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บทคดัย่อ

	 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ	1)	 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการ

ชมรมผูสู้งอาย	ุ2)	เปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุจ�าแนกตามจ�านวน

ปีท่ีตั้งชมรมและจ�านวนสมาชิก	และ	3)	คน้หาแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุ

จงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยขั้นตอนท่ี	 1	 ศึกษาสภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ เกบ็

ขอ้มูลระดบัชมรม	จ�านวนทั้งส้ิน	86	ชมรมจากประธานหรือคณะกรรมการบริหารชมรม 

ผูสู้งอาย	ุส�าหรับปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุเกบ็ขอ้มูลจากกรรมการและสมาชิก

ชมรมผูสู้งอายจุ �านวน	397	คน	โดยการใชแ้บบสอบถาม	สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่	ความถ่ี	 ร้อยละ	 

ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การทดสอบทีแบบอิสระต่อกนั	 และการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว	ขั้นตอนท่ี	2	การคน้หาแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ

โดยการน�าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี	1	มาประชุมเชิงปฏิบติัการโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติั
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การไดแ้ก่	 ผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวกบัผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดั	 ระดบัอ�าเภอ	ประธานหรือ

กรรมการชมรมผูสู้งอาย	ุนกัวชิาการ	รวมทั้งส้ินจ�านวน	40	คน	ท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

การวเิคราะห์เน้ือหา	

	 ผลการวจิยัพบวา่สภาพการบริหารชมรมผูสู้งอายนุั้นคณะกรรมการมาจากการเลือก

ตั้งของสมาชิกหรือการไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่	สมาชิกจบการศึกษา

ประถมศึกษาตอนปลายหรือต�่ากวา่	สมาชิกเห็นความส�าคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมของ

ชมรมผูสู้งอาย	ุแต่สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายตุ �่ากวา่เร่ืองอ่ืนๆ	

มีเพียงคร่ึงหน่ึงของชมรมผูสู้งอายท่ีุมีการตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจน	 ส่วนใหญ่ไม่มีการเกบ็ค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุ งบประมาณ

ในการด�าเนินกิจกรรมชมรมผูสู้งอายไุดรั้บจดัสรรงบประมาณองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ	 

โดยจดักิจกรรมดา้นสุขภาพมากท่ีสุด	ส�าหรับปัญหาการบริหารชมรมผูสู้งอาย	ุในภาพรวม

และรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง	เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรม

ผูสู้งอาย	ุ จ�าแนกตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	และจ�านวนสมาชิก	พบวา่ในภาพรวมมีปัญหา 

การบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนัท่ีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	 0.05	โดยแนวทาง

การบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายท่ีุส�าคญัและประสบความส�าเร็จไดแ้ก่	การมีคณะกรรมการ

หรือผูน้�าชมรมผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็	 และเสียสละ	สมาชิกมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึง

ชมรมและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ	การจดักิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณา

การความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ	 กิจกรรมชมรมตอ้งสามารถแกปั้ญหา	หรือส่งเสริม

คุณภาพชีวติของสมาชิก

ค�ำส�ำคญั:	 ชมรมผูสู้งอายกุารบริหารจดัการชมรม

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

	 ในปัจจุบนัปัญหาส�าคญัของประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก�าลงัพฒันาปัญหา

หน่ึงคือการมีสดัส่วนของผูสู้งอายสูุงสูงข้ึน	ซ่ึงสดัส่วนผูสู้งอายวุดัโดยอตัราส่วนร้อยของ

ประชากรอาย	ุ60	ปีข้ึนไป	ต่อประชากรทั้งหมด	โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้จะมีสดัส่วน

ผูสู้งอายสูุง	ทั้งน้ีจากการคาดประมาณประชากรผูสู้งอายขุององคก์ารสหประชาชาติพบว่า

ทั้งโลกมีสดัส่วนผูสู้งวยัอาย	ุ60	ปีข้ึนไปร้อยละ	13โดยประเทศพฒันาแลว้มีสดัส่วนผูสู้งอายุ
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ค่อนขา้งสูงคือ	เช่นทวปียโุรปร้อยละ	25	ทวปีอเมริกาเหนือ	ร้อยละ	22	ประเทศดอ้ยพฒันา 

จะมีสดัส่วนผูสู้งอายตุ �่า	 เช่น	ทวปีแอฟริการ้อยละ	5	ส�าหรับทวปีเอเชียมีสดัส่วนผูสู้งอายุ

คิดเป็นร้อยละ	12	และประเทศไทยร้อยละ	17	United	Nations,	(2017)	ส�าหรับประเทศไทย

เองไดมี้การคาดประมาณจ�านวนประชากรไทย	พ.ศ.	2553-2583	โดยส�านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	เม่ือปี	พ.ศ.	2556	ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่	อีก	10	ปีขา้งหนา้	

คือในปี	พ.ศ.	 2566	ประชากรอาย	ุ 60	 ปีข้ึนไป	 ในประเทศไทยจะมีจ�านวนเพิ่มข้ึนเป็น	 

14.1	ลา้นคน	คิดเป็นร้อยละ	21	ของประชากรทั้งหมด	เท่ากบัวา่ประเทศไทยจะกลายเป็น	

"สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์"	(Aged	Society)	ซ่ึงนบัจากวนัน้ีไปอีก	10	ปีเศษคือในปี	พ.ศ.	2576	

ประเทศไทยจะมีประชากรอาย	ุ 60	 ปีข้ึนไป	มากถึง	18.7	ลา้นคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	29	

ของประชากรทั้งหมด	จึงกล่าวไดว้า่ในเวลาอีกเพียงไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี	ประเทศไทยกจ็ะกลายเป็น	

"สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด"	National	Economic	and	Social	Development	Council,	(2013)	 

ในส่วนของจงัหวดัก�าแพงเพชร	ขอ้มลูผูสู้งอายจุากการทะเบียนขอ้มลูของส�านกังานปกครอง

จงัหวดัก�าแพงเพชร	ณ	 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2561	 มีผูสู้งอายทุั้งหมด	123,700	คน	และ

ประชากรทั้งจงัหวดั	จ�านวน	727,052	คน	ดงันั้นมีผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ	17.01	ของจ�านวน

ประชากรทั้งจงัหวดั	 Provincial	Administrative	Office	 of	KamphaengPhet,	 (2018)	 

แสดงใหเ้ห็นวา่จงัหวดัก�าแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย	ุ(Aging	Society)	

	 ในปัจจุบนันโยบายรัฐบาลไดใ้หค้วามส�าคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูสู้งอาย	ุ

เพื่อใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดี	ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ครอบครัว	ชุมชนและประเทศชาติ	

ในแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ	ฉบบัท่ี	2	(พ.ศ.	2545-2564)	ฉบบัปรับปรุง	คร้ังท่ี	1	พ.ศ.	2552	 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน	ในยทุธศาสตร์ท่ี	2	ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและ

พฒันาผูสู้งอาย	ุมาตรการท่ี	 2	 คือมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แขง็ 

ขององคก์รผูสู้งอาย	ุโดย	1)	ส่งเสริมการจดัตั้งและด�าเนินงานชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย	

2)	สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รเครือข่ายผูสู้งอาย	ุ และมาตรการท่ี	 3	 ส่งเสริมดา้น 

การท�างานและการหารายไดผู้สู้งอาย	ุ โดยส่งเสริมการท�างานทั้งเตม็เวลาและไม่เตม็เวลา	

ทั้งในระบบและนอกระบบ	 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัวยั	และ

ความสามารถ	และส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจดัท�ากิจกรรมเสริมรายได	้โดยให ้

ผูสู้งอายสุามารถมีส่วนร่วม	Committee	 of	 the	National	Elderly,	 (2010)	การรวมกลุ่ม 

ผูสู้งอายใุนการท�ากิจกรรมในชุมชนในช่วงแรกๆ	คือการตั้งชมรมผูสู้งอายซ่ึุงถือไดว้า่เป็น

ศูนยก์ลางการท�ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูสู้งอายใุนชุมชน	และต่อมาบางชมรมผูสู้งอายุ

