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แนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการกลุ่ม

ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร1
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บทคดัย่อ

	 วตัถุประสงคก์ารวจิยั	คอื	1)	เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส�ารวจของสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่

ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	2)	เพือ่ศกึษาระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของ

คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	3)	เพือ่หาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการ

กลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามไดแ้ก่	คณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	จ�านวน	409	คน	และผูใ้หข้อ้มลูในการสนทนากลุม่	ไดแ้ก่	ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการชมรมผูสู้งอายุ	 จ�านวน	 13	 คน	 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถี่	 รอ้ยละ	 ค่าเฉลี่ย							

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั	ผลการวจิยัพบว่า	องคป์ระกอบของสมรรถนะ

การบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุจ�าแนกเป็น	8	องคป์ระกอบและมตีวัแปรทีส่งัเกตได	้

26	ตวัแปร	และน�าไปศกึษาระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการชมรมของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุพบวา่

มภีาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง		สว่นสมรรถนะการบรหิารจดัการทีอ่ยูใ่นระดบัน้อย	ไดแ้ก	่ความรูท้กัษะเกีย่วกบั

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย	ีความรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีนชมรมกบัสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ	

ความสามารถในจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย	การหางบประมาณในการด�าเนินการชมรม	การเขยีนโครงการเพือ่

ของบประมาณ	การจดัท�าบญัชรีายรบั-จา่ย	ทะเบยีนพสัด-ุครภุณัฑ	์ทะเบยีนสมาชกิ	สมดุเยีย่ม	และงานสารบรรณ

ต่าง	ๆ 		แนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุไดแ้ก่	1)	ควร

จดัท�าหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอาย	ุ2)	ควรจดัการศกึษาดงูานชมรมผูส้งูอายุ

ทีม่กีารบรหิารจดัการชมรมทีป่ระสบความส�าเรจ็	3)	ควรมกีารจดัการความรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้4)	ควร
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จดัท�าฐานขอ้มลูชมรมผูส้งูอาย	ุ5)	ควรมเีวทแีสดงผลการด�าเนินงานประจ�าปีของชมรมผูส้งูอาย	ุ6)	ควรมกีาร		

บรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ

ค�าส�าคญั :	1.	การบรหิารจดัการ	2.	สมรรถนะ	3.	ชมรมผูส้งูอายุ
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The guidelines for the development of group management competencies 

of the Kamphaeng Phet elderly club committee8

Pajaree Polprasert9, Warangkana Chankong10,

Ratchanewan Boonanont11, Preeyanuch Prompasit12,

 Kanittha Sripirom13 and Ploynutcha Dechasetsiri14 

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	analyze	exploratory	factors	of	group	management	

competencies	of	the	Kamphaeng	Phet	elderly	club	committee,	2)	study	the	level	of	group	management	

competencies	of	the	Kamphaeng	Phet	elderly	club	committee,	and	3)	find	out	the	guidelines	to	improve	

the	group	management	competency	of	the	elderly	club	committee	in	Kamphaeng	Phet	province.	The	

respondents	included	409	elderly	club	members	in	Kamphaeng	Phet.	The	key	informants	in	focus	

group	discussions	were	13	persons	who	involved	in	managing	the	elderly	clubs.	Data	were	analyzed	

by	using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	principal	component	analysis	measure.

The	findings	show	that	the	compositions	of	management	competencies	of	elderly	club	committee	were	

classified	into	8	groups	referring	to	26	observed	variables.	These	variables	were	used	as	the	framework	

for	study	the	competency	level.	The	level	of	competency	in	the	elderly	club	management	was	at	the	

moderate	level.	The	low	level	of	competence	was	knowledge,	computer	and	technology	skills,	knowledge	

about	the	registration	of	clubs	with	the	association	of	the	elderly	council	of	Thailand,	the	ability	to	

organize	a	variety	of	activities,	the	ability	to	fund	a	budget	for	running	the	club,	writing	projects	for	

funding,	records	of	income	and	expenses,	the	registration	of	materials	and	equipment,	the	registration	

of	members,	the	preparation	guestbook,	and	document	management.	The	guidelines	for	developing	

group	management	competency	of	the	elderly	club	committee	were	1)	there	should	be	a	course	for	

improving	 the	management	 competency	 of	 elderly	 clubs,	 2)	 a	 study	 visit	 to	 the	 elderly	 club	with	
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successful	club	management,	3)	knowledge	management	and	exchange	of	ideas,		4)	a	database	of	

elderly	clubs	5)	an	annual	report	on	the	performance	of	the	elderly	club,	and		6)	the	integration	of	

institutional	cooperation	in	the	development	of	the	competencies	of	the	elderly	club	committee.

