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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ 2) เปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ จ�ำแนกตามจ�ำนวน
ปี ที่ต้ งั ชมรมและจ�ำนวนสมาชิก และ 3) ค้นหาแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ
จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ เก็บ
ข้อมูลระดับชมรม จ�ำนวนทั้งสิ้ น 86 ชมรมจากประธานหรื อคณะกรรมการบริ หารชมรม
ผูส้ ูงอายุ ส�ำหรับปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ เก็บข้อมูลจากกรรมการและสมาชิก
ชมรมผูส้ ูงอายุจำ� นวน 397 คน โดยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ
โดยการน�ำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
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การได้แก่ ผูท้ ี่รับผิดชอบเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ประธานหรื อ
กรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ นักวิชาการ รวมทั้งสิ้ นจ�ำนวน 40 คน ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่าสภาพการบริ หารชมรมผูส้ ูงอายุน้ นั คณะกรรมการมาจากการเลือก
ตั้งของสมาชิกหรื อการได้รับการยอมรับจากสมาชิกเป็ นส่ วนใหญ่ สมาชิกจบการศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลายหรื อต�่ำกว่า สมาชิกเห็นความส�ำคัญของการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุ แต่สมาชิกมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุต่ำ� กว่าเรื่ องอื่นๆ
มีเพียงครึ่ งหนึ่งของชมรมผูส้ ูงอายุที่มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน ส่ วนใหญ่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ งบประมาณ
ในการด�ำเนิ นกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุได้รับจัดสรรงบประมาณองค์กร/หน่วยงานต่างๆ
โดยจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพมากที่สุด ส�ำหรับปัญหาการบริ หารชมรมผูส้ ูงอายุ ในภาพรวม
และรายด้านมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบปัญหาการบริ หารจัดการชมรม
ผูส้ ู งอายุ จ�ำแนกตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม และจ�ำนวนสมาชิก พบว่าในภาพรวมมีปัญหา
การบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกันที่นยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยแนวทาง
การบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุที่สำ� คัญและประสบความส�ำเร็ จได้แก่ การมีคณะกรรมการ
หรื อผูน้ ำ� ชมรมผูส้ ู งอายุที่เข้มแข็ง และเสี ยสละ สมาชิกมีความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ชมรมและเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ การจัดกิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณา
การความร่ วมมือกับเครื อข่ายต่างๆ กิจกรรมชมรมต้องสามารถแก้ปัญหา หรื อส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ของสมาชิก
ค�ำส� ำคัญ: ชมรมผูส้ ูงอายุการบริ หารจัดการชมรม

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study managerial conditions and
problemsof the elderly clubs; 2) to compare managerial problems categorized by a number
of years and members forming the clubs; and 3) to draw up approaches to management
of the clubs in KamphaengPhet Province. There were two steps in doing this research;
that is, firstly, data were conducted with the presidents and the boards of directors from
86 elderly clubs in order to study their managerial conditions; however, to encounter their
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managerial problems, data were conducted with 397 club committees and members using
the questionnaires and the statistical measures, including frequency, percentage, mean,
standard deviation, Independent t-test, and One-Way ANOVA. Secondly, data gained
from the first step were used for content analysis through running a workshop in which
the total attendants involved 40 people who were in charge of the elderly at district and
provincial levels or those who were the boards of directors and scholars.
The results of studying the managerial conditions of the elderly clubs revealed that
the committees were elected by most of club members who were high school (or lower)
graduates recognizing the importance of participation in club activities. Nevertheless,
participation by all members was lower than other issues; that was, only half the elderly
clubs had rules and regulations written obviously, and most of them did not charge
membership fees but received a budget in relation to health activities from a variety of
organizations and institutes. The results also reported that the managerial problems of
the elderly clubs showed an average level both in overall and in each aspect; moreover,
when comparing such problems categorized by a number of years and members forming
the clubs, the researchers found that overall there was no difference at the significant
level 0.05. In conclusion, major approaches to successful management of the elderly clubs
included club committees or club leaders who were strong and sacrificial as well as
participants who frequently involved in activities which were held by the integration of
cooperation with wider networks. In addition, the activities provided to members must
tackle their problems or improve their quality of lives.
Keywords: Elderly Clubs, Management of Clubs

