


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่ประเทศไทย 4.0 
2 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับการนําเสนอแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) 

(*หมายเหตุ : หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหน่ึงส่วนใด ทางผู้จัดไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ ท้ังส้ิน) 

 

 

 

โดย เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ 



818 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 

 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

The Guideline to Develop The Operation of Elderly People Clubs in Thakhunram Sub-Distric 
Muang District, Kamphaeng Phet Province 

 

วรภา  เกตุน้อย* 
รศ.ดร.ปาจรยี์  ผลประเสริฐ** 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม  อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร และ 3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 332 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพและปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ พบว่า สภาพข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
สมาชิก การจัดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
ด้านกรรมการ มีการดําเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีความพร้อมเรื่องฐานะทางครอบครัว ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ การจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุใช้การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ด้านเงินทุนและการ
จัดทําบัญชี การให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานการจัดทําบัญชีของชมรม
ผู้สูงอายุ และด้านกิจกรรม การบูรณาการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม ควรดําเนินการร่วมกับชมรม
ผู้สูงอายุอ่ืน ๆ ปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
แต่ละด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านกิจกรรมการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านระเบียบข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับของ
ชมรมเข้าใจได้ยาก และปัญหาด้านสมาชิกความไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 2) ความต้องการของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มีความต้องการอยู่ในระดับมากในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย การอบรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
ด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานชมรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน 3) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ด้านสมาชิก ควรมีการสร้างความรู้และทําความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ด้านกรรมการ กรรมการต้องศึกษาข้อมูลในชุมชน เพ่ือความรวดเรว็
และความสะดวกในการประสานงาน  ด้านระเบียบข้อบังคับ การสร้างกติการ่วมกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ด้านเงินทุน
และการจัดทําบัญชี สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ด้านกิจกรรม บูรณาการ
กิจกรรมให้มีความครอบคลุมคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน  ด้านร่างกาย ควรออกแบบกิจกรรมให้มีความครอบคลุม แบ่ง
กิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย ด้านจิตใจ ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นําชุมชน ประชาชน เพ่ือหาแนวทางดําเนินการ
ร่วมกัน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ิน และด้านสิ่งแวดล้อม หา
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม 

คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ, ชมรมผูสู้งอายุ 

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
**ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาํแพงเพชร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 819 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1)  to study the condition and the problems for the 
operation of elderly people clubs in Thakhunram Sub- distric, Muang District, Kamphaeng Phet 
Province. 2) to study the members’ needs of elderly people clubs in Thakhunram Sub-distric, Muang 
District, Kamphaeng Phet Province and 3)  to find the guidelines to develop the operation of elderly 
people clubs in Thakhunram Sub- distric, Muang District, Kamphaeng Phet Province.  The samples 
consisted of elderly people clubs 332 persons.  The research instruments were a questionnaire and 
structured interview.  The data were analyzed using frequency, percentage, means and standard 
deviation. The results revealed that 1) The condition and the problems for the operation of elderly 
people clubs.  the condition was found that the lowest mean of each aspect were as follow:  For 
member it was found that informational distribution should be done with modern technology was at 
the lowest mean.  For committee it was found that the operation was carried on and the family 
statuses of the committee were good.  For regulation it was found that the participation of public 
relation in setting the regulation of elderly club was at the lowest mean. For funds and accounting it 
was found that allowance elderly people in the participation of accounting was at the lowest mean 
and For activity it was found that the activity integration of Thakhunram elderly people club with 
other elderly people club was at the lowest mean.  In general, the problem for the operation of 
elderly people clubs was at the low level.  When considering each aspect it was found that the 
problem of activity was found that uncovered activity was at the highest level.  For regulation was 
found that complication in the regulation was at the highest level.  For member was found that 
ignorance of their members’ role was at the highest level. 2) The members’ needs of elderly people 
clubs was at the high level. The highest levels were physical, vocational training, environment, budget 
and social relation, and community services.  3)  The guidelines to develop the operation of elderly 
people clubs were as follows:  For member, it was found that the elderly people should be trained 
to understand and know their roles.  For committee, it was found that the committee should study 
community’ s data for good cooperation.  For regulation, it was found that all people should 
participate in setting the rules.  For funds and accounting, it was found that expert people in 
accounting and modern technology should be provided.  For activity, it was found that all activities 
should be covered with all life qualities.  For physical it was found that activity models should be 
completed. The activities should be divided into a small group. For mind it was found that community 
leaders and people should have a discussion. For social relation, it was found that the activity should 
be integrated with other local organization. For environment it was found that supported fund should 
be provided for the operation of Thakhunram  elderly people club.     
 