ไดมี้การด�าเนินการในรูปแบบของโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุท�าใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกวา่ตนเอง
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ไดรั้บการดูแล	ไดรั้บการพฒันา	ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนๆ	ในวยัเดียวกนั

และผูสู้งอายบุางคนท่ีผา่นมาไม่ไดมี้โอกาสเป็นนกัเรียนท�าใหรู้้สึกมีชีวติชีวา	และนอกจาก

น้ีในระดบัต�าบลหรืออ�าเภอจะมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูสู้งอายใุนรูปแบบของ 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย	ุ (ศพอส.)	 ซ่ึงมีหลากหลายกิจกรรม	 

แต่โดยพ้ืนฐานแลว้การรวมกลุ่มผูสู้งอายมุกัจะเร่ิมด�าเนินการจากการตั้งชมรมผูสู้งอาย ุ
เป็นส�าคญัทั้งในระดบัหมู่บา้น	ต�าบล	

	 ส�าหรับจงัหวดัก�าแพงเพชรไดมี้การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายโุดยจากขอ้มลูสาขาสมาคม

สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ	ประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชรมีการจดทะเบียนชมรมจากอดีต

จนถึงปี	พ.ศ.	2559	จ�านวนทั้งส้ิน	147	ชมรม	และจากการส�ารวจขอ้มูลของชมรมผูสู้งอายุ

ของคณะวทิยาการจดัการในปี	พ.ศ.	 2560	พบวา่มีจ�านวน	73	ชมรมท่ีมีกิจกรรมอยา่งต่อ

เน่ือง	มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายแุละการจดักิจกรรม

ของชมรมผูสู้งอาย	ุFaculty	of	Management	Science,	(2017)	แต่ทั้งน้ีจากการลงพ้ืนท่ีส�ารวจ

ชมรมผูสู้งอายจุากรายช่ือชมรมผูสู้งอายท่ีุลงทะเบียนบางชมรมมีการลม้เลิกชมรมผูสู้งอายุ

ไปแลว้	บางชมรมมีกิจกรรมชมรมนานๆ	คร้ัง	จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่จากเดิมท่ีมี

ชมรมผูสู้งอายจุ �านวน	147	ชมรม	และในปัจจุบนัมีชมรมผูสู้งอาย	ุจ�านวน	73	ชมรมท่ีมีการ

ด�าเนินการอยา่งต่อเน่ือง	มีเพียงคร่ึงหน่ึงจากชมรมทั้งหมด	(ร้อยละ	49.65)	ซ่ึงอาจมีปัจจยั

หลายอยา่งท่ีท�าใหช้มรมผูสู้งอายไุม่ไดด้�าเนินการอยา่งต่อเน่ืองหรือลม้เลิกชมรมผูสู้งอายไุป	

ทั้งน้ีจากผลการวจิยัของทวปี	สมคัรการไถ	(Samakkantai,	2008)	พบวา่ปัญหาของชมรม 

ผูสู้งอายไุดแ้ก่	ผูสู้งอายมุาร่วมกิจกรรมนอ้ยเพราะมีปัญหาเร่ืองพาหนะ	อายมุาก	ภาระงานท่ีท�า	

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่เห็นความส�าคญัของชมรมและสนบัสนุนงบประมาณนอ้ย

ชมรมขาดผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการชมรม	 รุ่งกานต	์ปราชญศ์รีภูมิ	 

(Pradsripoom,	2010)	คน้พบวา่ปัญหาของชมรมผูสู้งอาย	ุไดแ้ก่	สถานท่ีตั้งชมรมและสถานท่ี

ท�ากิจกรรมร่วมกนัของชมรมอยูไ่กล	คณะกรรมการของชมรมผูสู้งอายยุงัไม่เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง	ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ของชมรม	ประธานชมรม

เป็นผูล้งมือท�างานเพียงล�าพงั	สมาชิกยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี	สิทธิประโยชนข์องสมาชิก	

สมาชิกยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการเกบ็เงินค่าสมคัรแรกเขา้ของชมรมผูสู้งอาย	ุ กิจกรรมของ

ชมรมผูสู้งอายไุม่มีการจดักิจกรรมใหผู้สู้งอายไุดคิ้ดกิจกรรมดว้ยตวัผูสู้งอายเุอง	 กิจกรรม

ของชมรมมีนอ้ยไม่ต่อเน่ือง	เงินทุนของชมรม	ประธานจะเป็นผูเ้กบ็รักษาเป็นเงินสดในมือ	

สมาชิกไม่ไดร่้วมคิดท่ีจะน�ามาใชเ้ป็นเงินทุนในการท�ากิจกรรมเพ่ือชมรม	หรือแมแ้ต่แสวงหา

ทุนจากแหล่งอ่ืน	และความร่วมมือขององคก์รชุมชน	ชมรมผูสู้งอายขุาดการประสานงาน

กบัองคก์รในชุมชน
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	 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่จงัหวดัก�าแพงเพชรไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุลว้	

ซ่ึงตอ้งมีการบริหารจดัการในหลายดา้นท่ีจะท�าใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติท่ีดีไม่เป็นปัญหา

ครอบครัว	ชุมชน	สงัคมและประเทศชาติ	และวธีิการแกปั้ญหาไดว้ธีิการหน่ึงคือการมีชมรม

ผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ	 มีความสามารถในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายเุพ่ือใหผู้สู้งอายุ

ไดมี้โอกาสท่ีจะท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัซ่ึงหากมีชมรมท่ีเขม้แขง็จะเป็นรากฐานของการ

พฒันาศกัยภาพ	การดูแลสุขภาพ	การท�ากิจกรรมต่างๆ	ของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดีทั้งน้ี 

ในการท่ีจะบริหารจดัการชมรมไดมี้ประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีการศึกษาสภาพและปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึนของชมรมผูสู้งอายแุละน�าขอ้มูลมาก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการชมรม 

ผูสู้งอาย	ุเพ่ือจะท�าใหช้มรมผูสู้งอายมีุแนวทางการบริหารจดัการชมรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิยั

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 2.		เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 3.		เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรจ�าแนก

ตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	และจ�านวนสมาชิก

	 4.		เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

กรอบแนวคดิ

	 ในการหาแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรท่ีตรงกบั

บริบทต่างๆ	ของชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดัก�าแพงเพชรนั้น	ตอ้งท�าการศึกษาสภาพและปัญหา

ในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ เพ่ือน�าขอ้มูลมาก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการ

ชมรมผูสู้งอายแุละจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีน่า 

จะท�าใหช้มรมผูสู้งอายมีุปัญหาในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั	คือจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม

และจ�านวนสมาชิก	ดงันั้นในการวิจยัในคร้ังน้ีจึงไดก้�าหนดสมมุติฐานการวิจยัและ 

กรอบแนวคิดในการศึกษาดงัแสดงในภาพท่ี	1	และภาพท่ี	2

	 สมมุตฐิำนกำรวจิยั	:	ปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดัก�าแพงเพชร

มีปัญหาแตกต่างกนั	ตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	และจ�านวนสมาชิก
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ภำพที	่1		กรอบแนวคิดในการวจิยัตามสมมุติฐานในการวจิยั

ภำพที	่2		กรอบแนวคิดในการวจิยั

ทฤษฏีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ	ไดก้ล่าวถึงชมรมผูสู้งอาย	ุคือ	การรวมกลุ่ม

ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกิน	60	ปีบริบูรณ์ข้ึนไป	ตั้งแต่	30	คน	ข้ึนไป	ทั้งหญิงและชาย	และวยัผูท่ี้มีอายุ
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ระหวา่ง	25	–	59	ปี	ไม่เกิน	1	ใน	4	ของสมาชิกท่ีมีอาย	ุเกิน	60	ปี	ทั้งน้ีในการบริหารจดัการ

ชมรมผูสู้งอายมีุองคป์ระกอบดงัน้ี	Association	Branch	Council	 of	Thailand,	 (2010)	 

1)	การก่อตั้ง	ชมรมผูสู้งอายคุวรเกิดข้ึนในหมู่บา้นหรือชุมชน	 มีท่ีตั้งชดัเจน	และเกิดจาก