บทน�ำ

ในปั จจุบนั ปั ญหาส�ำคัญของประเทศที่พฒั นาแล้วและประเทศที่กำ� ลังพัฒนาปั ญหา
หนึ่งคือการมีสดั ส่ วนของผูส้ ูงอายุสูงสูงขึ้น ซึ่งสัดส่ วนผูส้ ูงอายุวดั โดยอัตราส่ วนร้อยของ
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต่อประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศที่พฒั นาแล้วจะมีสดั ส่ วน
ผูส้ ูงอายุสูง ทั้งนี้จากการคาดประมาณประชากรผูส้ ูงอายุขององค์การสหประชาชาติพบว่า
ทั้งโลกมีสดั ส่วนผูส้ ูงวัยอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 13โดยประเทศพัฒนาแล้วมีสดั ส่วนผูส้ ูงอายุ
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ค่อนข้างสูงคือ เช่นทวีปยุโรปร้อยละ 25 ทวีปอเมริ กาเหนือ ร้อยละ 22 ประเทศด้อยพัฒนา
จะมีสดั ส่ วนผูส้ ูงอายุต่ำ � เช่น ทวีปแอฟริ การ้อยละ 5 ส�ำหรับทวีปเอเชียมีสดั ส่ วนผูส้ ูงอายุ
คิดเป็ นร้อยละ 12 และประเทศไทยร้อยละ 17 United Nations, (2017) ส�ำหรับประเทศไทย
เองได้มีการคาดประมาณจ�ำนวนประชากรไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมือ่ ปี พ.ศ. 2556 ได้แสดงให้เห็นว่า อีก 10 ปี ข้างหน้า
คือในปี พ.ศ. 2566 ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นเป็ น
14.1 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็ น
"สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" (Aged Society) ซึ่งนับจากวันนี้ไปอีก 10 ปี เศษคือในปี พ.ศ. 2576
ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากถึง 18.7 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29
ของประชากรทั้งหมด จึงกล่าวได้วา่ ในเวลาอีกเพียงไม่กปี่ ี ขา้ งหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็ น
"สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" National Economic and Social Development Council, (2013)
ในส่วนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ข้อมูลผูส้ ูงอายุจากการทะเบียนข้อมูลของส�ำนักงานปกครอง
จังหวัดก�ำแพงเพชร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผสู ้ ู งอายุท้ งั หมด 123,700 คน และ
ประชากรทั้งจังหวัด จ�ำนวน 727,052 คน ดังนั้นมีผสู ้ ูงอายุคิดเป็ นร้อยละ 17.01 ของจ�ำนวน
ประชากรทั้งจังหวัด Provincial Administrative Office of KamphaengPhet, (2018)
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดก�ำแพงเพชรเป็ นจังหวัดที่กา้ วเข้าสู่ สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aging Society)
ในปัจจุบนั นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหาผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ในแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่ งเสริ มและ
พัฒนาผูส้ ู งอายุ มาตรการที่ 2 คือมาตรการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรผูส้ ูงอายุ โดย 1) ส่ งเสริ มการจัดตั้งและด�ำเนินงานชมรมผูส้ ูงอายุและเครื อข่าย
2) สนับสนุ นกิจกรรมขององค์กรเครื อข่ายผูส้ ู งอายุ และมาตรการที่ 3 ส่ งเสริ มด้าน
การท�ำงานและการหารายได้ผสู ้ ู งอายุ โดยส่ งเสริ มการท�ำงานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา
ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถ และส่ งเสริ มการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดท�ำกิจกรรมเสริ มรายได้ โดยให้
ผูส้ ู งอายุสามารถมีส่วนร่ วม Committee of the National Elderly, (2010) การรวมกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุในการท�ำกิจกรรมในชุมชนในช่วงแรกๆ คือการตั้งชมรมผูส้ ูงอายุซ่ ึงถือได้วา่ เป็ น
ศูนย์กลางการท�ำกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูส้ ู งอายุในชุมชน และต่อมาบางชมรมผูส้ ู งอายุ
ได้มีการด�ำเนินการในรู ปแบบของโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุที่ทำ� ให้ผสู ้ ู งอายุมีความรู ้สึกว่าตนเอง
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ได้รบั การดูแล ได้รบั การพัฒนา ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นๆ ในวัยเดียวกัน
และผูส้ ูงอายุบางคนที่ผา่ นมาไม่ได้มีโอกาสเป็ นนักเรี ยนท�ำให้รู้สึกมีชีวติ ชีวา และนอกจาก
นี้ ในระดับต�ำบลหรื ออ�ำเภอจะมีการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของผูส้ ู งอายุในรู ปแบบของ
ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริ มอาชีพผูส้ ู งอายุ (ศพอส.) ซึ่ งมีหลากหลายกิจกรรม
แต่โดยพื้นฐานแล้วการรวมกลุ่มผูส้ ู งอายุมกั จะเริ่ มด�ำเนิ นการจากการตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ
เป็ นส�ำคัญทั้งในระดับหมู่บา้ น ต�ำบล
ส�ำหรับจังหวัดก�ำแพงเพชรได้มีการจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุโดยจากข้อมูลสาขาสมาคม
สภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ�ำจังหวัดก�ำแพงเพชรมีการจดทะเบียนชมรมจากอดีต
จนถึงปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้ น 147 ชมรม และจากการส�ำรวจข้อมูลของชมรมผูส้ ูงอายุ
ของคณะวิทยาการจัดการในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีจำ� นวน 73 ชมรมที่มีกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่อง มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุและการจัดกิจกรรม
ของชมรมผูส้ ูงอายุ Faculty of Management Science, (2017) แต่ท้ งั นี้จากการลงพื้นที่สำ� รวจ
ชมรมผูส้ ูงอายุจากรายชื่อชมรมผูส้ ูงอายุที่ลงทะเบียนบางชมรมมีการล้มเลิกชมรมผูส้ ูงอายุ
ไปแล้ว บางชมรมมีกิจกรรมชมรมนานๆ ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ จากเดิมที่มี
ชมรมผูส้ ูงอายุจำ� นวน 147 ชมรม และในปัจจุบนั มีชมรมผูส้ ูงอายุ จ�ำนวน 73 ชมรมที่มีการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเพียงครึ่ งหนึ่งจากชมรมทั้งหมด (ร้อยละ 49.65) ซึ่งอาจมีปัจจัย
หลายอย่างที่ทำ� ให้ชมรมผูส้ ูงอายุไม่ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนื่องหรื อล้มเลิกชมรมผูส้ ูงอายุไป
ทั้งนี้จากผลการวิจยั ของทวีป สมัครการไถ (Samakkantai, 2008) พบว่าปั ญหาของชมรม
ผูส้ ูงอายุได้แก่ ผูส้ ูงอายุมาร่วมกิจกรรมน้อยเพราะมีปัญหาเรื่ องพาหนะ อายุมาก ภาระงานทีท่ ำ �
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่เห็นความส�ำคัญของชมรมและสนับสนุนงบประมาณน้อย
ชมรมขาดผูม้ ีความรู ้ความสามารถเข้ามาเป็ นกรรมการชมรม รุ่ งกานต์ ปราชญ์ศรี ภูมิ
(Pradsripoom, 2010) ค้นพบว่าปัญหาของชมรมผูส้ ูงอายุ ได้แก่ สถานที่ต้งั ชมรมและสถานที่
ท�ำกิจกรรมร่ วมกันของชมรมอยูไ่ กล คณะกรรมการของชมรมผูส้ ูงอายุยงั ไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ไม่ได้ให้ความร่ วมมือในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของชมรม ประธานชมรม
เป็ นผูล้ งมือท�ำงานเพียงล�ำพัง สมาชิกยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ สิ ทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าสมัครแรกเข้าของชมรมผูส้ ู งอายุ กิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ูงอายุไม่มีการจัดกิจกรรมให้ผสู ้ ูงอายุได้คิดกิจกรรมด้วยตัวผูส้ ูงอายุเอง กิจกรรม
ของชมรมมีนอ้ ยไม่ต่อเนื่อง เงินทุนของชมรม ประธานจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเป็ นเงินสดในมือ
สมาชิกไม่ได้ร่วมคิดที่จะน�ำมาใช้เป็ นเงินทุนในการท�ำกิจกรรมเพือ่ ชมรม หรื อแม้แต่แสวงหา
ทุนจากแหล่งอื่น และความร่ วมมือขององค์กรชุมชน ชมรมผูส้ ูงอายุขาดการประสานงาน
กับองค์กรในชุมชน
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ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ จังหวัดก�ำแพงเพชรได้กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุแล้ว
ซึ่งต้องมีการบริ หารจัดการในหลายด้านที่จะท�ำให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดีไม่เป็ นปัญหา
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และวิธีการแก้ปัญหาได้วธิ ีการหนึ่งคือการมีชมรม
ผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ มีความสามารถในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ
ได้มีโอกาสที่จะท�ำกิจกรรมกลุ่มร่ วมกันซึ่ งหากมีชมรมที่เข้มแข็งจะเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาศักยภาพ การดูแลสุ ขภาพ การท�ำกิจกรรมต่างๆ ของผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดีท้ งั นี้
ในการที่จะบริ หารจัดการชมรมได้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องมีการศึกษาสภาพและปั ญหา
ที่เกิดขึ้นของชมรมผูส้ ู งอายุและน�ำข้อมูลมาก�ำหนดแนวทางการบริ หารจัดการชมรม
ผูส้ ูงอายุ เพือ่ จะท�ำให้ชมรมผูส้ ูงอายุมีแนวทางการบริ หารจัดการชมรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร
3. เพือ่ เปรี ยบเทียบปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชรจ�ำแนก
ตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม และจ�ำนวนสมาชิก
4. เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร

กรอบแนวคิด

ในการหาแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชรที่ตรงกับ
บริ บทต่างๆ ของชมรมผูส้ ูงอายุในจังหวัดก�ำแพงเพชรนั้น ต้องท�ำการศึกษาสภาพและปัญหา
ในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อน�ำข้อมูลมาก�ำหนดแนวทางการบริ หารจัดการ
ชมรมผูส้ ู งอายุและจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องพบว่าปั จจัยที่สำ� คัญที่น่า
จะท�ำให้ชมรมผูส้ ูงอายุมีปัญหาในการบริ หารจัดการที่แตกต่างกัน คือจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม
และจ�ำนวนสมาชิ ก ดังนั้นในการวิจยั ในครั้งนี้ จึงได้กำ� หนดสมมุติฐานการวิจยั และ
กรอบแนวคิดในการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2
สมมุตฐิ านการวิจยั : ปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุในจังหวัดก�ำแพงเพชร
มีปัญหาแตกต่างกัน ตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม และจ�ำนวนสมาชิก
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามสมมุติฐานในการวิจยั

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั

ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

สมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงชมรมผูส้ ูงอายุ คือ การรวมกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุที่มอี ายุเกิน 60 ปี บริ บรู ณ์ข้ นึ ไป ตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย และวัยผูท้ ่มี อี ายุ
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ระหว่าง 25 – 59 ปี ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีอายุ เกิน 60 ปี ทั้งนี้ในการบริ หารจัดการ
ชมรมผูส้ ู งอายุมีองค์ประกอบดังนี้ Association Branch Council of Thailand, (2010)
1) การก่อตั้ง ชมรมผูส้ ู งอายุควรเกิดขึ้นในหมู่บา้ นหรื อชุมชน มีที่ต้ งั ชัดเจน และเกิดจาก
ความร่ วมมือของสมาชิกสูงอายุในชุมชนเอง 2) สถานที่ สถานที่ที่มีอยูใ่ นชุมชน ไม่จำ� เป็ น
ต้องสร้างขึ้นใหม่ อาจใช้ศาลาวัด ศาลาประชาคม หรื อโรงเรี ยนที่ไม่มกี ารเรี ยนการสอนแล้ว
3) ด้านสมาชิก ควรมีสมาชิกระหว่าง 30–100 คน เพื่อให้สามารถดูแลกันได้อย่างทัว่ ถึง
โดยมีกลุ่มผูส้ ู งอายุและกลุ่มวัยอื่นๆ ที่มีความตั้งใจที่จะท�ำงานร่ วมกันทั้งที่มีสุขภาพดี
และไม่ดี 4) ด้านกรรมการ กรรมการมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิ กที่พร้อมเสี ยสละ
ท�ำงานเพือ่ ส่ วนร่ วม และมีความเข้มแข็งในการท�ำงานและบรรลุ ศิริพานิช (Siripanit, 1999)
กล่าวถึงการจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุตอ้ งค�ำนึงถึงองค์ประกอบโครงสร้างต่างๆ น�ำมาพิจารณา
ด้วยเพือ่ ที่จะให้การด�ำเนินงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ นมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการ
บริ หารชมรม 2) คณะกรรมการด�ำเนินการ 3) สถานที่ต้ งั ชมรมและสถานที่จดั กิจกรรม
4) ระเบียบข้อบังคับของชมรมผูส้ ูงอายุ และ5) การด�ำเนินกิจกรรมของชมรม แต่ในการบริ หาร
จัดการและท�ำกิจกรรมของชมรมผูส้ ูงอายุมีงบประมาณสนับสนุนการท�ำกิจกรรมจะเป็ นการ
ส่ งเสริ มการขับเคลื่อนการท�ำกิจกรรม
ทั้งนี้ปัญหาของชมรมผูส้ ูงอายุที่สมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยฯ Association
Branch Council of Thailand, (2010) อธิ บายถึงอุปสรรคและความล้มเหลวของชมรม
ผูส้ ูงอายุไว้ดงั นี้ 1) ไม่มีกิจกรรมหรื อไม่ทำ� กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) ไม่มีการประชุมตาม
ระเบียบข้อบังคับของชมรม หรื อประชุมไม่สม�่ำเสมอ 3)มีแต่ชื่อชมรมไม่มีที่ต้ งั ชมรมชัดเจน  
4) มีปัญหาเกี่ยวกับประธานและผูน้ ำ � เช่น ประธานขาดภาวะความเป็ นผูน้ ำ � ผูน้ ำ� เป็ นเผด็จการ
ยึดเอาความเห็นของตนเองเป็ นใหญ่ ผูน้ ำ� ไม่โปร่ งใส ผูน้ ำ� ไม่มีจิตอาสา ผูน้ ำ� ไม่ทำ� ตามข้อ
บังคับที่กำ� หนดไว้ และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชมรมผูส้ ูงอายุ โดยปานหทัย ปานสิ ทธิ์
(Pansit, 2010) ได้ทำ� การศึกษารู ปแบบและการด�ำเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุในอ�ำเภอ
ปากพะยูน ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด�ำเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ ส่ วนใหญ่มีที่ต้ งั อยูท่ ี่
สถานีอนามัยประจ�ำหมู่บา้ น ชมรมมีระยะเวลาการด�ำเนินการอยูใ่ นช่วง 1-3 ปี ด�ำเนินการ
ก่อตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขที่เล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์สุขต่อ
ผูส้ ู งอายุและครอบครัวทั้งการดูแลด้านสุ ขภาพและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่าง
สมาชิก ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย และด้าน
การด�ำเนินงาน พบว่า ไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของชมรมทั้งหมดที่มีการจัดท�ำระเบียบข้อบังคับของ
ชมรม และการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปี และชมรมมีการชี้แจงบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินและ
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สรุ ปผลการด�ำเนิ นกิจกรรมให้สมาชิกทราบเป็ นบางครั้งเท่านั้น และส่ วนใหญ่มีการจัด
ประชุมทุกเดือน ส่วนรู ปแบบการด�ำเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุที่เข้มแข็ง คือ ชมรมผูส้ ูงอายุ
ที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็ นชมรมของผูส้ ู งอายุ โดยผูส้ ู งอายุเพื่อผูส้ ู งอายุและสังคม
ทางชมรมมีการบริ หารจัดการโดยใช้กระบวนการบริ หารตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริ หาร
มีการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็ นอย่างดี มีการควบคุมงานให้ดำ� เนินไป
ตามที่กำ� หนด และการด�ำเนิ นงานด้านกิจกรรมก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกชมรมได้เป็ นอย่างดีท้ งั ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพอนามัย กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม การทัศนศึกษา การบ�ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์และอื่นๆ ส่ วนเงื่อนไขและอุปสรรคของชมรม คือคณะกรรมการมีภาระงาน
ประจ�ำวันมากท�ำให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และงบประมาณมีจำ� นวนจ�ำกัดจึงได้หาแนวทาง
แก้ไข คือในการจัดประชุมประจ�ำเดือนควรเลือกวันที่ทุกคนมีเวลาว่างตรงกัน หาแหล่งเงิน
ทุนจากเอกชนเพิ่มนอกเหนื อจากหน่ วยงานของรั ฐ และจัดท�ำโครงการเพิ่มหรื อ
เขียนโครงการของงบประมาณสนับสนุนจากหลายๆ หน่วยงานส�ำหรับ ชนาภา ข�ำสุ วรรณ
(Kamsuwan, 2007)ได้ศกึ ษาการจัดการกิจการชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลสงขลา ผลการวิจยั
ปรากฏดังนี้ ปั จจัยการจัดการกิจการชมรมผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลสงขลา มีปัจจัยส�ำคัญ
4 ประการปัจจัยด้านผูน้ ำ� และสมาชิกชมรม ปัจจัยด้านโครงสร้างชมรม ปัจจัยด้านทุน และ
ปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม จากศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผูน้ ำ� ชมเป็ นปั จจัยที่สำ� คัญที่สุด
ในการจัดการการกิจการชมรม เพราะผูน้ ำ� เป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ในด้าน
ความเสี ยสละ ความน่าเชื่อถือความมีเหตุผล ความมีศีลธรรม มีการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สมาชิก และได้รับการตอบรับจากสมาชิกในทุกๆ ด้าน ส่ งผลให้สมาชิกได้มีการ
เรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิตาม ตลอดจนมีจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่ วมในชมรม การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม การมีจิตส�ำนึกในความสมานสามัคคีโดยพร้อมเพียง มีผลงานเป็ นที่ปรากฏ
แก่สาธารณชนและได้รับยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่ งผลให้ชมรม
เจริ ญก้าวหน้าและบรรลุจุดประสงค์ของชมรมและพบว่า ในการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของ
ชมรม กิจการที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิกชมรมมากที่สุด ได้แก่ กิจการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน ยังพบว่ากิจการแต่ละกิจการของชมรมประสบผลส�ำเร็ จเป็ น
อย่างยิง่ ซึ่งเป็ นผลมาจากความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิก และการปฏิบตั ิงานตามแผนและ
กระบวนการขั้นตอนในการด�ำเนินงานชมรม ผลงานเป็ นที่ยอมรับของสังคมและส่ งผลต่อ
สุ ขภาพของสมาชิกทั้งทางด้านร่ างกาย และสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุและบุคคลในครอบครัว
มีผลท�ำให้สมาชิกชมรมมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีข้ ึน สมาชิกมีความผูกพัน เอื้ออาทร
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ต่อกัน มีความสามัคคี ท�ำให้ผสู ้ ูงอายุมีความรู ้สึกที่ดีต่อสังคมและไม่ถกู ทอดทิ้ง คลายความ
เงียบเหงา มีเพื่อนที่รู้ใจซึ่ งกันและกัน และได้รับการยอมรับจากสังคมท�ำให้จิตใจและ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุดีข้ ึน และทวีป สมัครการไถ (Samakkantai, 2008) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการด�ำเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุมีประชากรที่ศึกษา คือชมรม
ผูส้ ู งอายุในจังหวัดอุทยั ธานีท้ งั หมด ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการด�ำเนินงานของชมรม
ผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับสู ง 2) ปั จจัยด้านกรรมการชมรม และปั จจัยด้านการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในการด�ำเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับสู ง ปั จจัยด้าน
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ชมรมในการด�ำเนินงานของชมรมผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ปั จจัยด้านกรรมการ
ชมรมปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน้าที่สาธารณสุ ข ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชมรมมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกกับผลการด�ำเนินงานของชมรมผูส้ ู งอายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และ 4) ปัญหา อุปสรรคที่พบ ได้แก่ ผูส้ ูงอายุมาร่ วมกิจกรรมน้อยเพราะมีปัญหาเรื่ อง
พาหนะ อายุมาก ภาระงานที่ทำ � องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่เห็นความส�ำคัญของชมรม
และสนับสนุนงบประมาณน้อยชมรมขาดผูม้ ีความรู ้ความสามารถเข้ามาเป็ นกรรมการชมรม
โดยผูบ้ ริ หารชมรม มีขอ้ เสนอแนะว่าควรจัดรถรับ – ส่ งผูส้ ูงอายุที่มาเข้าร่ วมกิจกรรม องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสนับสนุนชมรมอย่างเต็มรู ปแบบ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั ในครั้งนี้จึงมีได้กำ� หนด
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการด�ำเนินการชมรมผูส้ ูงอายุใน 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านคณะกรรมการ
2) ด้านสมาชิก 3) ด้านระเบียบข้อบังคับ และ 4) ด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรม

ระเบียบวิธีการวิจยั

ในการวิจยั ในครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุในจังหวัด
ก�ำแพงเพชร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ คือ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร ชมรมผูส้ ู งอายุจะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรมกันมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจะเก็บเพียง 1 ชุด
ต่อ 1 ชมรมจากคณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุ แต่ปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ
จะเก็บจากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจากการส�ำรวจในปี 2561 พบว่า
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มีชมรมผูส้ ูงอายุที่ยนิ ดีให้ขอ้ มูลและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำ� หนดจ�ำนวนทั้งสิ้ น 86 ชมรม
จ�ำนวนสมาชิก ทั้งสิ้ น 20,032 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คณะกรรมการและสมาชิกชมรม
ผูส้ ูงอายุในจังหวัดก�ำแพงเพชร โดยระดับชมรมเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ
โดยเก็บจากทุกชมรม จ�ำนวน 86 ชมรม และคณะกรรมการหรื อสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
เก็บจ�ำนวนทั้งสิ้ น 397 คน Krejcie & Morgan,  (1970) ทั้งนี้ได้ใช้การสุ่ มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) จ�ำแนกตามอ�ำเภอ โดยจังหวัดก�ำแพงเพชรมีจำ� นวน
11 อ�ำเภอ และได้กำ� หนดว่าเก็บข้อมูลจากประธานหรื อผูแ้ ทน จ�ำนวนกลุ่มละ 1 คน
คณะกรรมการกลุม่ ละ 1 คน สมาชิกกลุม่ ละ 2-3 คน จึงท�ำให้ได้กลุม่ ตัวอย่างทั้งสิ้น 397 คน
เครื่ องมือการวิจยั ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 2 ชุด คือแบบสอบถามชุดที่ 1 ส�ำหรับคณะกรรมการให้คำ� ตอบในภาพรวมของชมรม
เพื่อสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของชมรมผูส้ ู งอายุ และสภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ
โดยหน่วยที่ใช้วเิ คราะห์ (Unit of Analysis) คือ ชมรมผูส้ ูงอายุ เก็บข้อมูลชมรมละ 1 ชุด
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอนคือตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของชมรมตอนที่ 2 สภาพ
การบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุโดยแบ่งสภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุเป็ น 4 ด้าน
คือ ด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรม ด้านคณะกรรมการด้านสมาชิก และด้านระเบียบ
ข้อบังคับ ส�ำหรับแบบสอบถามชุดที่ 2 ส�ำหรับคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ปัญหาในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุใน 4 ด้าน คือ ด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรม
ด้านคณะกรรมการ ด้านสมาชิก และด้านระเบียบข้อบังคับ โดยแบ่งระดับปั ญหา 5 ระดับ
โดยการให้คะแนน 1-5 คะแนนตามระดับปัญหา คือ ปั ญหามากที่สุด ปั ญหามาก ปั ญหา
ปานกลาง ปั ญหาน้อย ปั ญหาน้อยที่สุด การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ทำ� การ
ศึกษา จ�ำนวน 5 ท่าน และน�ำมาหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้คา่ IOC
ระหว่าง 0.66-1.00 และทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ (Reliability)โดยการหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbarch’s Alpha) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของ
ครอนบัค 0.8721
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส�ำหรับปั ญหาในการบริ หารจัดการ
ชมรมผูส้ ู งอายุวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของปั ญหา ซึ่ งแบ่งปั ญหาออกเป็ น 5 ระดับ
ประคอง กรรณสูต (Kannasoot, 1999) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด

		
การเปรี ยบเทียบปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุในจังหวัดก�ำแพงเพชรจ�ำแนก
ตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรมผูส้ ู งอายุ และจ�ำนวนสมาชิก โดยใช้ค่า Independent t-test กรณี
ตัวแปรอิสระแบ่งเป็ น 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances)
ทางเดียว (Oneway ANOVA) กรณี ตวั แปรอิสระแบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการบริ หารจัดการชมรม
ผูส้ ู งอายุหรื อมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการชมรมโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุในระดับจังหวัด จ�ำนวน 4 คน
ได้แก่ผเู ้ ชี่ยวชาญจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดก�ำแพงเพชร
ส�ำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดก�ำแพงเพชร สาขาสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจ�ำจังหวัดก�ำแพงเพชร 4) นักวิชาการและผูท้ ี่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ชมรมผูส้ ู งอายุในระดับอ�ำเภอๆ ละ 1 คน จ�ำนวน 11 คน ประธานหรื อกรรมการชมรม
ผูส้ ูงอายุ อ�ำเภอละ 2 คน จ�ำนวน 22 คน นักวิชาการ จ�ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 40 คน
เครื่ องมือการวิจยั ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยน�ำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ได้แก่
สภาพและปัญหาในการด�ำเนินการของชมรมผูส้ ูงอายุมาเป็ นกรอบในการด�ำเนินการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) ในวันที่ 5
เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตและส่ งเสริ มอาชี พผูส้ ู งอายุ (ศพอส.)
เทศบาลเมืองก�ำแพงเพชร และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อให้ได้แนวทางในการการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทัว่ ไปของชมรมผูส้ ูงอายุ พบว่าชมรมผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีสถานที่ต้ งั ชมรม
(ร้อยละ 91.86) โดยตั้งอยูท่ ี่ เทศบาล/อบต. มากที่สุด (ร้อยละ 36.05) รองลงมาคือ ที่ รพ.สต.
(ร้อยละ 22.09) และศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ หรื อบ้านคณะกรรมการ
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หรื อสมาชิกจ�ำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 9.30) ส�ำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการ
ด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุในปี ที่ผา่ นมา ส่ วนใหญ่คือ รพ.สต. (ร้อยละ 75.58) และ
อบต./เทศบาล (ร้อยละ 65.12) จ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรมผูส้ ู งอายุและมีกิจกรรมด�ำเนิ นการ
คือ 4-6 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 43.02) จ�ำนวนสมาชิกของชมรมผูส้ ูงอายุจะมีสมาชิกจ�ำนวน
100 – 149 คน มากที่สุด (ร้อยละ 36.05) รองลงมาคือ 50-99 คน (ร้อยละ 32.56) จ�ำนวน
150 – 499 คน (ร้อยละ 15.12) ตามล�ำดับ
2. สภาพการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุในด้านคณะกรรมการ พบว่าส่ วนใหญ่
จะมีคณะกรรมการบริ หารชมรมผูส้ ูงอายุ จ�ำนวน 7-10 คน (ร้อยละ 72.09) การจัดประชุม
คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุในปี ที่ผา่ นมาพบว่าส่ วนใหญ่มีการจัดประชุม (ร้อยละ 95.35)
จะจัดเฉพาะเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ (ร้อยละ 37.21) หรื อไม่มีกำ� หนดการที่แน่นอน
(ร้อยละ 22.09) ส�ำหรับการจัดประชุมสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุท้ งั หมดในปี ที่ผา่ นมา พบว่า
ประมาณครึ่ งหนึ่งมีการจัด 1 ครั้ง (ร้อยละ 53.49) ส�ำหรับการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพบว่ามากกว่าร้อยละ 70 คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก หรื อ
การได้รับการยอมรับจากสมาชิก (ร้อยละ 80.23) และคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
หรื อขอความคิดเห็นจากสมาชิกในการด�ำเนินการใดๆ ของชมรมผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 72.09)
ทั้งนี้ในเรื่ องการเข้ารับกับอบรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุของคณะกรรมการยังต�่ำกว่าประเด็นอื่นๆ
(ร้อยละ 33.72) ด้านสมาชิก พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น
หรื อต�่ำกว่า (ร้อยละ 47.67) หรื อประถมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 41.86) ส�ำหรับการด�ำเนิน
การในส่ วนที่เกี่ยวกับสมาชิก พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีการด�ำเนินการ โดยสมาชิกเห็น
ความส�ำคัญของการเข้าร่ วมกิจกรรมของชมรมผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 90.70) รองลงมา คือ สมาชิก
มีความสามัคคี (ร้อยละ 84.88) สมาชิกเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของชมรมผูส้ ู งอายุ
(ร้อยละ 82.56) สมาชิกที่เข้ามาร่ วมกิจกรรมของชมรมผูส้ ูงอายุเนื่องจากมีอดุ มการณ์ร่วมกัน
(ร้อยละ 79.07) สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ (ร้อยละ 72.09) แต่สมาชิกมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุต่ำ� กว่าเรื่ องอื่นๆ (ร้อยละ 37.21) ด้านระเบียบข้อบังคับ
พบว่ายังมีการด�ำเนินการต่างๆ ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน (ร้อยละ 52.33) สิ่ งที่ดำ� เนิ นการต�่ำที่สุดคือชมรมผูส้ ู งอายุ
จดทะเบียนกับสาขาสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 30.23) ส�ำหรับเอกสาร
มีการด�ำเนิ นการเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) รองลงมาคือ บัญชี
รายรับ-รายจ่าย (ร้อยละ 75.58) ที่ดำ� เนินการน้อยสุ ดคือ การมีสมุดเยีย่ มชม (ร้อยละ 6.98)
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ด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรมพบว่าส่ วนใหญ่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็ น
สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุ (ร้อยละ 88.37) โดยงบประมาณในการด�ำเนิ นกิจกรรมชมรม
ผูส้ ู งอายุได้มาโดยการได้รับจัดสรรงบประมาณองค์กร/หน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 91.86)
การด�ำเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวกับงบประมาณและการจัดกิจกรรม พบว่าการจัดกิจกรรม
ชมรมผูส้ ู งอายุตรงกับความต้องการและปั ญหาของสมาชิก (ร้อยละ 77.91) รองลงมาคือ
สถานที่ต้ งั ชมรมผูส้ ู งอายุเหมาะสมในการท�ำกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ (ร้อยละ 73.26)
มีการส�ำรวจความต้องการของสมาชิกในการท�ำกิจกรรมต่างๆ (ร้อยละ 72.09) ตามล�ำดับ
ส่ วนการติดต่อสื่ อสารในการเข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะใช้การแจ้งจาก
คณะกรรมการ (ร้อยละ 70.93) ส่ วนความถี่ในการท�ำกิจกรรมร่ วมกันของชมรมผูส้ ู งอายุ
จะไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ว่ามีการจัดกิจกรรมเมือ่ ใด (ร้อยละ 37.21) รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 วัน
(ร้อยละ 19.77) เดือนละครั้ง (ร้อยละ 17.44) กิจกรรมที่ชมรมผูส้ ูงอายุได้ดำ� เนินการในรอบ
1 ปี ที่ผา่ นมา จะจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพมากที่สุด (ร้อยละ 83.72) รองลงมาคือด้านนันทนาการ
(ร้อยละ 59.30) และด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (ร้อยละ 48.84) ตามล�ำดับ
3. ปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
( =2.71) และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านงบประมาณและการจัด
กิจกรรม ( = 2.82) ค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ดา้ นสมาชิก ( =2.70) ด้านคณะกรรมการ
( =2.66) และด้านด้านระเบียบข้อบังคับ ( =2.55) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่าส่ วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของปั ญหาสู งสุ ด
3 อันดับแรก ได้แก่ไม่มีงบประมาณในการด�ำเนิ นกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ ( =3.64)
รองลงมาได้แก่ความรู ้ในการจัดท�ำโครงสร้างการบริ หารการจัดการและบทบาทหน้าที่
ของประธาน กรรมการและสมาชิก ( =3.58) และคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชน
หลายต�ำแหน่ง ( =3.51) ซึ่งมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นปั ญหาที่พบน้อยที่สุด
3 อันดับแรกได้แก่การจัดท�ำระเบียบข้อบังคับขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิก ( =1.51)
การจัดกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุไม่ตรงกับความต้องการและปั ญหาของสมาชิก ( =1.69)
คณะกรรมการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก หรื อการได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ส่ วนใหญ่ และคณะกรรมการขาดภาวะความเป็ นผูน้ ำ � ซึ่งมีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ( =1.72)
ดังแสดงในตารางที่ 1
4. การเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุในจังหวัดก�ำแพงเพชร
จ�ำแนกตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม และจ�ำนวนสมาชิก ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หาร
จัดการชมรมผูส้ ูงอายุจำ� แนกตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม พบว่าในภาพรวมมีปัญหาการบริ หาร
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จัดการชมรมผูส้ ูงอายุไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีปัญหาในการบริ หาร
จัดการชมรมผูส้ ู งอายุในด้านคณะกรรมการแตกต่างกัน โดยจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรมต�่ำกว่า
3 ปี กับจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม 10 ปี ขึ้นไป โดยจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรมต�่ำกว่า 3 ปี มีปัญหา
( =2.75) มากกว่าจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรม 10 ปี ขึ้นไป ( =2.69) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ส่ วนด้านอื่นๆ ปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุไม่มีความแตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูง
อายุจำ� แนกตามจ�ำนวนปี ที่ต้ งั ชมรมผูส้ ูงอายุ