Keywords:  Elderly People, Elderly People Clubs 
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บทนํา 
แนวโน้มประเทศไทยประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ประเทศต้องมีรายจ่ายด้าน

สวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน ครอบครัว ต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน ขณะท่ีผู้สูงอายุเองก็มีอายุยืน
ยาวข้ึน และต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดํารงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ความพิการหรือทุพพลภาพ  เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วทําอย่างไรผู้สูงอายุจะสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนรอบข้าง  (สํานักส่งเสริมสุขภาพ, 2552 หน้า 4) 

ชมรมผู้สูงอายุถือเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชมรมผู้สูงอายุ และระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนิน
กิจกรรมตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ท้ังในด้านสุขภาพ สังคมและสวัสดิการ การบริหารงานของ
ชมรมผู้สูงอายุเป็นไปตามโครงสร้างของชมรม โดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่ง มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการบริหารงาน ซ่ึงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเป็นทางเลือกสําหรับชุมชนและเป็นรูปแบบของการจัดการ
ปัญหาในสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นการบริหารงานโดยผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุ สมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกันในระหว่าง
เพ่ือสมาชิกและมีการทํากิจกรรมร่วมกันท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างศักดิ์ศรีในตัวผู้สูงอายุ (สมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ม.ป.ป, หน้า 3) 

จังหวัดกําแพงเพชรมีการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําจังหวัดกําแพงเพชร ประธานสาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ นายประเทือง  เกตุอํ่า ทําเนียบชมรมผู้สูงอายุเครือข่าย
สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดกําแพงเพชร ในแต่ละอําเภอมีการจัดตั้งชมรมจํานวนท้ังสิ้น 144 ชมรม มี
สมาชิกท้ังสิ้น 33,381 คน (สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในจังหวัดกําแพงเพชร, 2559) ผลจากการสํารวจข้อมูลตามโครงการศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัด
กําแพงเพชร โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 11 อําเภอ ชมรม 62 ชมรม ซ่ึงจําแนกตามอําเภอได้ดังน้ี อําเภอเมือง 12 ชมรม/กลุ่ม 
อําเภอลานกระบือ 5 ชมรม/กลุ่ม อําเภอโกสัมพีนคร 5 ชมรม/กลุ่ม อําเภอขาณุวรลักษบุรี 10 ชมรม/กลุ่ม อําเภอ
คลองขลุง 10 ชมรม/กลุ่ม อําเภอคลองลาน 4 ชมรม/กลุ่ม อําเภอทรายทองวัฒนา 5 ชมรม/กลุ่ม อําเภอไทรงาม 8 
ชมรม/กลุ่ม อําเภอบึงสามัคคี 3 ชมรม/กลุ่ม อําเภอปางศิลาทอง 3 ชมรม/กลุ่ม อําเภอพรานกระต่าย 8 ชมรม/กลุ่ม 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 73 ชมรม/กลุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2560) จากการเปรียบเทียบข้อมูลเบ้ืองต้นทําให้
เห็นได้ว่าจํานวนของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชรลดลงอย่างมาก ซ่ึงต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุของการลดลงของ
ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชรต่อไป 

สําหรับชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 บริหารงานชมรมโดยคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 2,153 คน กิจกรรมหลักของชมรมมีเพียงการเก็บเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงชมรม 
และค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ การดําเนินงานยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพท้ัง  5 หมวด เช่น หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มสมาชิก หมวดท่ี 2 กรรมการ 
หมวดท่ี 3 กฎ กติกา หมวดท่ี 4 การระดมทุน และหมวดท่ี 5 กิจกรรม (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) และความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม (มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล, 2543 หน้า 43 – 
52) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของสุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุลและคนอ่ืน (2540, หน้า 18 – 19) กล่าวถึงคุณภาพชีวิต ใน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการมีช่องทางจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอรับงบประมาณสนับสนุน 
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กฎหมายได้กําหนดให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินและพ้ืนท่ีมีการจัดสรรงบประมาณการดําเนินโครงการ
จากส่วนกลางมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมของคนในชุมชน  รวมถึงการสนับสนุน
บุคลากรในการช่วยเหลือประสานงานให้กับชมรมผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที  แต่ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุน
รามก็ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานแต่อย่างใด (ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม, 2559 หน้า 3)  