ความร่วมมือของสมาชิกสูงอายใุนชุมชนเอง	2)	สถานท่ี	สถานท่ีท่ีมีอยูใ่นชุมชน	ไม่จ�าเป็น

ตอ้งสร้างข้ึนใหม่	อาจใชศ้าลาวดั	ศาลาประชาคม	หรือโรงเรียนท่ีไม่มีการเรียนการสอนแลว้	

3)	ดา้นสมาชิก	ควรมีสมาชิกระหวา่ง	30–100	คน	 เพ่ือใหส้ามารถดูแลกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง	

โดยมีกลุ่มผูสู้งอายแุละกลุ่มวยัอ่ืนๆ	 ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะท�างานร่วมกนัทั้งท่ีมีสุขภาพดี 

และไม่ดี	 4)	 ดา้นกรรมการ	กรรมการมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีพร้อมเสียสละ	 

ท�างานเพ่ือส่วนร่วม	และมีความเขม้แขง็ในการท�างานและบรรลุ	ศิริพานิช	(Siripanit,	1999)	

กล่าวถึงการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายตุอ้งค�านึงถึงองคป์ระกอบโครงสร้างต่างๆ	น�ามาพิจารณา

ดว้ยเพ่ือท่ีจะใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี	1)	คณะกรรมการ

บริหารชมรม	2)	คณะกรรมการด�าเนินการ	3)	สถานท่ีตั้งชมรมและสถานท่ีจดักิจกรรม	 

4)	ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมผูสู้งอาย	ุและ5)	การด�าเนินกิจกรรมของชมรม	แต่ในการบริหาร

จดัการและท�ากิจกรรมของชมรมผูสู้งอายมีุงบประมาณสนบัสนุนการท�ากิจกรรมจะเป็นการ

ส่งเสริมการขบัเคล่ือนการท�ากิจกรรม	

	 ทั้งน้ีปัญหาของชมรมผูสู้งอายท่ีุสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ	Association	

Branch	Council	 of	Thailand,	 (2010)	อธิบายถึงอุปสรรคและความลม้เหลวของชมรม 

ผูสู้งอายไุวด้งัน้ี	1)	ไม่มีกิจกรรมหรือไม่ท�ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง	2)	ไม่มีการประชุมตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม	หรือประชุมไม่สม�่าเสมอ	3)มีแต่ช่ือชมรมไม่มีท่ีตั้งชมรมชดัเจน		

4)	มีปัญหาเก่ียวกบัประธานและผูน้�า	เช่น	ประธานขาดภาวะความเป็นผูน้�า	ผูน้ �าเป็นเผดจ็การ	

ยดึเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่	ผูน้�าไม่โปร่งใส	ผูน้�าไม่มีจิตอาสา	ผูน้�าไม่ท�าตามขอ้

บงัคบัท่ีก�าหนดไว	้และจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย	ุโดยปานหทยั	ปานสิทธ์ิ	

(Pansit,	 2010)	 ไดท้ �าการศึกษารูปแบบและการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอายใุนอ�าเภอ

ปากพะยนู	ผลการวจิยัพบวา่	สภาพการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอาย	ุส่วนใหญ่มีท่ีตั้งอยูท่ี่

สถานีอนามยัประจ�าหมู่บา้น	ชมรมมีระยะเวลาการด�าเนินการอยูใ่นช่วง	1-3	ปี	ด�าเนินการ

ก่อตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเลง็เห็นความส�าคญัและประโยชน์สุขต่อ 

ผูสู้งอายแุละครอบครัวทั้งการดูแลดา้นสุขภาพและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง

สมาชิก	ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก	พบวา่	สมาชิกมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย	และดา้น

การด�าเนินงาน	พบวา่	ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของชมรมทั้งหมดท่ีมีการจดัท�าระเบียบขอ้บงัคบัของ

ชมรม	และการจดัท�าแผนงานประจ�าปี	และชมรมมีการช้ีแจงบญัชีรายรับ	–	รายจ่ายเงินและ



250 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมใหส้มาชิกทราบเป็นบางคร้ังเท่านั้น	และส่วนใหญ่มีการจดั

ประชุมทุกเดือน	ส่วนรูปแบบการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็	คือ	ชมรมผูสู้งอายุ

ท่ีมีความเขม้แขง็	 มีคุณภาพ	 เป็นชมรมของผูสู้งอาย	ุ โดยผูสู้งอายเุพ่ือผูสู้งอายแุละสงัคม	

ทางชมรมมีการบริหารจดัการโดยใชก้ระบวนการบริหารตามปัจจยัพ้ืนฐานทางการบริหาร	

มีการประสานงานระหวา่งบุคคลในหน่วยงานเป็นอยา่งดี	 มีการควบคุมงานใหด้�าเนินไป

ตามท่ีก�าหนด	และการด�าเนินงานดา้นกิจกรรมก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

สมาชิกชมรมไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งดา้นการสร้างเสริมสุขภาพอนามยั	 กิจกรรมนนัทนาการ	

กิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม	การทศันศึกษา	การบ�าเพญ็ประโยชน	์กิจกรรมฌาปนกิจ

สงเคราะห์และอ่ืนๆ	 ส่วนเง่ือนไขและอุปสรรคของชมรม	 คือคณะกรรมการมีภาระงาน

ประจ�าวนัมากท�าใหมี้เวลาวา่งไม่ตรงกนั	และงบประมาณมีจ�านวนจ�ากดัจึงไดห้าแนวทาง

แกไ้ข	คือในการจดัประชุมประจ�าเดือนควรเลือกวนัท่ีทุกคนมีเวลาวา่งตรงกนั	หาแหล่งเงิน

ทุนจากเอกชนเพ่ิมนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ	 และจดัท�าโครงการเพ่ิมหรือ 

เขียนโครงการของงบประมาณสนบัสนุนจากหลายๆ	หน่วยงานส�าหรับ	ชนาภา	ข�าสุวรรณ	

(Kamsuwan,	2007)ไดศึ้กษาการจดัการกิจการชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลสงขลา	ผลการวจิยั

ปรากฏดงัน้ี	 ปัจจยัการจดัการกิจการชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลสงขลา	 มีปัจจยัส�าคญั	 

4	ประการปัจจยัดา้นผูน้�าและสมาชิกชมรม	ปัจจยัดา้นโครงสร้างชมรม	ปัจจยัดา้นทุน	และ

ปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรม	จากศึกษาพบว่า	 ปัจจยัดา้นผูน้�าชมเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุด 

ในการจดัการการกิจการชมรม	เพราะผูน้�าเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก	ในดา้น

ความเสียสละ	ความน่าเช่ือถือความมีเหตุผล	ความมีศีลธรรม	มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีแก่สมาชิก	และไดรั้บการตอบรับจากสมาชิกในทุกๆ	ดา้น	 ส่งผลใหส้มาชิกไดมี้การ 

เรียนรู้และการปฏิบติัตาม	ตลอดจนมีจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในชมรม	การมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม	การมีจิตส�านึกในความสมานสามคัคีโดยพร้อมเพียง	 มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ 

แก่สาธารณชนและไดรั้บยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ส่งผลใหช้มรม

เจริญกา้วหนา้และบรรลุจุดประสงคข์องชมรมและพบวา่	ในการด�าเนินกิจการต่างๆ	ของ

ชมรม	 กิจการท่ีใหป้ระโยชน์แก่สมาชิกชมรมมากท่ีสุด	 ไดแ้ก่	 กิจการส่งเสริมสุขภาพ 

ผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน	ยงัพบวา่กิจการแต่ละกิจการของชมรมประสบผลส�าเร็จเป็น

อยา่งยิง่	ซ่ึงเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก	และการปฏิบติังานตามแผนและ

กระบวนการขั้นตอนในการด�าเนินงานชมรม	ผลงานเป็นท่ียอมรับของสงัคมและส่งผลต่อ

สุขภาพของสมาชิกทั้งทางดา้นร่างกาย	และสุขภาพจิตของผูสู้งอายแุละบุคคลในครอบครัว	

มีผลท�าใหส้มาชิกชมรมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน	สมาชิกมีความผกูพนั	เอ้ืออาทร
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ต่อกนั	มีความสามคัคี	ท�าใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกท่ีดีต่อสงัคมและไม่ถกูทอดท้ิง	คลายความ