Keywords:	1.	Management	2.	Competencies	3.	The	elderly	club	
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บทน�า

	 ในปัจจบุนัหลายหน่วยงานไดส้ง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้ชมรมผูส้งูอาย	ุและในแผนผูส้งูอายแุหง่ชาต	ิฉบบั

ที	่2	(พ.ศ.2545	-	2564)	ฉบบัปรบัปรงุ	ครัง้ที	่1	พ.ศ.	2552		ไดม้กีารก�าหนดไวใ้นยทุธศาสตรท์ี	่2	ยทุธศาสตร์

ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอาย	ุ มาตรการที	่ 2	 คอืมาตรการสง่เสรมิการรวมกลุ่มและสรา้งความเขม้แขง็

ขององคก์รผูส้งูอาย	ุโดย	1)	สง่เสรมิการจดัตัง้และด�าเนินงานชมรมผูส้งูอายแุละเครอืขา่ย	2)	สนบัสนุนกจิกรรม

ขององคก์รเครอืขา่ยผูส้งูอาย	ุCommittee	of	the	National	Elderly	(2010:	32)	ในการบรรยายของ	เรือ่ง	“ชมรม

ผูส้งูอาย”ุ	โดยศาสตราจารย	์นายแพทยพ์งษศ์ริ	ิปรารถนาด	ีไดก้ลา่ววา่	การรวมกลุม่เป็นชมรมผูส้งูอายทุ�าให้

การจดัสวสัดกิารเขา้สูผู่ส้งูอายไุดง้า่ย	และชว่ยแกปั้ญหาทางกาย	ใจ	สงัคม	สขุภาพจติดขีึน้	งานบุญ	ศลิปวฒันธรรม	

ภมูปัิญญา	เกดิขึน้ทีช่มรมผูส้งูอาย	ุท�าใหค้วามคดิเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	Prathadi	(2013)	ทัง้น้ีสมาคมสภา	

ผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทย	 ไดใ้หค้วามหมายวา่ชมรมผูส้งูอายเุป็นการรวมกลุม่ของผูส้งูอายทุีม่อีายเุกนิ	 60	 ปี

ขึน้ไป		ตัง้แต่	30	คนขึน้ไป	ทัง้หญงิและชาย	และวยัทีม่อีายรุะหวา่ง	25-49	ปี	ไมเ่กนิ	1	ใน	4	ของสมาชกิที่

มอีายเุกนิ	60	ปีขึน้ไป	โดยมวีตัถุประสงคข์องการรวมกลุม่	เพือ่ใหส้มาชกิมาพบปะ	สงัสรรคแ์ละด�าเนินกจิกรรม

ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่	เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคย	รกัใคร	่มคีวามสามคัค	ีความเบกิบาน	หาย

เหงาและเกดิความสขุ	และมกีารก�าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัในการบรหิารชมรม	โดยมโีครงสรา้งการด�าเนินงาน

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรหิารชมรม	ซึง่โครงสรา้งหลกั	ๆ 	ของชมรมผูส้งูอายมุดีงัน้ี	1)	ประธาน	2)	รองประธาน	

3)	 เลขานุการ	 4)	 เหรญัญกิ	 และ	 5)	 กรรมการ	 (Association	 Branch	 Council	 of	 Thailand,	 n.d.).	 ทัง้น้ี															

จากการศกึษาเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	 จะพบวา่ปัจจยัส�าคญัทีช่มรมผูส้งูอายจุะประสบความส�าเรจ็	

ทีส่�าคญัประการหน่ึงคอื	ตอ้งอาศยัผูน้�าชมรมคอืคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีม่คีวามรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	

และคณุลกัษณะต่าง	ๆ	ทีจ่ะสามารถน�าพาชมรมผูส้งูอายใุหป้ระสบความส�าเรจ็ได	้จากการศกึษาของ	Yodphet,	

et	 al.	 (2010)	 พบวา่ผูน้�ามบีทบาทส�าคญัมากทีจ่ะน�าพาชมรมใหม้คีวามส�าเรจ็	 ผูน้�าตอ้งเขม้แขง็และมคีวาม