จากเหตุผลดังกล่าวน้ี  เพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง มีความเข้มแข็ง และ
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงต้องมีการศึกษาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ถึงสภาพ ปัญหา และความต้องการ การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  
เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือนําไปสู่แนวทางของการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
อ่ืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 
กรอบแนวคิด 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 มีข้ันตอนการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และความต้องการของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (นคร มูลงาม, 
2556, หน้า 66) โดยแบ่งประชากรออกเป็นช้ันภูมิใช้หมู่บ้านในเขตตาํบลท่าขุนราม สุ่มตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิตามสัดสว่น
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 322 คน เครื่องมือท่ีใช้
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) และพิจารณาเลือกข้อรายการท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป สอบถามเก่ียวกับสภาพ
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) สอบถามเก่ียวกับปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิก ด้านกรรมการ ด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี 
และด้านกิจกรรม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงแบน (S.D.) และสอบถามเก่ียวกับความต้องการของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุลและคนอ่ืน, 2540, หน้า 18 – 19 ) โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงแบน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

กําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 17 คน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับประเด็นคําถามมาจากการเลือกข้อคําถามใน
ข้ันตอนท่ี 1 โดยเลือกข้อคําถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด 
และปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิก ด้าน
กรรมการ ด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี และด้านกิจกรรม และนําข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม เลือกข้อคําถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วแจกแจง
ความถ่ี สรุปเป็นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้

กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ 2 ตอน ดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และความต้องการของสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร จํานวน 322 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.28  มีอายุ 61 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 
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31.68 โดยสถานภาพส่วนใหญ่ สมรส คิดเป็นร้อยละ 75.16 ระดับการศึกษาจบการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 40.68 โดยมีอาชีพ แม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.81 สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ร่วมเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 ตําแหน่งในชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ซ่ึงระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม ส่วนใหญ่ระยะเวลา 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.42 ตามลําดับ 
 สามารถสรปุผลการวิจัยไดด้ังน้ี 
 1. สภาพการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
  1.1 ด้านสมาชิก มีการปฏิบัติมากท่ีสุด การเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในจัดทํา
แผนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การจัดช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
  1.2 ด้านกรรมการ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุให้
ดําเนินงานดียิ่งข้ึนควรดําเนินการจัดอบรม มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การดําเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
จะต้องมีความพร้อมเรื่องฐานะทางครอบครัว 
  1.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด ประเด็นการพิจารณาปรับปรงุแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
ของชมรมผู้สูงอายุควรดําเนินการเรื่องวัตถุประสงค์ มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรม
ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
  1.4 ด้านเงินทุนและการจัดบัญชี มีการปฏิบัติมากท่ีสุด การจัดทําบัญชีของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุน
ราม ควรดําเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชี มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการการจัดทําบัญชีของชมรมผู้สูงอายุ 
  1.5 ด้านกิจกรรม มีการปฏิบัติมากท่ีสุด การส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุตาํบลท่าขุนราม
กิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการของสมาชิกชมรม การจัดอบรมให้ความรู้ มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การบูรณาการกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอ่ืน ๆ 

 2. ปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุตาํบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ในภาพรวม 

ด้านท่ี ปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ   SD. ระดับปัญหา 
1 ด้านสมาชิก 1.73 .48 น้อย 
2 ด้านกรรมการ 1.69 .38 น้อย 
3 ด้านระเบียบข้อบังคับ 1.80 .48 น้อย 
4 ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี 1.51 .41 น้อย 
5 ด้านกิจกรรม 1.84 .53 น้อย 