เงียบเหงา	 มีเพ่ือนท่ีรู้ใจซ่ึงกนัและกนั	และไดรั้บการยอมรับจากสังคมท�าใหจิ้ตใจและ

คุณภาพชีวติของผูสู้งอายดีุข้ึน	และทวปี	สมคัรการไถ	(Samakkantai,	2008)	ไดศึ้กษาปัจจยั

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอายมีุประชากรท่ีศึกษา	 คือชมรม 

ผูสู้งอายใุนจงัหวดัอุทยัธานีทั้งหมด	ผลการศึกษาพบวา่	 1)	ผลการด�าเนินงานของชมรม 

ผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัสูง	 2)	 ปัจจยัดา้นกรรมการชมรม	และปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจาก 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัสูง	 ปัจจยัดา้น 

การสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ชมรมในการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง	 3)	 ปัจจยัดา้นกรรมการ

ชมรมปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากหนา้ท่ีสาธารณสุข	ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมมีความสัมพนัธ์ 

ในทิศทางบวกกบัผลการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอาย	ุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

0.001	และ	4)	ปัญหา	อุปสรรคท่ีพบ	ไดแ้ก่	ผูสู้งอายมุาร่วมกิจกรรมนอ้ยเพราะมีปัญหาเร่ือง

พาหนะ	อายมุาก	ภาระงานท่ีท�า	องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่เห็นความส�าคญัของชมรม

และสนบัสนุนงบประมาณนอ้ยชมรมขาดผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการชมรม	

โดยผูบ้ริหารชมรม	มีขอ้เสนอแนะวา่ควรจดัรถรับ	–	ส่งผูสู้งอายท่ีุมาเขา้ร่วมกิจกรรม	องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนชมรมอยา่งเตม็รูปแบบ

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัในคร้ังน้ีจึงมีไดก้�าหนด

ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการด�าเนินการชมรมผูสู้งอายใุน	4	ดา้นหลกั	คือ	1)	ดา้นคณะกรรมการ	

2)	ดา้นสมาชิก	3)	ดา้นระเบียบขอ้บงัคบั	และ	4)	ดา้นงบประมาณและการจดักิจกรรม

ระเบียบวธีิกำรวจิยั

	 ในการวจิยัในคร้ังน้ีแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น	2	ขั้นตอน	ดงัน้ี

	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดั

ก�าแพงเพชร	

	 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ี	คือ	คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

ในจงัหวดัก�าแพงเพชร	ชมรมผูสู้งอายจุะตอ้งมีการรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมกนัมาแลว้ 

อยา่งนอ้ย	1	ปี	โดยขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุะเกบ็เพียง	1	ชุด

ต่อ	1	ชมรมจากคณะกรรมการชมรมผูสู้งอาย	ุแต่ปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุ

จะเกบ็จากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุ ซ่ึงจากการส�ารวจในปี	2561	พบวา่ 
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มีชมรมผูสู้งอายท่ีุยนิดีใหข้อ้มูลและมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก�าหนดจ�านวนทั้งส้ิน	86	ชมรม	

จ�านวนสมาชิก	ทั้งส้ิน	20,032	คน	กลุ่มตวัอยา่ง	 ไดแ้ก่คณะกรรมการและสมาชิกชมรม 

ผูสู้งอายใุนจงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยระดบัชมรมเกบ็ขอ้มูลจากคณะกรรมการชมรมผูสู้งอาย	ุ

โดยเก็บจากทุกชมรม	จ�านวน	86	ชมรม	และคณะกรรมการหรือสมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุ 

เกบ็จ�านวนทั้งส้ิน	397	คน	Krejcie	&	Morgan,	 	 (1970)	ทั้งน้ีไดใ้ชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น	

(Stratified	Random	Sampling)	 จ�าแนกตามอ�าเภอ	 โดยจงัหวดัก�าแพงเพชรมีจ�านวน	 

11	อ�าเภอ	และไดก้�าหนดว่าเก็บขอ้มูลจากประธานหรือผูแ้ทน	จ�านวนกลุ่มละ	 1	คน	 

คณะกรรมการกลุ่มละ	1	คน	สมาชิกกลุ่มละ	2-3	คน	จึงท�าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน	397	คน	

	 เคร่ืองมือการวจิยัในการวจิยัในขั้นตอนน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม	

แบ่งเป็น	2	ชุด	คือแบบสอบถามชุดท่ี	1	ส�าหรับคณะกรรมการใหค้ �าตอบในภาพรวมของชมรม	

เพ่ือสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของชมรมผูสู้งอาย	ุและสภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุ

โดยหน่วยท่ีใชว้เิคราะห์	(Unit	of	Analysis)	คือ	ชมรมผูสู้งอาย	ุเกบ็ขอ้มูลชมรมละ	1	ชุด

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ตอนคือตอนท่ี	1	ขอ้มูลทัว่ไปของชมรมตอนท่ี	2	สภาพ

การบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายโุดยแบ่งสภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายเุป็น	4	ดา้น	

คือ	ดา้นงบประมาณและการจดักิจกรรม	ดา้นคณะกรรมการดา้นสมาชิก	และดา้นระเบียบ

ขอ้บงัคบั	ส�าหรับแบบสอบถามชุดท่ี	 2	ส�าหรับคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น	2	ตอน	ตอนท่ี	1	ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ตอนท่ี	2	

ปัญหาในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุน	4	ดา้น	คือ	ดา้นงบประมาณและการจดักิจกรรม	

ดา้นคณะกรรมการ	ดา้นสมาชิก	และดา้นระเบียบขอ้บงัคบั	โดยแบ่งระดบัปัญหา	5	ระดบั

โดยการใหค้ะแนน	1-5	คะแนนตามระดบัปัญหา	คือ	ปัญหามากท่ีสุด	ปัญหามาก	ปัญหา

ปานกลาง	 ปัญหานอ้ย	 ปัญหานอ้ยท่ีสุด	การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ	 โดยให ้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค�าถามกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีท�าการ

ศึกษา	จ�านวน	5	ท่าน	และน�ามาหาค่า	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	ไดค่้า	IOC	

ระหว่าง	 0.66-1.00	 และทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ	 (Reliability)โดยการหา 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั	 (Cronbarch’s	Alpha)	 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ 

ครอนบคั	0.8721	

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยความถ่ี(Frequency)	 ร้อยละ(Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	ส�าหรับปัญหาในการบริหารจดัการ

ชมรมผูสู้งอายวุิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียของปัญหา	 ซ่ึงแบ่งปัญหาออกเป็น	 5	 ระดบั	 

ประคอง	กรรณสูต	(Kannasoot,	1999)	ดงัน้ี	
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	 	 	 คะแนนเฉล่ีย	1.00	–	1.49	แสดงวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด	

	 	 	 คะแนนเฉล่ีย	1.50	–	2.49	แสดงวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย	

	 	 	 คะแนนเฉล่ีย	2.50	–	3.49	แสดงวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง	

	 	 	 คะแนนเฉล่ีย	3.50	–	4.49	แสดงวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก	

	 	 	 คะแนนเฉล่ีย	4.50	–	5.00	แสดงวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	

  

	 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดัก�าแพงเพชรจ�าแนก

ตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรมผูสู้งอาย	ุและจ�านวนสมาชิก	โดยใชค่้า	 Independent	 t-test	กรณี

ตวัแปรอิสระแบ่งเป็น	2	กลุ่มและการวเิคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	Variances)	

ทางเดียว	(Oneway	ANOVA)	กรณีตวัแปรอิสระแบ่งกลุ่มตั้งแต่	3	กลุ่มข้ึนไป

	 ขั้นตอนที	่2	หาแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	

	 ผูใ้หข้อ้มูลในขั้นตอนน้ี	 ไดแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการการบริหารจดัการชมรม 

ผูสู้งอายหุรือมีแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการชมรมโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	 เป็นผูท่ี้รับผดิชอบเก่ียวกบัผูสู้งอายใุนระดบัจงัหวดั	จ�านวน	4	คน	

ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญจากส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัก�าแพงเพชร	

ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก�าแพงเพชร	สาขาสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภฯ์	ประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชร	4)	นกัวชิาการและผูท่ี้รับผดิชอบเก่ียวกบั

ชมรมผูสู้งอายใุนระดบัอ�าเภอๆ	ละ	1	คน	จ�านวน	11	คน	ประธานหรือกรรมการชมรม 

ผูสู้งอาย	ุอ �าเภอละ	2	คน	จ�านวน	22	คน	นกัวชิาการ	จ�านวน	3	คน	รวมทั้งส้ิน	จ�านวน	40	คน	

เคร่ืองมือการวิจยั	 ไดแ้ก่การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยน�าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี	 1	 ไดแ้ก่ 

สภาพและปัญหาในการด�าเนินการของชมรมผูสู้งอายมุาเป็นกรอบในการด�าเนินการประชุม

เชิงปฏิบติัการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ	 (Workshop)	 ในวนัท่ี	 5	

เมษายน	พ.ศ.	 2562	ณ	ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย	ุ (ศพอส.)	 