พรอ้ม	สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	Prathadi	 (2013)	และ	Kamsuwan	(2007)	ทีศ่กึษาแลว้พบวา่ปัจจยัดา้น

ผูน้�าชมรมผูส้งูอายเุป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการจดัการกจิการชมรมผูส้งูอาย	ุและ	Samakkantai	 (2008)	ซึง่

ท�าการศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอาย	ุพบวา่ปัญหาทีพ่บสว่นหน่ึง	 ไดแ้ก่	

ผูส้งูอายมุารว่มกจิกรรมน้อยและขาดผูม้คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาเป็นกรรมการชมรม	และ	Boonvises	(2011)	

พบวา่แนวทางในการพฒันาชมรมผูส้งูอายใุหเ้กดิความเขม้แขง็และยัง่ยนืคอืการมผีูน้�าชมรมทีม่ศีกัยภาพสงู	มี

ความรู	้ มปีระสบการณ์	 เป็นทีย่อมรบัของสมาชกิในชมุชน	 มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงาน	 มคีณะ

กรรมการทีม่คีวามเสยีสละ	มคีวามสามคัค	ีมรีะบบการบรหิารจดัการชมรมทีด่	ีมกีารแบง่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ทีช่ดัเจนดงันัน้คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ ทกัษะ	 ความสามารถทีต่อ้งมใีนการน�าพา

ชมรมใหป้ระสบความส�าเรจ็	 เป็นความสามารถในการน�าเอาหลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฏ	ีรวมทัง้เทคนิคในสาขา

วชิาต่าง	ๆ 	มาประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จรงิ	เพื่อท�างานและแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลอย่างสงูสุดในงานทีต่นรบัผดิ

ชอบ	หรอืกล่าวเป็นภาษาวชิาการวา่	คณะกรรมการควรเป็นผูท้ีม่สีมรรถนะในการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ	

สมรรถนะ	 หรอื	 “Competency”	 แต่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแลว้พบว่ามกีารแปลกนัออกไปไดห้ลากหลาย	

(Kongkasawat,	2005:	26)	ทัง้น้ีอาจจะใชค้�าวา่สมรรถนะ	คณุสมบตั	ิความสามารถ	สมรรถนะเป็นค�าทีม่ผีูใ้ห้

นิยามไวต่้าง	 ๆ	 กนั	 แต่ขึน้อยูก่บัการน�าไปใช	้ ส�านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน	 (ก.พ.)	 ไดนิ้ยาม

สมรรถนะ	คอื	คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจากความรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	และคณุลกัษณะอื่น	ๆ	
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ทีท่�าใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่กวา่เพือ่นรว่มงานอืน่	ๆ	ในองคก์าร	กลา่วคอื	การทีบุ่คคลจะแสดง

สมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงไดม้กัจะตอ้งมอีงคป์ระกอบของทัง้ความรู	้ ทกัษะ	ความสามารถ	คณุลกัษณะอืน่	ๆ		

(Civil	Service	Commission	Office,	2005:	5-6)	ทัง้น้ี	Saenthong	(2004)	ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะไว้

ดงัน้ี	กลุม่ที	่1	หมายถงึ	บุคลกิลกัษณะของคนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรู	้(knowledge)	ทกัษะ	(skills)	ทศันคต	ิ

(attitude)	ความเชือ่	(belief)	และอุปนิสยั	(trait)	กลุม่ที	่2	หมายถงึ	กลุม่ของความรู	้(knowledge)	ทกัษะ	(skills)	

และคณุลกัษณะของบุคคล	(attributes)	หรอืทีเ่รยีกกนัวา่	KSAs	ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็จากพฤตกิรรมในการท�างาน	

ทีแ่สดงออกมาของแต่ละบุคคลทีส่ามารถวดัและสงัเกตเหน็ได	้และนกัวชิาการในต่างประเทศไดใ้หค้วามหมาย

ซึง่ใกลเ้คยีงกบันกัวชิาการไทย	 โดย	Good	 (2001:	 121)	 ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะวา่	 หมายถงึทกัษะ	

(skill)	 ความคดิรวบยอด	 (concept)	 และเจตคต	ิ (attitude)	 ทีต่อ้งมใีนการปฏบิตังิานทุกประเภท	 เป็นความ

สามารถอยา่งหน่ึงในการน�าเอาหลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีรวมทัง้เทคนิคในสาขาวชิาต่าง	ๆ	มาประยกุตใ์ชใ้น