ผลการเปรี ยบเทียบปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจำ� แนกตามจ�ำนวนสมาชิก
พบว่าในภาพรวมมีปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่ามีปัญหาในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุในด้านด้านงบประมาณและ
การจัดกิจกรรมแตกต่างกัน โดยจ�ำนวนสมาชิกมากกว่า 500 ขึ้นไป มีปัญหาในการบริ หาร
จัดการชมรมผูส้ ู งอายุ ( =2.98) สู งกว่าจ�ำนวนสมาชิก 50-99 คน ( =2.81) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่ วนด้านอื่นๆ ปั ญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุไม่มี
ความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาในการบริ หารจัดการชมรม
ผูส้ ูงอายุจำ� แนกตามจ�ำนวนสมาชิก

5. แนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชร
ในการพัฒนาทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ โดยส่ วนใหญ่แล้วชมรมผูส้ ูงอายุ
มักจะมีการจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุและมีคณะกรรมการอยูเ่ ดิมแล้ว หรื อหากเป็ นชมรมผูส้ ูงอายุ
ที่จดั ตั้งใหม่ ควรมีการวางแผนในการเลือกคณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะประธาน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของสมาชิ กเพราะจากผลการวิจยั พบว่าผูน้ ำ�
เป็ นสิ่ งส�ำคัญมากในอันดับแรกๆ ในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุให้ประสบความส�ำเร็ จ
และชมรมผูส้ ูงอายุควรแยกออกจากชมรมผูส้ ูงอายุที่มีกิจกรรมเพียงด้านฌาปนกิจสงเคราะห์
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท�ำการสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ในการน�ำแนวทางการบริ หารจัดการชมรม
ผูส้ ู งอายุไปใช้ควรเริ่ มโดยการประชุมเพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการเห็นความส�ำคัญและ
มีส่วนร่ วมในการน�ำแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุไปใช้พฒั นาชมรมตลอดจน
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ร่ วมวางแผนในการพัฒนาชมรมผูส้ ู งอายุในด้านต่างๆ จากผลการวิจยั ได้แบ่งแนวทาง
ทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านคณะกรรมการ 1) การมีคณะกรรมการหรื อผูน้ ำ� ชมรมผูส้ ูงอายุที่เข้มแข็ง
เสี ยสละ และมาปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหากเป็ นไปได้ควรมีคณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะประธานชมรมที่เป็ นผูท้ ี่เคยรับราชการมาก่อนจะท�ำให้มีแนวคิด
ในการบริ หารจัดการ เช่นเคยเป็ นครู เป็ นบุคลากรด้านสาธารณสุ ข เป็ นต้น 2) มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือนครั้งเพือ่ ทบทวนการด�ำเนินงานและวางแผนในการด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมผูส้ ู งอายุ 3) คณะกรรมการมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะความรู ้เกี่ยวกับการจัดท�ำโครงสร้าง
การบริ หารการจัดการและบทบาทหน้าที่ของประธาน กรรมการและสมาชิก อีกทั้งควร
มีความรู ้เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุในประเด็นต่างๆ 4) หากคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลาย
ต�ำแหน่ง ควรมีการบริ หารจัดการเวลาที่ดี หรื อมีทีมงานในการช่วยเหลืองานในบางส่ วน
เนื่ องจากการมี ภารกิ จในชุ มชนหลายต�ำแหน่ งส่ งผลดี ในแง่ของการมี ศรั ทธาและ
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 5)ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ตอ้ งการ
ความร่ วมมือ เช่น การจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ การจัดกิจกรรมของชุมชน อ�ำเภอหรื อจังหวัด
เพื่อเป็ นการสร้างเครื อข่ายและประชาสัมพันธ์ชมรมผูส้ ูงอายุ
5.2 ด้านสมาชิก 1) ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรื อกิจกรรมที่สร้างความรัก
ความสามัคคี ความเข้าใจ การมีอุดมการณ์ร่วมกันเพือ่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้ง
คณะกรรมการ ซึ่ งส่ งผลให้มีความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งชมรมในอันจะท�ำให้เกิด
ความร่ วมมือและร่ วมใจ 2) ต้องมีวธิ ีการสร้างแรงจูงใจหรื อวิธีการให้สมาชิกเข้ากิจกรรม
ของชมรมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อด�ำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม 3) สมาชิก
ควรมีวยั อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น วัยรุ่ น เพื่อช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีการจัดท�ำเอกสารต่างๆ
วัยก่อนเข้าสู่วยั สูงอายุ เพือ่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมีคุณภาพ เป็ นต้น
4) ร่ วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของชมรมผูส้ ูงอายุเพื่อสร้างเอกลักษณ์หรื อจุดเด่นของชมรม
ผูส้ ูงอายุ ตามบริ บทและความสามารถของสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ 1) มีการจดทะเบียนกับสาขาสมาคมสภาผูส้ ู งอายุ
แห่งประเทศไทยฯ ประจ�ำจังหวัดก�ำแพงเพชร หรื อจดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์
หรื อเป็ นชมรมที่มีตน้ สังกัดเพือ่ ให้มีสิทธิในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และการของบประมาณ
สนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมของผูส้ ูงอายุ 2) มีการจัดท�ำทะเบียนสมาชิกที่เป็ นปัจจุบนั
และมีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกที่ครบถ้วนที่ใช้ในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ เช่น
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วันเดือนปี เกิด อาชีพ รายได้ ความสามารถพิเศษ สภาวะสุ ขภาพ กิจกรรมความต้องการให้
ชมรมด�ำเนินการ เป็ นต้น 3) มีการจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชมรมที่เป็ นปั จจุบนั และ
ตรวจสอบได้ 4) มีระเบียบข้อบังคับในการบริ หารจัดการชมรมที่ชดั เจนโดยให้ยดึ คู่มือ
ชมรมผูส้ ู งอายุของสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่ งประเทศไทยฯ เป็ นแนวทางในการจัดท�ำ
ข้อบังคับและมีการทบทวนในทุกปี เพื่อให้ทนั ต่อสภาพและปั ญหาที่เกิดขึ้น 5) มีการ
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินการของชมรมผูส้ ูงอายุในรู ปแบบที่ชมรมสามารถสื่ อสารเองได้
เช่น สมุด บอร์ ด Facebook หรื อ Line และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ชมรม
ผูส้ ูงอายุเป็ นที่รู้จกั
5.4 ด้านงบประมาณและการจัดกิจกรรม 1) มีสถานที่ต้ งั ที่มนั่ คงถาวรเป็ นของ
ชมรมที่สะดวกในการท�ำกิจกรรม และเป็ นศูนย์กลางที่สมาชิกมาร่ วมท�ำกิจกรรมได้สะดวก
2) ควรมีการศึกษาดูงานหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชมรมผูส้ ู งอายุที่ประสบความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนินงานและมาถอดบทเรี ยนร่ วมกันเนื่องจากการศึกษาดูงานเป็ นวิธีการกระตุน้
ที่ได้เห็นสภาพจริ ง อีกทั้งเป็ นการสร้างความสามัคคี 3) มีการวิเคราะห์ตนเองและการส�ำรวจ
ปัญหาและความต้องการของสมาชิกเพือ่ การจัดกิจกรรมของชมรมผูส้ ูงอายุได้อย่างเหมาะสม
4) การจัดกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุมีการบูรณาการความร่ วมมือกับเครื อข่ายต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรื อองค์กรเอกชนและร่ วมกันท�ำแผนของชมรมผูส้ ูงอายุ 5) การจัดกิจกรรม
ชมรมต้องมีความต่อเนื่ องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 6) การจัดกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ
ต้องตรงกับความต้องการและปั ญหาของสมาชิก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพเป็ น
พื้นฐาน เพราะส่ วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่ องของสุ ขภาพหรื อเป็ นการป้ องกันปัญหาด้านสุ ขภาพ
ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักของผูส้ ู งอายุและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิ ก 7) กิจกรรม
ชมรมผูส้ ู งอายุตอ้ งสามารถแก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของสมาชิก 8) การจัด
กิจกรรมชมรมจะต้องมีความหลากหลายปรับเปลี่ยนหมุนเวียน เพือ่ ให้สมาชิกไม่เบื่อหน่าย
9) มีการสรรหางบประมาณในการด�ำเนินการโดยชมรมผูส้ ู งอายุเองเพื่อที่จะได้สามารถ
บริ หารจัดการงบประมาณของตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแนวทางในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ
ที่ส�ำคัญและประสบความส�ำเร็ จได้แก่ การมีคณะกรรมการหรื อผูน้ ำ� ชมรมผูส้ ู งอายุ
ที่เข้มแข็ง และเสี ยสละ สมาชิกความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งชมรมและเข้าร่ วมกิจกรรม
อย่างสม�่ำเสมอ การจัดกิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่ วมมือกับเครื อข่าย
ต่างๆ กิจกรรมชมรมต้องสามารถแก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
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อภิปรายผล