เทศบาลเมืองก�าแพงเพชร	และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา	(Content	Analysis)	

เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

 

ผลกำรวจิยั

	 1.	 ขอ้มลูทัว่ไปของชมรมผูสู้งอาย	ุพบวา่ชมรมผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีสถานท่ีตั้งชมรม	

(ร้อยละ	91.86)	โดยตั้งอยูท่ี่	เทศบาล/อบต.	มากท่ีสุด	(ร้อยละ	36.05)	รองลงมาคือ	ท่ี	รพ.สต.

(ร้อยละ	22.09)	และศนูยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย	ุหรือบา้นคณะกรรมการ
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หรือสมาชิกจ�านวนเท่ากนั	 (ร้อยละ	9.30)	ส�าหรับหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการ 

ด�าเนินกิจกรรมชมรมผูสู้งอายใุนปีท่ีผา่นมา	 ส่วนใหญ่คือ	รพ.สต.	 (ร้อยละ	75.58)	และ	

อบต./เทศบาล	 (ร้อยละ	 65.12)	 จ�านวนปีท่ีตั้งชมรมผูสู้งอายแุละมีกิจกรรมด�าเนินการ	 

คือ	 4-6	 ปีมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	43.02)	จ�านวนสมาชิกของชมรมผูสู้งอายจุะมีสมาชิกจ�านวน	 

100	–	149	คน	มากท่ีสุด	(ร้อยละ	36.05)	รองลงมาคือ	50-99	คน	(ร้อยละ	32.56)	จ�านวน	 

150	–	499	คน	(ร้อยละ	15.12)	ตามล�าดบั

	 2.	 สภาพการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนดา้นคณะกรรมการ	พบวา่ส่วนใหญ่ 

จะมีคณะกรรมการบริหารชมรมผูสู้งอาย	ุจ�านวน	7-10	คน	(ร้อยละ	72.09)	การจดัประชุม

คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายใุนปีท่ีผา่นมาพบวา่ส่วนใหญ่มีการจดัประชุม	(ร้อยละ	95.35)	

จะจดัเฉพาะเม่ือมีการจดักิจกรรมต่างๆ	 (ร้อยละ	37.21)	หรือไม่มีก�าหนดการท่ีแน่นอน	 

(ร้อยละ	22.09)	ส�าหรับการจดัประชุมสมาชิกชมรมผูสู้งอายทุั้งหมดในปีท่ีผา่นมา	พบวา่

ประมาณคร่ึงหน่ึงมีการจดั	 1	คร้ัง	 (ร้อยละ	53.49)	ส�าหรับการด�าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

คณะกรรมการพบวา่มากกวา่ร้อยละ	70	คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก	หรือ

การไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก	 (ร้อยละ	80.23)	และคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น	

หรือขอความคิดเห็นจากสมาชิกในการด�าเนินการใดๆ	ของชมรมผูสู้งอาย	ุ(ร้อยละ	72.09)	

ทั้งน้ีในเร่ืองการเขา้รับกบัอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุของคณะกรรมการยงัต�่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ	 

(ร้อยละ	33.72)	ดา้นสมาชิก	พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้

หรือต�่ากวา่	(ร้อยละ	47.67)	หรือประถมศึกษาตอนปลาย	(ร้อยละ	41.86)	ส�าหรับการด�าเนิน

การในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาชิก	พบวา่มากกวา่ร้อยละ	70	 มีการด�าเนินการ	โดยสมาชิกเห็น

ความส�าคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย	ุ(ร้อยละ	90.70)	รองลงมา	คือ	สมาชิก

มีความสามคัคี	 (ร้อยละ	 84.88)	สมาชิกเคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมผูสู้งอาย	ุ 

(ร้อยละ	82.56)	สมาชิกท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายเุน่ืองจากมีอุดมการณ์ร่วมกนั	

(ร้อยละ	79.07)	สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ	(ร้อยละ	72.09)	แต่สมาชิกมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายตุ �่ากวา่เร่ืองอ่ืนๆ	(ร้อยละ	37.21)	ดา้นระเบียบขอ้บงัคบั	

พบวา่ยงัมีการด�าเนินการต่างๆ	ต�่ากวา่ร้อยละ	50	ยกเวน้	มีการตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน	 (ร้อยละ	52.33)	 ส่ิงท่ีด�าเนินการต�่าท่ีสุดคือชมรมผูสู้งอาย ุ

จดทะเบียนกบัสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย	(ร้อยละ	30.23)	ส�าหรับเอกสาร

มีการด�าเนินการเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	83.72)	 รองลงมาคือ	บญัชี

รายรับ-รายจ่าย	(ร้อยละ	75.58)	ท่ีด�าเนินการนอ้ยสุดคือ	การมีสมุดเยีย่มชม	(ร้อยละ	6.98)	
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ดา้นงบประมาณและการจดักิจกรรมพบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีการเกบ็ค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็น

สมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุ (ร้อยละ	 88.37)	 โดยงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมชมรม 

ผูสู้งอายไุดม้าโดยการไดรั้บจดัสรรงบประมาณองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ	 (ร้อยละ	91.86)	

การด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบังบประมาณและการจดักิจกรรม	พบวา่การจดักิจกรรม

ชมรมผูสู้งอายตุรงกบัความตอ้งการและปัญหาของสมาชิก	 (ร้อยละ	77.91)	 รองลงมาคือ	

สถานท่ีตั้งชมรมผูสู้งอายเุหมาะสมในการท�ากิจกรรมชมรมผูสู้งอาย	ุ (ร้อยละ	 73.26)	 

มีการส�ารวจความตอ้งการของสมาชิกในการท�ากิจกรรมต่างๆ	(ร้อยละ	72.09)	ตามล�าดบั	

ส่วนการติดต่อส่ือสารในการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะใชก้ารแจง้จาก

คณะกรรมการ	 (ร้อยละ	70.93)	 ส่วนความถ่ีในการท�ากิจกรรมร่วมกนัของชมรมผูสู้งอายุ

จะไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่มีการจดักิจกรรมเม่ือใด	(ร้อยละ	37.21)	รองลงมาคือ	สปัดาห์ละ	1	วนั	

(ร้อยละ	19.77)	เดือนละคร้ัง	(ร้อยละ	17.44)	กิจกรรมท่ีชมรมผูสู้งอายไุดด้ �าเนินการในรอบ	

1	ปีท่ีผา่นมา	จะจดักิจกรรมดา้นสุขภาพมากท่ีสุด	(ร้อยละ	83.72)	รองลงมาคือดา้นนนัทนาการ	

(ร้อยละ	59.30)	และดา้นศาสนา	ประเพณี	วฒันธรรม	(ร้อยละ	48.84)	ตามล�าดบั

	 3.	 ปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง	

( =2.71)	และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยดา้นงบประมาณและการจดั

กิจกรรม	( =	2.82)	ค่าเฉล่ียสูงสุด	รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสมาชิก	( =2.70)	ดา้นคณะกรรมการ	

( =2.66)	และดา้นดา้นระเบียบขอ้บงัคบั	( =2.55)	ตามล�าดบั	เม่ือพิจารณารายประเดน็

พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาในระดบัปานกลาง	 โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุด	 