สถานการณ์จรงิ	 เพือ่ท�างานและแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลอยา่งสงูสดุ	 ในขณะที	่ McCelland	 (1999:	 124)	 ใหค้วาม

หมายสมรรถนะในแงข่องผลการปฏบิตังิาน	วา่	หมายถงึ	บุคคลกิลกัษณะทีส่ามารถผลกัดนัปัจเจกบุคคลนัน้	ให้

สรา้งผลการปฏบิตังิาน	ทีด่	ีหรอืตามเกณฑท์ีก่�าหนดในงานทีต่นรบัผดิชอบ	ดงันัน้ลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็น

ผลมาจากความรู	้ทกัษะ	ความสามารถทีต่อ้งมใีนการปฏบิตังิาน	เป็นความสามารถในการน�าเอาหลกัการ	แนวคดิ	

ทฤษฎ	ีรวมทัง้เทคนิคในสาขาวชิาต่าง	ๆ 	มาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ	เพือ่ท�างานและแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลอ

ยา่งสงูสดุในงานทีต่นรบัผดิชอบ	จะเหน็ไดว้า่สมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายเุป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็น

ทีจ่ะท�าใหช้มรมผูส้งูอายปุระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินงาน	จงึตอ้งมกีารศกึษาและพฒันาสมรรถนะ

	 จากความส�าคญัของผูน้�าหรอืคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายตุามทีก่ลา่วมาขา้งตน้	 ในการวจิยัในครัง้น้ี

จงึไดท้�าการศกึษาน�ารอ่งจากชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายโุดยจากขอ้มลู

สาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ	ประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชรมกีารจดทะเบยีนชมรมจากอดตีจนถงึ

ปัจจบุนั	จ�านวนทัง้สิน้	147	ชมรม	และจากการส�ารวจขอ้มลูของชมรมผูส้งูอายขุองคณะวทิยาการจดัการในปี	

2560	พบวา่ม	ี73	ชมรมมกีจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง	มคีวามตอ้งการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

และการจดักจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย	ุ(Faculty	of	Management	Science:	2017)	แต่ทัง้น้ี	จากการลงพืน้ที่

ส�ารวจดงักลา่ว	พบวา่ขอ้มลูชมรมจากสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ	ประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชร	

มบีางแหง่ทีม่กีารลม้เลกิชมรมผูส้งูอายไุปแลว้	บางชมรมมกีจิกรรมชมรมนาน	ๆ 	ครัง้	ซึง่จากการลงพืน้ทีท่�าให้

ไดข้อ้คน้พบวา่การทีช่มรมจะด�าเนินการไดส้�าเรจ็	ปัจจยัทีส่�าคญัคอืคณะกรรมการทีต่อ้งมคีวามเขม็แขง็	และมี

ความสามารถในการบรหิารจดัการชมรมไดเ้ป็นอยา่งด	ีแต่ในสภาพความเป็นจรงิคณะกรรมการมคีวามรูค้อ่นขา้ง

น้อย	ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการจดัท�าโครงสรา้งชมรม	การจดักจิกรรม	การสรา้งการมสีว่นรว่ม	การสรา้งภาวะ

ผูน้�า	ตลอดจนความเสยีสละ	การจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายขุองจงัหวดัก�าแพงเพชร	มทีัง้การจดัตัง้โดยชมุชนเอง	จดัตัง้

โดยองคก์ารบรหิารสว่นต�าบล/เทศบาล	หรอืโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ	หรอืต่อยอดจากกลุม่ต่าง	ๆ 	เชน่	กลุม่

สวสัดกิารชมุชน	กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายมุหีลายประเภททัง้ทีเ่น้นเรือ่งสขุภาพ	หรอืเน้นเรือ่งสวสัดกิาร	หรอื

เน้นเรื่องของการพฒันาศกัยภาพ	 หรอืเน้นเรื่องของการท�ากจิกรรมกลุ่ม	 หรอืเน้นเรื่องของการพฒันาอาชพี	

ฯลฯ	 ซึง่จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้	 การบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ	 ปัจจยัทีส่�าคญัทีท่�าใหช้มรมผูส้งูอายุ

ประสบความส�าเรจ็ทีส่�าคญัคอืคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุดงันัน้ในการบรหิารชมุรมผูส้งูอายคุวรใหค้วามส�าคญั