1. สภาพและปั ญหาในการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุ จากสภาพการด�ำเนินงาน
ของชมรมผูส้ ูงอายุพบประเด็นที่สำ� คัญคือสมาชิกส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้นหรื อต�่ำกว่า สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ แต่สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุต่ำ� กว่าเรื่ องอื่นๆ สิ่ งที่ดำ� เนิ นการต�่ำที่สุดคือชมรมผูส้ ู งอายุ
จดทะเบียนกับสาขาสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย งบประมาณและการจัดกิจกรรม
พบว่าส่ วนใหญ่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ ส่ วนความถี่
ในการท�ำกิจกรรมร่ วมกันของชมรมผูส้ ู งอายุจะไม่แน่นอนขี้นอยูก่ บั ว่ามีการจัดกิจกรรม
เมื่อใดจะจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพมากที่สุดสอดคล้องกับ ศศิพฒั น์ ยอดเพชร และคณะ
(Yodphet, et al., 2010)  ที่พบว่าสมาชิกจบประถมศึกษามากกว่าระดับอื่นๆ และมีวตั ถุประสงค์
หลักของชมรมผูส้ ู งอายุคือเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพ แต่มีความแตกต่าง
จากงานวิจยั ชิ้นนี้ที่คน้ พบว่าสมาชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมน้อย เนื่องจากปัจจัยส่ วนบุคคล
เช่น ความยากจน ภาวะสุ ขภาพ การเดินทางและบางรายรู ้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่
ตั้งใจไว้และแตกต่างจากการศึกษาของศิริพร เกษธนัง (Ketthanang, 2007) ที่พบว่ามากกว่า
ครึ่ งหนึ่ งของจ�ำนวนผูส้ ู งอายุมีส่วนร่ วมในชมรมผูส้ ู งอายุในระดับต�่ำ  แต่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชยณัฐ ราชสี ห์ (Rachasri, 2014) ที่พบว่าการมีส่วนร่ วมของสมาชิกอยูใ่ น
ระดับสูง ส�ำหรับการจดทะเบียนสาขาสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยพบว่าจังหวัด
ก�ำแพงเพชรหลายชมรมผูส้ ู งอายุที่จดทะเบียนแล้ว แต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนกรรมการ
บริ หารชมรมผูส้ ู งอายุ หรื อชมรมผูส้ ู งอายุขาดความต่อเนื่ องในการท�ำกิจกรรม ท�ำให้
ในปัจจุบนั หลายชมรมไม่ทราบว่าชมรมตัวเองได้จดทะเบียนกับสาขาสมาคมสภาผูส้ ูงอายุ
แห่งประเทศไทยไว้แล้ว ในด้านปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุในภาพรวมมีปัญหา
อยูใ่ นระดับปานกลาง และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุ ด
3 อันดับแรก ได้แก่ไม่มีงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ รองลงมาได้แก่
ความรู ้ในการจัดท�ำโครงสร้างการบริ หารการจัดการและบทบาทหน้าทีข่ องประธาน กรรมการ
และสมาชิก อีกทั้งคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลายต�ำแหน่ง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ชยณัฐ ราชสี ห์ (Rachasri, 2014) ที่พบว่าชมรมผูส้ ู งอายุมีปัญหาเรื่ องงบประมาณ
แตกต่างจากการศึกษาของ ศศิพฒั น์ ยอดเพชร และคณะ (Yodphet, et al., 2010) ที่พบว่า
มีปัญหาด้านสถานที่ต้ งั ชมรมมีความคับแคบและการใช้บา้ นประธานเป็ นสถานที่ต้ งั ท�ำให้
สมาชิกเกิดความเกรงใจ หรื อบางชมรมไม่มีที่ต้ งั ชัดเจน และมีปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์
แต่สอดคล้องกับข้อค้นพบว่ามีปัญหาด้านคณะกรรมการ ด้านสมาชิก ด้านงบประมาณ
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และแตกต่างจากการศึกษาของ ทวีป สมัครการไถ (Samakkantai, 2008) ปัญหาที่พบ ได้แก่
ผูส้ ู งอายุมาร่ วมกิจกรรมน้อยเพราะมีปัญหาเรื่ องพาหนะ อายุมาก ภาระงานที่ทำ � องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่เห็นความส�ำคัญของชมรมและสนับสนุนงบประมาณน้อยชมรม
ขาดผูม้ ีความรู ้ความสามารถเข้ามาเป็ นกรรมการชมรม โดยผูบ้ ริ หารชมรมมีขอ้ เสนอแนะ
ว่าควรจัดรถรับ – ส่งผูส้ ูงอายุที่มาเข้าร่ วมกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
ชมรมอย่างเต็มรู ปแบบ และสอดคล้องกับผลการส�ำรวจของคณะวิทยาการจัดการที่พบว่า
ชมรมผูส้ ู งอายุมีความต้องการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการตั้งชมรม การจัดท�ำระเบียบ
ข้อบังคับ การจัดท�ำโครงสร้างหน้าที่ของคณะกรรมการ และการจัดท�ำทะเบียนสมาชิก
ชมรม Faculty of Management Science (2017) แสดงให้เห็นว่าประเด็นนี้ เป็ นปั ญหา
จึงท�ำให้ชมรมผูส้ ูงอายุมคี วามต้องการพัฒนา ส�ำหรับปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ
ในจังหวัดก�ำแพงเพชร จ�ำแนกตามจ�ำนวนปี ที่ต้งั ชมรม และจ�ำแนกตามจ�ำนวนสมาชิก พบว่า
ในภาพรวมมีปัญหาการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุไม่แตกต่าง ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า
การตั้งชมรมมานานหรื อมีจำ� นวนสมาชิกที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาของ
ชมรมที่เกิดขึ้น
2. แนวทางการบริ หารจัดการ ชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชรที่สำ� คัญและ
ประสบความส�ำเร็จได้แก่ การมีคณะกรรมการหรื อผูน้ ำ� ชมรมผูส้ ูงอายุทเี่ ข้มแข็ง และเสียสละ
สมาชิกความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งชมรมและเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ การจัด
กิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่ วมมือกับเครื อข่ายต่างๆ กิจกรรมชมรม
ต้องสามารถแก้ปัญหา หรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสอดคล้องกับการศึกษาของ
ชนาภา ข�ำสุ วรรณ (Kamsuwan, 2007) จากศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผูน้ ำ� ชมเป็ นปัจจัยที่สำ� คัญ
ที่สุดในการจัดการการกิจการชมรม เพราะผูน้ ำ� เป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ในด้านความเสี ยสละ ความน่าเชื่อถือความมีเหตุผล ความมีศีลธรรม มีการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างทีด่ ีแก่สมาชิก และได้รบั การตอบรับจากสมาชิกในทุกๆ ด้าน และ นิสกร เพชรสิงห์
(Petsing, 2014) ที่พบว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของชมรมผูส้ ูงอายุ คือ การสร้างการมีส่วนร่ วม
ทุกขั้นตอน โดยมีเครื อข่ายชุมชนหนุ นเสริ มและผสมผสานกิจกรรมของชุมชนควบคู่
ไปด้วย Association Branch Council of Thailand (2010) ให้ขอ้ เสนอแนะว่าการก่อตั้งชมรม
ในระยะแรกควรจัดท�ำกิจกรรมที่เป็ นความต้องการของสมาชิกก่อนในลักษณะกิจกรรม
ทัว่ ไป แล้วค่อยพัฒนาไปสู่ กิจกรรมเชิงพัฒนา ทั้งนี้แนวทางส�ำคัญที่ทำ� ให้ชมรมประสบ
ความส�ำเร็ จ คือ เน้นการท�ำกิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกมากกว่ารู ปแบบที่มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก
การบริ หารชมรมควรมีความยืดหยุน่ มีสมาชิ กหลากหลายอาชี พ และคุณวุฒิ องค์กร
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ทุกภาคส่ วนให้การสนับสนุน และชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
(Prathadi, 2013) และการศึกษาของ ศศิพฒั น์ ยอดเพชร และคณะ (Yodphet ,et al., 2010)
ที่ชมรมผูส้ ู งอายุให้ขอ้ เสนอแนะว่า ผูส้ ู งอายุควรได้รับการพัฒนาความรู ้ในด้านต่างๆ
ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ

ข้ อเสนอแนะได้ จากการวิจยั

ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. สาขาสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยประจ�ำจังหวัดก�ำแพงเพชร ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดก�ำแพงเพชร และหน่วยงานในระดับพื้นที่
เช่น องค์การบริ หารส่ วนต�ำบล เทศบาล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฯลฯ ควรให้ขอ้ มูล
ให้ความรู ้และเป็ นพี่เลี้ยงเกี่ ยวกับการจดทะเบียนชมรมผูส้ ู งอายุ การเขียนโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่ชมรมผูส้ ู งอายุสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณได้ดว้ ยชมรมผูส้ ูงอายุเอง
2. ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ควรมีการจัดกิจกรรมเพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หรื อการจัดการ
ความรู ้เพื่อถอดบทเรี ยน ตลอดจนการสร้างเครื อข่ายส�ำหรับสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ การให้
ความรู ้เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ เกี่ยวกับหลักในการจัดกิจกรรมส�ำหรับผูส้ ูงอายุความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการชมรม ฯลฯ
ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ควรมีการส่ งเสริ มให้คณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุการเข้ารับกับอบรม หรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ
เนื่องจากสภาพการปฏิบตั ิในด้านนี้ของคณะกรรมการยังต�่ำกว่าประเด็นอื่นๆ
2. หากคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลายต�ำแหน่ง ควรมีการบริ หารจัดการ
เวลาที่ดี หรื อมีทีมงานในการช่วยเหลืองานในบางส่ วน เนื่องจากการมีภารกิจในชุมชน
หลายต�ำแหน่งส่ งผลดีในแง่ของการมีศรัทธาและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้
3. แนวทางการบริ หารจัดการ ชมรมผูส้ ูงอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชรที่สำ� คัญและประสบ
ความส�ำเร็ จได้แก่ การมีคณะกรรมการหรื อผูน้ ำ� ชมรมผูส้ ูงอายุที่เข้มแข็งและเสี ยสละ สมาชิก
ความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งชมรมและเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ การจัดกิจกรรม
ชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่ วมมือกับเครื อข่ายต่างๆ กิจกรรมชมรมต้องสามารถ
แก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของสมาชิก ดังนั้นชมรมผูส้ ู งอายุควรให้ความส�ำคัญ
และส่ งเสริ มชมรมผูส้ ูงอายุตามแนวทางดังกล่าว
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4. ในการน�ำแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุไปใช้ในระดับชมรม ควรมี
การประชุ มเพื่อชี้ แจงและอธิ บายถึงแนวทางให้คณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุทราบ
และท�ำการวางแผนพัฒนาการด�ำเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ ตลอดจนมีการปรับแนวทาง
ให้สอดคล้องกับบริ บทของชมรมผูส้ ู งอายุ รวมทั้งมีการชี้ แจ้งให้สมาชิ กทราบเพื่อมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการชมรม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรน�ำแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดก�ำแพงเพชรไปทดลอง
ใช้กบั ชมรมผูส้ ูงอายุและมีการประเมินผลการน�ำแนวทางการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ
ไปใช้ในกลุ่มที่ทำ� การทดลอง
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ ทำ� ให้ชมรมผูส้ ู งอายุประสบความส�ำเร็ จและไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ
3. ควรศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุ
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