3	อนัดบัแรก	ไดแ้ก่ไม่มีงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย	ุ ( =3.64)	 

รองลงมาไดแ้ก่ความรู้ในการจดัท�าโครงสร้างการบริหารการจดัการและบทบาทหนา้ท่ี 

ของประธาน	กรรมการและสมาชิก	 ( =3.58)	 และคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชน 

หลายต�าแหน่ง	( =3.51)	ซ่ึงมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก	ส่วนประเดน็ปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุด	

3	อนัดบัแรกไดแ้ก่การจดัท�าระเบียบขอ้บงัคบัขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก	 ( =1.51)	

การจดักิจกรรมชมรมผูสู้งอายไุม่ตรงกบัความตอ้งการและปัญหาของสมาชิก	 ( =1.69)	

คณะกรรมการไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งของสมาชิก	หรือการไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก

ส่วนใหญ่	และคณะกรรมการขาดภาวะความเป็นผูน้�า	ซ่ึงมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย	( =1.72)	

ดงัแสดงในตารางท่ี	1

	 4.	 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดัก�าแพงเพชร

จ�าแนกตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	และจ�านวนสมาชิก	ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหาร

จดัการชมรมผูสู้งอายจุ �าแนกตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	พบวา่ในภาพรวมมีปัญหาการบริหาร
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จดัการชมรมผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั	แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีปัญหาในการบริหาร

จดัการชมรมผูสู้งอายใุนดา้นคณะกรรมการแตกต่างกนั	 โดยจ�านวนปีท่ีตั้งชมรมต�่ากวา่	 

3	 ปี	 กบัจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	10	 ปีข้ึนไป	โดยจ�านวนปีท่ีตั้งชมรมต�่ากว่า	 3	 ปีมีปัญหา	 

( =2.75)	มากกวา่จ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	10	 ปีข้ึนไป	 ( =2.69)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ี	 0.05	 ส่วนดา้นอ่ืนๆ	 ปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุม่มีความแตกต่างกนั	 

ดงัแสดงในตารางท่ี	2

ตำรำงที่	2	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการบริหารจดัการชมรมผูสู้ง

อายจุ �าแนกตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรมผูสู้งอายุ

	 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุ �าแนกตามจ�านวนสมาชิก	

พบวา่ในภาพรวมมีปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั	แต่เม่ือพิจารณา

รายดา้นพบวา่มีปัญหาในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนดา้นดา้นงบประมาณและ 

การจดักิจกรรมแตกต่างกนั	โดยจ�านวนสมาชิกมากกวา่	500	ข้ึนไป	มีปัญหาในการบริหาร

จดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ ( =2.98)	 สูงกว่าจ�านวนสมาชิก	 50-99	คน	 ( =2.81)	อยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ี	 0.05	 ส่วนดา้นอ่ืนๆ	 ปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุม่มี 

ความแตกต่างกนั	ดงัแสดงในตารางท่ี	3
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ตำรำงที	่3	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการบริหารจดัการชมรม 

ผูสู้งอายจุ �าแนกตามจ�านวนสมาชิก

	 5.	แนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 ในการพฒันาทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุโดยส่วนใหญ่แลว้ชมรมผูสู้งอายุ

มกัจะมีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายแุละมีคณะกรรมการอยูเ่ดิมแลว้	หรือหากเป็นชมรมผูสู้งอายุ

ท่ีจดัตั้งใหม่	ควรมีการวางแผนในการเลือกคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายโุดยเฉพาะประธาน

ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกเพราะจากผลการวิจยัพบว่าผูน้�า 

เป็นส่ิงส�าคญัมากในอนัดบัแรกๆ	ในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุหป้ระสบความส�าเร็จ	

และชมรมผูสู้งอายคุวรแยกออกจากชมรมผูสู้งอายท่ีุมีกิจกรรมเพียงดา้นฌาปนกิจสงเคราะห์

ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท�าการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ	และสงเคราะห์

ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย	ทั้งน้ีในการน�าแนวทางการบริหารจดัการชมรม 

ผูสู้งอายไุปใชค้วรเร่ิมโดยการประชุมเพ่ือช้ีแจงใหค้ณะกรรมการเห็นความส�าคญัและ 

มีส่วนร่วมในการน�าแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุปใชพ้ฒันาชมรมตลอดจน
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ร่วมวางแผนในการพฒันาชมรมผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ	จากผลการวิจยัไดแ้บ่งแนวทาง

ทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายเุป็น	4	ดา้น	ดงัน้ี

	 	 5.1	ดา้นคณะกรรมการ	1)	การมีคณะกรรมการหรือผูน้�าชมรมผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็	

เสียสละ	และมาปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายหากเป็นไปไดค้วรมีคณะกรรมการ

ชมรมผูสู้งอาย	ุโดยเฉพาะประธานชมรมท่ีเป็นผูท่ี้เคยรับราชการมาก่อนจะท�าใหมี้แนวคิด

ในการบริหารจดัการ	เช่นเคยเป็นครู	เป็นบุคลากรดา้นสาธารณสุข	เป็นตน้	2)	มีการประชุม

คณะกรรมการอยา่งนอ้ย	2	เดือนคร้ังเพ่ือทบทวนการด�าเนินงานและวางแผนในการด�าเนิน

กิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย	ุ 3)	คณะกรรมการมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายโุดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัการจดัท�าโครงสร้าง 

การบริหารการจดัการและบทบาทหนา้ท่ีของประธาน	กรรมการและสมาชิก	 อีกทั้งควร 

มีความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายใุนประเดน็ต่างๆ	4)	หากคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลาย

ต�าแหน่ง	ควรมีการบริหารจดัการเวลาท่ีดี	หรือมีทีมงานในการช่วยเหลืองานในบางส่วน	

เน่ืองจากการมีภารกิจในชุมชนหลายต�าแหน่งส่งผลดีในแง่ของการมีศรัทธาและ 

การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	 5)ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีตอ้งการ 

ความร่วมมือ	เช่น	การจดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย	ุการจดักิจกรรมของชุมชน	อ�าเภอหรือจงัหวดั	

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสมัพนัธ์ชมรมผูสู้งอายุ

	 	 5.2	ดา้นสมาชิก	1)	ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีสร้างความรัก

ความสามคัคี	ความเขา้ใจ	การมีอุดมการณ์ร่วมกนัเพ่ือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัรวมทั้ง

คณะกรรมการ	 ซ่ึงส่งผลให้มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงชมรมในอนัจะท�าให้เกิด 

ความร่วมมือและร่วมใจ	2)	ตอ้งมีวธีิการสร้างแรงจูงใจหรือวธีิการใหส้มาชิกเขา้กิจกรรม

ของชมรมอยา่งสม�่าเสมอเพ่ือด�าเนินการกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องชมรม	 3)	สมาชิก

ควรมีวยัอ่ืนๆ	ร่วมดว้ย	เช่น	วยัรุ่น	เพื่อช่วยเหลือในดา้นเทคโนโลยกีารจดัท�าเอกสารต่างๆ	

วยัก่อนเขา้สู่วยัสูงอาย	ุเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพ	เป็นตน้	

4)	 ร่วมกนัวเิคราะห์ศกัยภาพของชมรมผูสู้งอายเุพื่อสร้างเอกลกัษณ์หรือจุดเด่นของชมรม

ผูสู้งอาย	ุตามบริบทและความสามารถของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ

	 	 5.3	ดา้นระเบียบขอ้บงัคบั	 1)	 มีการจดทะเบียนกบัสาขาสมาคมสภาผูสู้งอาย ุ

แห่งประเทศไทยฯ	ประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชร	หรือจดทะเบียนเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์	

หรือเป็นชมรมท่ีมีตน้สงักดัเพ่ือใหมี้สิทธิในการร่วมกิจกรรมต่างๆ	และการของบประมาณ

สนบัสนุนในการด�าเนินกิจกรรมของผูสู้งอาย	ุ2)	มีการจดัท�าทะเบียนสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบนั

และมีขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสมาชิกท่ีครบถว้นท่ีใชใ้นการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุเช่น	
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วนัเดือนปีเกิด	อาชีพ	รายได	้ความสามารถพิเศษ	สภาวะสุขภาพ	กิจกรรมความตอ้งการให้

ชมรมด�าเนินการ	เป็นตน้	3)	มีการจดัท�าบญัชีรายรับ-รายจ่ายของชมรมท่ีเป็นปัจจุบนัและ

ตรวจสอบได	้ 4)	 มีระเบียบขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการชมรมท่ีชดัเจนโดยใหย้ดึคู่มือ

ชมรมผูสู้งอายขุองสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ	 เป็นแนวทางในการจดัท�า 

ขอ้บงัคบัและมีการทบทวนในทุกปีเพ่ือให้ทนัต่อสภาพและปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 5)	 มีการ

ประชาสมัพนัธ์การด�าเนินการของชมรมผูสู้งอายใุนรูปแบบท่ีชมรมสามารถส่ือสารเองได	้

เช่น	สมุด	บอร์ด	Facebook	หรือ	Line	และประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหช้มรม 

ผูสู้งอายเุป็นท่ีรู้จกั

	 	 5.4	ดา้นงบประมาณและการจดักิจกรรม	1)	 มีสถานท่ีตั้งท่ีมัน่คงถาวรเป็นของ

ชมรมท่ีสะดวกในการท�ากิจกรรม	และเป็นศนูยก์ลางท่ีสมาชิกมาร่วมท�ากิจกรรมไดส้ะดวก	

2)	ควรมีการศึกษาดูงานหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชมรมผูสู้งอายท่ีุประสบความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินงานและมาถอดบทเรียนร่วมกนัเน่ืองจากการศึกษาดูงานเป็นวธีิการกระตุน้ 

ท่ีไดเ้ห็นสภาพจริง	อีกทั้งเป็นการสร้างความสามคัคี	3)	มีการวเิคราะห์ตนเองและการส�ารวจ

ปัญหาและความตอ้งการของสมาชิกเพ่ือการจดักิจกรรมของชมรมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม	

4)	 การจดักิจกรรมชมรมผูสู้งอายมีุการบูรณาการความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ	ทั้ง 

หน่วยงานภาครัฐหรือองคก์รเอกชนและร่วมกนัท�าแผนของชมรมผูสู้งอาย	ุ5)	การจดักิจกรรม

ชมรมตอ้งมีความต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยเดือนละ	 1	คร้ัง	 6)	การจดักิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ

ตอ้งตรงกบัความตอ้งการและปัญหาของสมาชิก	โดยมีการจดักิจกรรมดา้นสุขภาพเป็น 

พ้ืนฐาน	เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ืองของสุขภาพหรือเป็นการป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพ

ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของผูสู้งอายแุละอ่ืนๆ	ตามความตอ้งการของสมาชิก	 7)	 กิจกรรม 

ชมรมผูสู้งอายตุอ้งสามารถแกปั้ญหาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก	8)	การจดั 

กิจกรรมชมรมจะตอ้งมีความหลากหลายปรับเปล่ียนหมุนเวยีน	เพ่ือใหส้มาชิกไม่เบ่ือหน่าย	

9)	 มีการสรรหางบประมาณในการด�าเนินการโดยชมรมผูสู้งอายเุองเพ่ือท่ีจะไดส้ามารถ

บริหารจดัการงบประมาณของตนเองได	้โดยไม่ตอ้งพึ่งหน่วยงานภาครัฐเพียงอยา่งเดียว

	 ทั้งน้ีจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแนวทางในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย ุ

ท่ีส�าคญัและประสบความส�าเร็จไดแ้ก่	 การมีคณะกรรมการหรือผูน้�าชมรมผูสู้งอาย ุ

ท่ีเขม้แขง็	และเสียสละ	สมาชิกความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงชมรมและเขา้ร่วมกิจกรรม

อยา่งสม�่าเสมอ	การจดักิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่วมมือกบัเครือข่าย

ต่างๆ	กิจกรรมชมรมตอ้งสามารถแกปั้ญหาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติของสมาชิก



260 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

อภปิรำยผล

	 1.	สภาพและปัญหาในการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ จากสภาพการด�าเนินงาน

ของชมรมผูสู้งอายพุบประเดน็ท่ีส�าคญัคือสมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา

ตอนตน้หรือต�่ากวา่	สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ	แต่สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการชมรมผูสู้งอายตุ �่ากวา่เร่ืองอ่ืนๆ	 ส่ิงท่ีด�าเนินการต�่าท่ีสุดคือชมรมผูสู้งอาย ุ

จดทะเบียนกบัสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย	งบประมาณและการจดักิจกรรม

พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุ ส่วนความถ่ี 

ในการท�ากิจกรรมร่วมกนัของชมรมผูสู้งอายจุะไม่แน่นอนข้ีนอยูก่บัวา่มีการจดักิจกรรม

เม่ือใดจะจดักิจกรรมดา้นสุขภาพมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบั	ศศิพฒัน์	 ยอดเพชร	และคณะ

(Yodphet,	et	al.,	2010)		ท่ีพบวา่สมาชิกจบประถมศึกษามากกวา่ระดบัอ่ืนๆ	และมีวตัถุประสงค์

หลกัของชมรมผูสู้งอายคืุอเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ	แต่มีความแตกต่าง

จากงานวจิยัช้ินน้ีท่ีคน้พบวา่สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอ้ย	เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคล	

เช่น	ความยากจน	ภาวะสุขภาพ	การเดินทางและบางรายรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บประโยชนอ์ยา่งท่ี

ตั้งใจไวแ้ละแตกต่างจากการศึกษาของศิริพร	เกษธนงั	(Ketthanang,	2007)	ท่ีพบวา่มากกวา่

คร่ึงหน่ึงของจ�านวนผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในชมรมผูสู้งอายใุนระดบัต�่า	 แต่สอดคลอ้งกบั 

การศึกษาของ	ชยณฐั	ราชสีห์	 (Rachasri,	 2014)	 ท่ีพบวา่การมีส่วนร่วมของสมาชิกอยูใ่น

ระดบัสูง	ส�าหรับการจดทะเบียนสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยพบวา่จงัหวดั

ก�าแพงเพชรหลายชมรมผูสู้งอายท่ีุจดทะเบียนแลว้	แต่เน่ืองจากวา่มีการเปล่ียนกรรมการ

บริหารชมรมผูสู้งอาย	ุหรือชมรมผูสู้งอายขุาดความต่อเน่ืองในการท�ากิจกรรม	ท�าให ้

ในปัจจุบนัหลายชมรมไม่ทราบวา่ชมรมตวัเองไดจ้ดทะเบียนกบัสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายุ

แห่งประเทศไทยไวแ้ลว้	ในดา้นปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนภาพรวมมีปัญหา

อยูใ่นระดบัปานกลาง	และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง	ค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุด	

3	อนัดบัแรก	ไดแ้ก่ไม่มีงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย	ุรองลงมาไดแ้ก่

ความรู้ในการจดัท�าโครงสร้างการบริหารการจดัการและบทบาทหนา้ท่ีของประธาน	กรรมการ

และสมาชิก	อีกทั้งคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลายต�าแหน่ง	สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ	ชยณฐั	 ราชสีห์	 (Rachasri,	 2014)	 ท่ีพบวา่ชมรมผูสู้งอายมีุปัญหาเร่ืองงบประมาณ	 

แตกต่างจากการศึกษาของ	ศศิพฒัน	์ยอดเพชร	และคณะ	(Yodphet,	et	al.,	2010)	ท่ีพบวา่ 

มีปัญหาดา้นสถานท่ีตั้งชมรมมีความคบัแคบและการใชบ้า้นประธานเป็นสถานท่ีตั้งท�าให้

สมาชิกเกิดความเกรงใจ	หรือบางชมรมไม่มีท่ีตั้งชดัเจน	และมีปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์	 

แต่สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบวา่มีปัญหาดา้นคณะกรรมการ	ดา้นสมาชิก	ดา้นงบประมาณ	 
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และแตกต่างจากการศึกษาของ	ทวปี	สมคัรการไถ	(Samakkantai,	2008)	ปัญหาท่ีพบ	ไดแ้ก่	