รวม 1.71 .29 น้อย 

 จากตารางท่ี 1 ปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สงูอายุตําบลท่าขุนรามอําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร ใน
ภาพรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (  = 1.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุก
ด้าน สําหรับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  ได้แก่ ด้านกิจกรรม (  = 1.84) รองลงมาได้แก่ ด้านระเบียบข้อบังคับ (  = 
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1.80) และด้านสมาชิก (  = 1.73) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี (  = 1.51) 
โดยสามารถอธิบายเป็นรายด้าน ใน 5 ด้าน ดังน้ี 
 1. ด้านสมาชิก มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ สมาชิกชมรมไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี (  = 1.90) รองลงมาได้แก่ สมาชิกชมรมขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (  = 1.83)    ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อมูลของสมาชิกชมรมไม่มีความถูกต้อง (  = 1.55)  
 2. ด้านกรรมการ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ กรรมการชมรมขาด
ความสามารถในการประสานงานกับทุกภาคส่วน (   = 1.85) รองลงมาได้แก่ กรรมการชมรมขาดความรู้  
ความสามารถ ในการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ  กรรมการชมรมไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการ
ดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ  และกรรมการชมรมขาดความทุ่มเทและความเสียสละ (  = 1.74) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุดได้แก่ กรรมการชมรมไม่รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกชมรม (  = 1.56) 
 3. ด้านระเบียบข้อบังคับ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ระเบียบข้อบังคับ
ของชมรมเข้าใจได้ยาก (  = 1.85) รองลงมาได้แก่ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับของชมรม (  = 1.84) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ การจัดทําระเบียบข้อบังคับขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก (  = 1.56) 
 4. ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ไม่
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทําบัญชี (  = 1.76) รองลงมาได้แก่ ขาดความรวดเร็วในการจ่ายเงิน
สวัสดิการให้กับสมาชิก (  = 1.51) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ การจัดทําบัญชีขาดความโปร่งใส (  = 1.44) 
 5. ด้านกิจกรรม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ การจัดกิจกรรมไม่
ครอบคลุมทุกด้าน (  = 1.93) รองลงมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมของชมรมไม่มีความต่อเน่ือง (  = 1.92) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ กิจกรรมท่ีจัดไม่เกิดประโยชน์กับสมาชิกชมรม (  = 1.68) 

 3. ความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุตําบลท่าขุนราม  
 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวม 

ด้านท่ี ความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ   SD. ระดับความต้องการ 
1 ด้านร่างกาย 4.29 .78 มาก 
2 ด้านจิตใจ 3.96 .81 มาก 
3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.97 .73 มาก 
4 ด้านสิ่งแวดล้อม 4.14 .76 มาก 

รวม 4.07 .69 มาก 

   
จากตารางท่ี 2 ความต้องการของสมาชิกชมรมชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

ในภาพรวม พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (  = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านร่างกาย (  = 4.29) รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(  = 4.14)  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านจิตใจ (  = 3.96) โดยสามารถอธิบายเป็นรายด้าน 4 ด้าน 
ดังน้ี 
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 1. ด้านร่างกาย พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การอบรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ (  = 4.37) รองลงมาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปีของสมาชิกชมรม (  = 4.34)  
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องอาหารการกิน (  = 4.17) 
 2. ด้านจิตใจ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (  = 4.08) รองลงมาได้แก่  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
(  = 4.02)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่จากกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (  = 
3.86) 
 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ 
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (  = 4.13) รองลงมาได้แก่ การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมสมาชิกชมรมเมื่อเจ็บป่วย (  = 4.05)  
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (  = 3.87) 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ งบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรม (  = 4.33) รองลงมาได้แก่ เครื่องตรวจสุขภาพของชมรม (  = 4.26)  ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์การดําเนินงานชมรม (  = 4.01) 