กบัคณะกรรมการชมรมและสง่เสรมิ	พฒันาใหค้ณะกรรมการชมรมมคีวามรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	และคณุลกัษณะ
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ต่าง	 ๆ	ทีส่ง่ผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายตุามทีก่ลา่วมา	 อกีทัง้หากมแีนวทางในการ

พฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูสู้ง	 จะส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการชมรม					

ผูส้งูอายใุหป้ระสบความส�าเรจ็ไดเ้ป็นอยา่งด	ี ซึง่ทา้ยทีส่ดุจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของผูส้งูอายุ

ในชมุชน

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

	 1.	 เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส�ารวจของมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรม			

ผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 2.	เพือ่ศกึษาระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 3.	 เพื่อหาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

จงัหวดัก�าแพงเพชร

สมมติุฐานการวิจยั   

	 ตวัแปร	ดา้นการจดัองคก์าร		ดา้นภาวะผูน้�า	ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของกรรมการ	สมาชกิ	และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่ม	ดา้นการจดักจิกรรม	ดา้นการจดัหางบประมาณ	การท�าบญัช	ี

และงานสารบรรณ	และดา้นการประชาสมัพนัธ	์และการจดัท�าผลการด�าเนินงานของชมรมฯ	สามารถจดัเขา้

องค์ประกอบเชงิส�ารวจของสมรรถภาพการบรหิารจดัการกลุ่ม	 ของคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุจงัหวดั

ก�าแพงเพชรได้

ระเบยีบวิธีการวิจยั

	 ในการวจิยัในครัง้น้ีไดแ้บง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น	2	ขัน้ตอน	ดงัน้ี

 ขัน้ตอนที ่ 1	 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส�ารวจ	 และศกึษาระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของ		

คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยมวีธิดี�าเนินการวจิยัดงัน้ี

 1.1 การก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นในการบริหารจดัการกลุ่มผูส้งูอายขุองคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอาย ุ

	 โดยผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของชมรมผูส้งูอาย	ุ บทบาทหน้าที	่

ลกัษณะงาน	กจิกรรม	ความรบัผดิชอบ	หลกัการจดัตัง้ชมรม	สมรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการกลุม่	การ

ท�างานกลุม่	ฯลฯ	แลว้รา่งเป็นประเดน็ในการก�าหนดสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะ

กรรมการชมรมผูส้งูอายุ	 	 โดยผูว้จิยัน�าผลการสงัเคราะหเ์น้ือหาจากแนวคดิทฤษฏมีาก�าหนดเป็นรา่งประเดน็

สมรรถนะทีจ่�าเป็นในแต่ละดา้น	 แลว้น�าร่างดงักล่าวไปจดัการสนทนากลุ่มเพือ่ไดร้่างสมรรถนะทีจ่�าเป็นตาม

ความคดิเหน็ของผูร้ว่มสนทนากลุม่	โดยมวีธิกีารด�าเนินการดงัน้ี

	 ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่	ไดแ้ก	่ประธานชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการกลุม่ของ

ชมรมผูส้งูอายจุ�านวน	 3	 คน	 คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการไมน้่อย

กวา่	5	ปี	จ�านวน	5	คน	และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการก�าหนดนโยบายผูส้งูอาย	ุจ�านวน	3	คน	นกัวชิาการ	จ�านวน	

2	คน	รวมผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ทัง้สิน้	13	คน
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	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก่	แบบการสนทนากลุม่	

	 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก่การวเิคราะหเ์น้ือหา	(content	analysis)	โดยจ�าแนกสมรรถนะที่

จ�าเป็นออกเป็นรายดา้น	 และแยกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ	 ในแต่ละดา้นโดยพจิารณาความสมัพนัธแ์ละความเชือ่ม

โยงของแต่ละประเดน็ยอ่ย	 กบัองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น	 จดักลุ่มประเดน็ยอ่ยตามองคป์ระกอบน�าไปเป็น	

กรอบเน้ือหาในการศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายตุ่อไป

 1.2 การวิเคราะห์สมรรถนะท่ีจ�าเป็นในการบริหารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูง

อาย	ุโดยมวีธิดี�าเนินการวจิยัดงัน้ี

	 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง		ประชากรไดแ้ก่คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยชมรม

ผูส้งูอายตุอ้งมกีารจดัตัง้มาแลว้ไมน้่อยกวา่	2	ปีและมกีารประชมุหรอืการท�ากจิกรรมกลุม่รว่มกนัอยา่งน้อยปีละ	

3	ครัง้	ทัง้น้ีก�าหนดขนาดตวัอย่างทีท่ีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน	(e)	สงูสุดคอื	400	คน	(Yamane	1967:	886)	

สุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู	ิ(stratified	sampling)	จ�าแนกตามอ�าเภอ	ทัง้น้ีจงัหวดัก�าแพงเพชร

ม	ี11	อ�าเภอ	ไดจ้�านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้	440	คน	แต่เมือ่เกบ็ขอ้มลูจรงิไดข้อ้มลูทีต่อบครบถว้นสมบรูณ์จ�านวน

ทัง้สิน้	409	ฉบบั	คดิเป็นรอ้ยละ	92.95	

	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	 โดยการน�าขอ้มลูจากขัน้ตอนที	่ 1	 ขอ้	 1	 มาสรา้งเป็นแบบสอบถามภายใต้

กรอบสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ	โดยสรา้งแบบสอบถามโดย

ประกอบดว้ย	2	ตอนดงัน้ี	ตอนที	่1	ขอ้มลูทัว่ไปของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุไดแ้ก่	เพศ	อาย	ุระดบัการ

ศกึษา	อาชพี	จ�านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอาย	ุและต�าแหน่งปัจจบุนัในชมรมผูส้งูอาย	ุตอนที	่2	ความคดิ

เหน็เกี่ยวกบัสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ	 โดยสรา้ง

แบบสอบถามทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบของสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

ทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุม่จ�าแนกรายดา้นและตวัแปรสงัเกตไดข้องแต่ละดา้น	โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น

ประมาณคา่	(rating	scale)	5	ระดบั	โดยจ�าแนกเป็นสมรรถนะในแต่ละดา้น	และรายขอ้ของแต่ละดา้นโดยการ

ใหค้วามหมายดงัน้ี

	 	 	 1	คะแนน	คอื	เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็นน้อยทีส่ดุ

	 	 	 2	คะแนน	คอื	เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็นน้อย

	 	 	 3	คะแนน	คอื	เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็นปานกลาง

	 	 	 4	คะแนน	คอื	เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็นมาก

	 	 	 5	คะแนน	คอื	เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็นมากทีส่ดุ

	 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม	ตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา	(content	validity)	หาคา่ดชันี

ความสอดคลอ้ง	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	โดยเลอืกขอ้ค�าถามทีไ่ดค้า่	IOC	0.6-1.00	และ

ปรบัแกเ้ครื่องมอืตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ	ิ โดยน�าไปทดลองใชก้บัคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุที	่							

ไมใ่ชต้วัอยา่งของการวจิยั	 จ�านวน	 30	 คน	 เพือ่วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่	 (reliability)	 โดยค�านวณหาค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	วเิคราะหค์า่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ทัง้ชดุ	โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคทัง้ฉบบั	เทา่กบั	0.84

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู	คณะผูว้จิยัลงพืน้ทีท่ ัง้	11	อ�าเภอ	เพือ่ประสานงานกบัพืน้ทีใ่นการไดม้าซึง่จ�านวน
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ชมรมและกรรมการชมรม	หรอืจากการรว่มประชมุรว่มกจิกรรมต่างๆ	ของชมรมผูส้งูอายทุีไ่ดม้กีารจดัขึน้		โดย

ท�าการชีแ้จงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	และสว่นหน่ึงคณะผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็

รวบรวมขอ้มลูพรอ้มกบันกัศกึษาผูช้ว่ยนกัวจิยั

	 การวเิคราะหข์อ้มลู	โดยใชค้วามถี	่(frequency)	รอ้ยละ	(percentage)	คา่เฉลีย่	(mean)	และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน	(standard	deviation)	โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉลีย่	ดงัน้ี	Kanasud	(1999:	73)	ดงัน้ี

	 	 คะแนนเฉลีย่	1.00	-	1.49	แสดงวา่สมรรถนะมคีวามจ�าเป็นในระดบัน้อยทีส่ดุ

	 	 คะแนนเฉลีย่	1.50	-	2.49	แสดงวา่สมรรถนะมคีวามจ�าเป็นอยูใ่นระดบัน้อย

	 	 คะแนนเฉลีย่	2.50	-	3.49	แสดงวา่สมรรถนะมคีวามจ�าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 	 คะแนนเฉลีย่	3.50	-	4.49	แสดงวา่สมรรถนะความจ�าเป็นอยูใ่นระดบัมาก