ผูสู้งอายมุาร่วมกิจกรรมนอ้ยเพราะมีปัญหาเร่ืองพาหนะ	อายมุาก	ภาระงานท่ีท�า	องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่เห็นความส�าคญัของชมรมและสนบัสนุนงบประมาณนอ้ยชมรม

ขาดผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการชมรม	โดยผูบ้ริหารชมรมมีขอ้เสนอแนะ

วา่ควรจดัรถรับ	–	ส่งผูสู้งอายท่ีุมาเขา้ร่วมกิจกรรม	องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุน

ชมรมอยา่งเตม็รูปแบบ	และสอดคลอ้งกบัผลการส�ารวจของคณะวทิยาการจดัการท่ีพบวา่

ชมรมผูสู้งอายมีุความตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการตั้งชมรม	การจดัท�าระเบียบ 

ขอ้บงัคบั	การจดัท�าโครงสร้างหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	และการจดัท�าทะเบียนสมาชิก

ชมรม	Faculty	 of	Management	Science	 (2017)	แสดงใหเ้ห็นวา่ประเด็นน้ีเป็นปัญหา 

จึงท�าใหช้มรมผูสู้งอายมีุความตอ้งการพฒันา	ส�าหรับปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุ

ในจงัหวดัก�าแพงเพชร	จ�าแนกตามจ�านวนปีท่ีตั้งชมรม	และจ�าแนกตามจ�านวนสมาชิก	พบวา่

ในภาพรวมมีปัญหาการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุม่แตกต่าง	ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า 

การตั้งชมรมมานานหรือมีจ�านวนสมาชิกท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัญหาของ

ชมรมท่ีเกิดข้ึน

	 2.	 แนวทางการบริหารจดัการ	ชมรมผูสู้งอายุจงัหวดัก�าแพงเพชรท่ีส�าคญัและ 

ประสบความส�าเร็จไดแ้ก่	การมีคณะกรรมการหรือผูน้�าชมรมผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็	และเสียสละ	

สมาชิกความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงชมรมและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ	การจดั

กิจกรรมชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ	กิจกรรมชมรม

ตอ้งสามารถแกปั้ญหา	หรือส่งเสริมคุณภาพชีวติของสมาชิกสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

ชนาภา	ข�าสุวรรณ	(Kamsuwan,	2007)	จากศึกษาพบวา่	ปัจจยัดา้นผูน้�าชมเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั

ท่ีสุดในการจดัการการกิจการชมรม	 เพราะผูน้�าเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก

ในดา้นความเสียสละ	ความน่าเช่ือถือความมีเหตุผล	ความมีศีลธรรม	มีการปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่สมาชิก	และไดรั้บการตอบรับจากสมาชิกในทุกๆ	ดา้น	และ	นิสกร	เพชรสิงห์	

(Petsing,	2014)	ท่ีพบวา่ปัจจยัแห่งความส�าเร็จของชมรมผูสู้งอาย	ุคือ	การสร้างการมีส่วนร่วม

ทุกขั้นตอน	โดยมีเครือข่ายชุมชนหนุนเสริมและผสมผสานกิจกรรมของชุมชนควบคู่ 

ไปดว้ย	Association	Branch	Council	of	Thailand	(2010)	ใหข้อ้เสนอแนะวา่การก่อตั้งชมรม

ในระยะแรกควรจดัท�ากิจกรรมท่ีเป็นความตอ้งการของสมาชิกก่อนในลกัษณะกิจกรรม

ทัว่ไป	แลว้ค่อยพฒันาไปสู่กิจกรรมเชิงพฒันา	ทั้งน้ีแนวทางส�าคญัท่ีท�าใหช้มรมประสบ

ความส�าเร็จ	คือ	เนน้การท�ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกมากกวา่รูปแบบท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก	

การบริหารชมรมควรมีความยืดหยุน่	 มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ	และคุณวุฒิ	 องคก์ร 
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ทุกภาคส่วนใหก้ารสนบัสนุน	และชุมชนมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่า	พงษศิ์ริ	ปรารถนาดี	

(Prathadi,	2013)	และการศึกษาของ	ศศิพฒัน	์ยอดเพชร	และคณะ	(Yodphet	,et	al.,	2010)	

ท่ีชมรมผูสู้งอายใุห้ขอ้เสนอแนะว่า	 ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการพฒันาความรู้ในดา้นต่างๆ	 

ควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ

 

ข้อเสนอแนะได้จำกกำรวจิยั

	 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย

	 1.	 สาขาสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชร	ส�านกังาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัก�าแพงเพชร	และหน่วยงานในระดบัพื้นท่ี	

เช่น	องคก์ารบริหารส่วนต�าบล	เทศบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ฯลฯ	ควรใหข้อ้มูล	

ให้ความรู้และเป็นพ่ีเล้ียงเก่ียวกบัการจดทะเบียนชมรมผูสู้งอาย	ุ การเขียนโครงการ 

เพ่ือขอรับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ	 ท่ีชมรมผูสู้งอายสุามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับ

งบประมาณไดด้ว้ยชมรมผูสู้งอายเุอง	

	 2.		ในระดบัจงัหวดั	อ�าเภอ	ควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการจดัการ

ความรู้เพื่อถอดบทเรียน	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายส�าหรับสมาชิกชมรมผูสู้งอาย	ุการให้

ความรู้เก่ียวกบัผูสู้งอาย	ุเก่ียวกบัหลกัในการจดักิจกรรมส�าหรับผูสู้งอายคุวามรู้ดา้นสุขภาพ	

ความรู้ดา้นการบริหารจดัการชมรม	ฯลฯ

	 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตกิำร

	 1.	 ควรมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายกุารเขา้รับกบัอบรม	หรือ 

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักาบริหารจดัการชมรมผูสู้งอาย	ุ

เน่ืองจากสภาพการปฏิบติัในดา้นน้ีของคณะกรรมการยงัต�่ากวา่ประเดน็อ่ืนๆ

	 2.	 หากคณะกรรมการมีภารกิจในชุมชนหลายต�าแหน่ง	ควรมีการบริหารจดัการ 

เวลาท่ีดี	หรือมีทีมงานในการช่วยเหลืองานในบางส่วน	 เน่ืองจากการมีภารกิจในชุมชน

หลายต�าแหน่งส่งผลดีในแง่ของการมีศรัทธาและการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	ได้

	 3.	 แนวทางการบริหารจดัการ	ชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรท่ีส�าคญัและประสบ

ความส�าเร็จไดแ้ก่	การมีคณะกรรมการหรือผูน้�าชมรมผูสู้งอายท่ีุเขม้แขง็และเสียสละ	สมาชิก

ความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงชมรมและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ	การจดักิจกรรม

ชมรมมีการวางแผนการบูรณาการความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ	กิจกรรมชมรมตอ้งสามารถ

แกปั้ญหาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก	ดงันั้นชมรมผูสู้งอายคุวรใหค้วามส�าคญั

และส่งเสริมชมรมผูสู้งอายตุามแนวทางดงักล่าว
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	 4.	 ในการน�าแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายไุปใชใ้นระดบัชมรม	ควรมี

การประชุมเพ่ือช้ีแจงและอธิบายถึงแนวทางให้คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุทราบ 

และท�าการวางแผนพฒันาการด�าเนินงานของชมรมผูสู้งอาย	ุตลอดจนมีการปรับแนวทาง

ให้สอดคลอ้งกบับริบทของชมรมผูสู้งอายุ	 รวมทั้งมีการช้ีแจง้ให้สมาชิกทราบเพ่ือมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการชมรม

	 ข้อเสนอแนะในกำรวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	 ควรน�าแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรไปทดลอง 

ใชก้บัชมรมผูสู้งอายแุละมีการประเมินผลการน�าแนวทางการบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายุ

ไปใชใ้นกลุ่มท่ีท�าการทดลอง

	 2.	 ควรศึกษาปัจจยัท่ีท�าให้ชมรมผูสู้งอายุประสบความส�าเร็จและไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ	

	 3.	 ควรศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชมรมผูสู้งอายุ
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