับเคลื่อน

ชุมชนแบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัด

เชียงราย 

 ในการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร

การพัฒนาศักยภาพผู สูงอายุเพื ่อขับเคลื ่อนชุมชน

แบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง

ประเมินโดยคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 14 คน 

พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.77, 

S.D. = 0.09)) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

ความพึงพอใจสูงสุด คือ ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ

เหมาสมและสามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมี

ศักยภาพ  ( Χ = 4.93, S.D. = 0.26) รองลงมาคือ 

กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนามีความชัดเจน 

สามารถนําไปปฏิบัติได (Χ = 4.86, S.D. = 0.35) 

 

การอภิปรายผล  (Discussion) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อ

ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ใน

จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1.  จากผลการศึกษาศักยภาพ และความ

ตองการการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ในจังหวัด

เชียงราย ที่พบ คือ 

  1.1 ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบวา 

ในดานศักยภาพในปจจุบันชุมชนมีการสงเสริมการสราง

สิ่งประดิษฐ หรือสิ่งใหมๆ สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

สอดคลองกับความตองการพัฒนาหรือสรางสิ่งประดิษฐ 

หรือคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน 

ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จะเห็นไดวาชุมชนให

การสงเสริมและสนับสนุนรวมกับผูสู งอายุมีความ

ตองการเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนหรือพัฒนา

ชุมชนดวยเชนกัน ซ่ึงตางฝายตางไดรับผลประโยชน

รวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของจินตวีร  เกษมศุข 

(2554 : 141) ที่กลาววา  การมีสวนรวมเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด ริเร่ิม การ

พิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบใน

เร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

  1.2  ดานอาชีพและรายได พบวา ทั้ง

ดานศักยภาพและความตองการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

มีทักษะและความชํานาญในการประกอบอาชีพและขอที่

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีความสามารถในการเปนผูประกอบ

กิจการการดวยตนเอง ซึ่งจะเห็นไดวา ผูสูงอายุทักษะ

และความชํานาญหรือภูมิปญญาที่สามารถสรางเปน

รายไดเปนของตนเองได แตขาดทักษะในดานการ

ประกอบธุรกิจ ดังนั้น การสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุจะ

สงผลใหผูสูงอายุมีรายไดสามารถหาเลี้ยงตนเองได อีกทั้ง 

สามารถนําภูมิปญญามาถายทอดสูคนในชุมชนได  
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สอดคลองกับ เจิมขวัญ  รัชชุศานติ (2559 : 81) ที่ได

ศึกษาเก่ียวกับศักยภาพการใชภูมิปญญาเพื่อสรางรายได

ของกลุมผูสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม พบวา รูปแบบการ

จัดการภูมิปญญา ของผูสูงอายุเปนลักษณะที่เคยมีการ

รวมกลุมในการประกอบธุรกิจมากอน ได รับความ

ชวยเหลือในเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบ  และการฝกอบรม

พัฒนาฝมือแรงงาน เหตุผลในการรวมกลุมเพื่อสราง

ความเขมแข็งการเสริมสรางรายได 

  1.3  ดานสภาพแวดลอมและความมั่นคง 

ในดานศักยภาพ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

เขาถึงและใชบริการสาธารณะไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

และปลอดภัย แตความสามารถในปรับปรุง หรือซอมแซม

ที่อยูอาศัยใหเหมาะสมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

ผูสูงอายุสวนใหญใหเล็งเห็นความสําคัญของการใช

บริการสาธารณะ เพราะเปนสวัสดิการและเปน

ผลประโยชนของตนเอง 

  1.4  ดานสังคม พบวา ในดานศักยภาพ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขารวมกิจกรรม ในชุมชน 

เชน การประชุมเสนอความคิด กิจกรรมทางศาสนา การ

พัฒนาชุมชน เปนตน สวนดานความตองการพบวา มี

ความสามารถถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนความรูกับ

ผูอ่ืน และการระดมความคิดรวมกับผูอ่ืนในชุมชน ซ่ึง

เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ผูสูงอายุสวนใหญเขารวม

กิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน  เชน การประชุมประจํา

หมูบาน กิจกรรมพัฒนาชุมชนตางๆ  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ โมรยา วิเศษศรี  (2563 : 86) ที่ศึกษา

เก่ียวกับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวม

ทางสังคม มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2.  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

อาชีวศึกษาในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในจังหวัด

เชียงราย 

  2.1  ดานบุคลากร พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษามีความพรอมดานบุคลากร เพื่อ

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  ทั้งนี้เปนเพราะวา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ และมีทักษะหลายดาน โดยเฉพาะ 

การนําเทคโนโลยีมีประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับผูสูงอายุได ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ สอดคลองกับ

แนวคิดของ หนึ่งฤทัย  มั่นคง (2562 : 450 – 452) ที่

กลาววา กําลังคน (Man) นับเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

พัฒนางาน ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุคใหมตองมี

ความรูในดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับยุค Thailand 4.0 

  2.2  ดานงบประมาณ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร ดาน

งบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

ทั้งนี้เนื่องมากจากสถานศึกษามีการดําเนินการระดม

ทรัพยากร ดานวัสดุ อุปกรณ รวมกับหนวยงาน หรือ

สถานศึกษาอ่ืน ๆ มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของ

ผูสูงอายุ 

  2.3  ดานวัสดุอุปกรณ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดลําดับ

ความสําคัญและความจําเปนของวัสดุอุปกรณที่ตอง

ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ แตมีการดําเนินการจัดทําแผนงานใน

การจัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปนสําหรับการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุอยูในระดับนอย ทั้งนี้เนื่องมาจาก

สถานศึกษามุงเนนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ 

ใหกับผูเรียนตามวัยเรียนและตามความสนใจในหลักสูตร

ตามภารกิจหลั กของสถานศึกษา คือ หลั กสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงยังไมมีการเตรียมการหรือวาง

แผนการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ กอปรกับงบประมาณที่มีจํานวนจํากัดและการ

จัดซื้อมีความซับซอน 
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  2.4  ดานการบริหารจัดการ พบวา ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการสรางความรวมมือ

กับชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ อยาง

ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษามีการดําเนินการสราง

ความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะการจัดศึกษาระบบทวิภาคี ที่สามารถนํามา

ประยุกตใชกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุได 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

เพื่อขับเคลื่อนชุมชนแบบมีสวนรวมโดยอาชีวศึกษา ใน

จังหวัดเชียงราย 

 ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบด วย  4 

ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางอาชีพ สรางรายได 

และการเปนผูประกอบการ 

 ยุ ทธศาสตรที่  2 การสร างและพัฒนา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพลังการขับเคลื่อน

แบบมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

สุขภาวะที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

 มีแนวโนมความเหมาะสมและความเปนไปได

อยูในระดับมากที่สุด ทั้งวิสัยทัศน เปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร โดยความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแนวโนมที่สอดคลองกัน

ทั้งหมดวาเปนยุทธศาสตรที่มีความเหมาะสมและความ

เปนไปได สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ (2561 : 1-9) กลาววา สถานการณ แนวโนมใน

การพัฒนาประเทศ ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมี

ประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจที่โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาค

บริการ และภาคเกษตรยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพ และ 

สมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่

การยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดาน

ความยากจน และความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ และการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ

บริการสาธารณะยังคงมีชองวางที่สามารถพฒันาตอไปได 

มิติสิ่งแวดลอมที่การฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน  และมิติของการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่ยังขาดความตอเนื่อง และความยืดหยุนในการ

ตอบสนองความตองการในการแกปญหาของประชาชน

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่

กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลง 

และประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความ

ทาทายใหม  ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง

ของความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคง 

และเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอนจากการ

รวมกลุมภายในภูมิภาค และการเปดเสรีดานตาง  ๆ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณดังกลาวจะ

กอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติ

ความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดลอม ดังนั้น 

ประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดาน

ตาง  ๆ ที่รอบคอบ และครอบคลุมเพื่อเปนกรอบในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยาง

มั่นคง มั่งค่ัง  และยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ (Recommendations) 

ขอเสนอแนะการนําวิจัยไปใช 

1.  จากการศึกษาเก่ียวกับความสามารถสราง

สิ่งประดิษฐ หรือคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการ

พัฒนาชุมชนของผูสูงอายุ พบวา ระดับศักยภาพอยูใน

ระดับปานกลางแตระดับความตองการอยูในระดับมาก 
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ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความตองการพัฒนา

ความสามารถในการคิดสรางสิ่งนวัตกรรมใหม ดังนั้น 

ควรมีการฝกอบรมสรางหลักสูตรหรือการนําภูมิปญญา

ของผูสูงอายุมาบูรณาการหรือประยุกตสรางสรรคสิ่ง

ใหมๆ 

2.  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ควรศึกษาหลักการและกระบวนการการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ใหครบถวนกอนนําไปใช

จริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาและวิเคราะหปจจัยสําคัญที่

สงผลตอการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถ

ขับเคลื่อนชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล 
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