 ตอนท่ี  2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง  จังหวัด
กําแพงเพชร 
 ผลจากสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 17 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงนําข้อมูลมาจากผลการวิจัย ตอนท่ี 1 
โดยเลือกข้อคําถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม ท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด  และปัญหา
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และนําข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม เลือกข้อคําถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มาเป็นกรอบในการกําหนดโครงสร้างของแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 
และแจกแจงความถ่ีของประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
  1.1 จากผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ตําบลท่าขุนราม 
สามารถแบ่งแนวทางการพัฒนาได้ 5 ด้าน ดังน้ี 
   1.1.1 ด้านสมาชิก ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รองลงมา สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 
   1.1.2 ด้านกรรมการ ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ กรรมการต้องศึกษาข้อมูลในชุมชน เพ่ือความ
รวดเร็วและความสะดวกในการประสานงาน รองลงมา  กรรมการต้องขับเคลื่อนงานของชมรมผู้สูงอายุให้มีความ
ครอบคลุมครบทุกด้าน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกในชมรม 
   1.1.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ การสร้างกติการ่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน รองลงมา อธิบาย ช้ีแจง ทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อระเบียบท่ีจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุโดยตรง 
   1.1.4 ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ การสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดําเนินงานด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี รองลงมา การ
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดทําบัญชี รวมท้ังการให้ความรู้เบ้ืองต้นกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกคน 
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   1.1.5 ด้านกิจกรรม ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ บูรณาการกิจกรรมให้มีความครอบคลุมคุณภาพ
ชีวิตในทุก ๆ ด้าน รองลงมา ใช้โมเดลโรงเรียนผู้สูงอายุมาเป็นตัวเช่ือมในการจัดกิจกรรม ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมจะมีความ
หลากหลาย พร้อมท้ังปรับทัศนคติในการให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
  1.2 จากผลการวิจัยเก่ียวกับความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม สามารถแบ่งแนว
ทางการพัฒนาได้ 4 ด้าน ดังน้ี 
   1.2.1 ด้านร่างกาย ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม แบ่งเป็นกิจกรรม
เป็นกลุ่มย่อย รองลงมา การจัดทําฐานข้อมูลสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
   1.2.2 ด้านจิตใจ ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นําชุมชน 
ประชาชน เพ่ือหาแนวทางท่ีจะดําเนินการร่วมกัน รองลงมาได้แก่ บูรณาการกิจกรรมท่ีจัดอยู่แล้วให้มีการพัฒนามาก
ยิ่งข้ึนโดยนึกถึงประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ 
   1.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ บูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ภาคเอกชน  รองลงมา เน้น
กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่คนในชุมชน 
   1.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุ รองลงมา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ เพ่ือนําเงินทุนท่ีได้ไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในชมรมผู้สูงอายุ 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 
 1. สภาพการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า ด้านสมาชิก มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ได้แก่ การจัดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ โดยการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ีเพราะสมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มีเพียงสมาชิกบางส่วนท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ซ่ึงจากเหตุผล
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกัญญา บุญวิเศษ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จของชมรมผู้สูงอายุ : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองดู่ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า สภาพดําเนินการงานของชมรมผู้สูงอายุ
บ้านหนองดู่ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้นําและกรรมการเป็นคนดี ซ่ือสัตย์ มีความรู้ มีการสื่อสารและการ
ประสานงานท่ีดี สมาชิกให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี มีการบริหารจัดการชมรมในรูปแบบคณะกรรมการ มีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ท้ังน้ีปัจจัยทางด้านบริบทของชมรม
ผู้สูงอายุย่อมมีผลให้เกิดความแตกต่างกันได้  ด้านกรรมการ มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุจะต้องมีความพร้อมเรื่องฐานะทางครอบครัว ท้ังน้ีเพราะการดําเนินงานของกรรมการชมรมผู้สูงอายุต้อง
มีความพร้อมในทุกด้านไม่เพียงแต่เรื่องฐานะทางครอบครัว กรรมการต้องมีความพร้อมในเรื่องความรู้ ความสามารถใน
การดําเนินงาน ประสบการณ์เก่ียวกับการเป็นผู้นํา ความเสียสละส่วนตัว จําเป็นอย่างยิ่งท่ีกรรมการต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุ
กัญญา บุญวิเศษ (2554) ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จของชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองดู่ อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็ง มีความยั่งยืน คือ การ
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มีผู้นําชมรมท่ีมีศักยภาพสูง มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับของสมาชิกในชุมชน มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงาน มีคณะกรรมการท่ีมีความเสียสละ มีความสามัคคี มีระบบการบริหารจัดการชมรมท่ีดี มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมรูปแบบ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุต้องมีสว่นร่วมในการประชาสมัพันธ์ ท้ังน้ี
เพราะการให้สมาชิกในชมรมผู้ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จะสามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับของ
ชมรมผู้สูงอายุได้ อีกท้ังยังแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรม ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการพิจารณา มีส่วนร่วมในการจัดทําและมีส่วนร่วมในการแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
บรรลุ ศิริพานิช (2542) ได้กล่าวถึงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุต้องคํานึงถึงองค์ประกอบโครงสร้างต่าง ๆ นํามาพิจารณา
ด้วยเพ่ือท่ีจะให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบด้วยปัจจัย ระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุ แต่ละชมรมมีระเบียบข้อบังคับ
แตกต่างกันไป ชมรมส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรมีระเบียบข้อบังคับใช้ในชมรม แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ควรเคร่งครัดมาก 
โดยเน้นความโปร่งใสของระเบียบข้อบังคับทางด้านการเงิน โครงร่างของระเบียบข้อบังคับควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ 
ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินการการจัดทําบัญชีของชมรมผู้สูงอายุ ท้ังน้ีเพราะบุคคลท่ีทําหน้าท่ีในด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชีเป็นเพียง
บางกลุ่ม ต้องมีการส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการพิจารณา มีส่วนร่วมในการจัดทํา
และมีส่วนร่วมในการแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปานหทัย ปานสิทธ์ิ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและการ
ดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และด้านการดําเนินงานพบว่า ไม่ถึงครึ่งหน่ึงของชมรมท้ังหมดท่ีมีการจัดทํา
ระเบียบข้อบังคับของชมรม และการจัดทําแผนงานประจําปี และชมรมมีการช้ีแจงบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเงินและ
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมให้สมาชิกทราบเป็นบางครั้งเท่าน้ัน ด้านกิจกรรม มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การบูรณาการ
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามรว่มกับชมรมผู้สงูอายุอ่ืน ๆ ท้ังน้ีเพราะชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามมีเพียง
กิจกรรมการเก็บเงินค่าสวัสดิการของชมรม จึงทําให้ไม่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทําให้ไม่มี
การบรูณาการกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชยุต  ชํานาญเนาว์ (2557)  ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลหัวถนน มีปัจจัยแห่งความสําเร็จ  คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ด้านคณะกรรมการชมรมฯมีความซ่ือสัตย์ และความเสียสละ  และด้านการจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุมีความต่อเน่ือง 
 2. ปัญหาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรม มีปัญหาสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมไม่มีความต่อเน่ือง และการ
จัดกิจกรรมซํ้าๆแบบเดิม ท้ังน้ีเพราะการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนรามยังไม่ครอบคลุม จะมีเพียงการเก็บ
เงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้กับสมาชิกในชมรมเท่าน้ัน จึงทําให้ไม่มีการดําเนินงานในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ครอบคลุมครบทุกด้าน เช่น กิจกรรมด้านร่างกาย 
กิจกรรมด้านจิตใจ กิจกรรมด้านสังคม เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของชยุต ชํานาญเนาว์ (2557) ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลหัวถนน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุมี 5 ข้ันตอน คือ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2) การ
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อบรมพัฒนาศักยภาพ 3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 4) การจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีความหลากหลาย 5) การ
ติดตามสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กระบวนการดังกล่าวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุท้ัง 10 ด้าน ส่งผลให้กระบวนการดําเนินงานพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพกระทรวงสาธารณสุข  โดยสรุป รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุตําบลหัวถนน มีปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ  คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ด้านคณะกรรมการชมรมฯมีความซ่ือสัตย์ และความ
เสียสละ  และด้านการจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเน่ือง 
 3. ความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มีความต้องการอยู่ในระดับ
มากสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด ได้แก่ การอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
รองลงมาได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปีของสมาชิกชมรม ส่วนข้อท่ีมีความต้องการน้อยท่ีสุด ได้แก่ การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับเรื่องอาหารการกิน ท้ังน้ีเพราะความต้องการทางร่างกายเป็นปัจจัยแรกท่ีผู้สูงอายุให้ความสําคัญ 
ต้องการได้รับการพัฒนาและได้รับความช่วยเหลือจากชมรมผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีความต้องการในเรื่องการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน ความรู้เรื่องอาหารการกินท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย กับโรคต่างๆท่ีผู้สูงอายุ
ต้องเผชิญอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรอุษา สุดวิลัย (2555) ศึกษาเรื่อง มาตรการในการดําเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า สําหรับกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุมี
ความสนใจและอยากรวมกลุ่มกัน ท่ีสําคัญได้แก่การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุท่ีสามารถนํากลับไปทําท่ีบ้านของ
ตนเองได้พร้อมการสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ รองลงมาคือการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ สุดท้ายคือการออก
กําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ   
  4. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ด้านสมาชิก สมาชิกต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ  ด้านกรรมการ กรรมการต้องศึกษาข้อมูลในชุมชน เพ่ือความรวดเร็วและความสะดวกในการประสานงาน 
ด้านระเบียบข้อบังคับ การสร้างกติการ่วมกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี การสรรหาบุคคล
ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดําเนินงานด้านเงินทุนและการจัดทําบัญชี ด้าน
กิจกรรม การบูรณาการกิจกรรมให้มีความครอบคลุมคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ด้านร่างกาย การออกแบบกิจกรรมให้
ครอบคลุม แบ่งเป็นกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย ด้านจิตใจ ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นําชุมชน ประชาชน เพ่ือหา
แนวทางท่ีจะดําเนินการร่วมกัน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ภาคเอกชน  ด้านสิ่งแวดล้อม การหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ท้ังน้ีเพราะการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จและมี
ความยั่งยืนจะให้ความสําคัญกับโครงสร้างของชมรมผู้สูงอายุ เช่น กรรมการ สมาชิก ระเบียบข้อบังคับ การจัดทําบัญชี 
การจัดกิจกรรม ตลอดจนการบรูณางานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุน้ันมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน สามารถดําเนินงานได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถดําเนินการได้ จากโครงสร้างท้ังหมดท่ีกล่าวจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจ 
ความชัดเจนในทุกบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดทําระเบียบข้อบังคับ การจัดทําบัญชี การร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นต้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุดําเนินไปถูกทิศทางอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อีกท้ังการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้องมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบให้มีความ
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เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเป็นท่ียอมรับของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรม 
ชุมชน ตลอดจนสังคมให้การยอมรับในศักยภาพและความเข้มแข็งของการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(ม.ป.ป., หน้า 11) ปัจจัยความสําเร็จของชมรมผู้สูงอายุดังน้ี 1) ด้านผู้นําชมรม ประธานและคณะกรรมการมีภาวะผู้นํา 
ผู้นํามีจิตอาสา ผู้นําฟังเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกในการเสนอและการทํากิจกรรม ผู้นําและประธานไม่ถือความเห็นของ
ตัวเองเป็นใหญ่ 2) ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง หาแห่ลงเงินทุนในการทํากิจกรรม ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน 3) ด้านความสามารถในการประสานงานกับภาคี ได้แก่ ภาครัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ เป็นต้น ภาคท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เป็นต้น ภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มแม่บ้าน เป็น
ต้น ภาคเอกชนและธุรกิจ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น 4) ด้านการดําเนินงานตามข้อบังคับ ได้แก่ มีการประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม มีการร่วมคิดร่วมทํา มีความ
โปร่งใส ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติ แซ่สง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ด้านนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพชมรม
ผู้สูงอายุต้องให้ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีสามารถให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ โดยชมรมผู้สูงอายุจัดทําโครงการ
ข้ึนมาเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อเสนอแนะ ในการรักษาหรือสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการออกกําลังกายช่วยกันดูแลสถานท่ีไม่ให้รกร้าง และงดสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดในชมรมผู้สูงอายุ ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชมรมควรมีการประสานงานและจัดทําโครงการข้ึนมาเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมชมรมแก่หน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ในการของบประมาณมาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของชมรม ด้านพัฒนาทักษะส่วนบุคคลควรประสาน
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมาจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็น และมีแผ่นพับ เอกสาร หรือสื่อ
ประกอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.1 การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ควรมีการจัดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ได้ทราบ โดยเพ่ิมช่องทางการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งข้ึน 
 1.2 การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุคณะกรรมการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุควรมีความพร้อมในหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ฐานะทางครอบครัว ประสบการณ์ในการเป็นผู้นํา และความเสียสละเวลาส่วนตัว  
 1.3 การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุควรมีการจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุต้องโดยให้
สมาชิกมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการแก้ไข หรือมีส่วนร่วมในการจัดทําระเบียบข้อบังคับของชมรม
ผู้สูงอายุ 
 1.4 การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุควรให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในดําเนินงานเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การประชาสัมพันธ์การดําเนินการจัดทําบัญชีของชมรมผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 1.5 การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ควรมีการบูรณาการกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายุร่วมกับชมรมผูสู้งอายุ
อ่ืน ๆ ภาคเอกชน ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 1.6 การดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ควรสร้างความเข้าใจในทุกบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมี
ข้อผิดพลาดในการดําเนินงานน้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุระดับตําบล อําเภอ หรือระดับจังหวัด 
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุท่ีประสบความสําเร็จมีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและมี

ความยั่งยืนในการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร 
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