	 	 คะแนนเฉลีย่	4.50	-	5.00	แสดงวา่สมรรถนะความจ�าเป็นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

	 และน�าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ	ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์�าเรจ็รปู	 เพือ่ดกูารเกาะกลุ่ม

ของตวัแปร	โดยเลอืกสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั	(principle	components	extraction)	

ดว้ยวธิแีวรแิมกซ	์(varimax	rotation)	เพือ่ใหไ้ดก้ลุม่ตวัแปรแยกออกตามองคป์ระกอบหลกัโดยตัง้เกณฑใ์นการ

พจิารณาองคป์ระกอบคอื	องคป์ระกอบนัน้ตอ้งมคีา่ไอเกน	ตัง้แต่	1.00	ขึน้ไป	และตวัแปรแต่ละตวัในองคป์ระกอบ

นัน้ตอ้งมคีา่น�้าหนกัองคป์ระกอบ	(factor	loading)	ตัง้แต่	3.5	ขึน้ไป	และน�าผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไปตัง้

ชื่อองคป์ระกอบและวเิคราะหต์วัแปรสงัเกตไดภ้ายในองคป์ระกอบ	 เพื่อน�าไปเป็นกรอบเน้ือหาในการศกึษา

ระดบัสมรรถนะในการบบรหิารจดัการกลุม่ต่อไป

 1.3 การศึกษาระดบัสมรรถนะในการบริหารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

	 โดยการน�าขอ้มลูจากขัน้ตอนที	่ 1.2	 ทีไ่ดว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิาร

จดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ	 มาใชใ้นการศกึษาระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของ

คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีม่อียูใ่นปัจจบุนั	โดยมรีายละเอยีดของการด�าเนินการ	ดงัน้ี

	 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง		ประชากรไดแ้ก่คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยชมรม

ผูส้งูอายตุอ้งมกีารจดัตัง้มาแลว้ไมน้่อยกวา่	1	ปีและมกีารประชมุหรอืการท�ากจิกรรมกลุม่รว่มกนัอยา่งน้อยปีละ	

2	ครัง้	ทัง้น้ีก�าหนดขนาดตวัอยา่งทีท่ีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น	(e)	สงูสดุคอื	400	คน	(Yamane	1967:		886)	

สุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู	ิ(Stratified	sampling)	จ�าแนกตามอ�าเภอ			ทัง้น้ีจงัหวดัก�าแพงเพชร

ม	ี11	อ�าเภอ	ไดข้อ้มลูทีต่อบครบถว้นสมบรูณ์จ�านวนทัง้สิน้	376	ฉบบั	คดิเป็นรอ้ยละ	94.00	

	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	โดยการน�าขอ้มลูองคป์ระกอบของสมรรถนะทีจ่�าเป็นและตวัแปรสงัเกตไดใ้น

แต่ละองคป์ระกอบ	 จากขัน้ตอนที	่ 1.2	 	 มาก�าหนดกรอบโครงสรา้งในการสรา้งแบบสอบถามเพือ่ศกึษาระดบั

สมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ	โดยแบบสอบถามโดยประกอบดว้ย	2	ตอน	

ดงัน้ี

	 	 ตอนที	่1	ขอ้มลูทัว่ไปของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุไดแ้ก่	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	อาชพี	

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานชมรมผูส้งูอาย	ุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

	 	 ตอนที	่2	ระดบัของสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายทุีเ่ป็นอยูจ่รงิของตนเอง	 โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่	 (rating	 scale)	 5	 ระดบั	

โดยจ�าแนกเป็นสมรรถนะในแต่ละดา้น	 และรายขอ้ของแต่ละดา้น	 และใหค้ะแนน	 1-5	 คะแนน	 เช่นเดยีวกบั					
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การศกึษาสมรรถนะทีจ่�าเป็นในขอ้	1.2

		 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู	คณะผูว้จิยัลงพืน้ทีท่ ัง้	11	อ�าเภอ	เพือ่ประสานงานกบัพืน้ทีใ่นการหาบุคคลทีจ่ะ

เป็นผูป้ระสานงานในการเกบ็ขอ้มลูกบัคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ โดยท�าการชีแ้จงถงึวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	และสว่นหน่ึงคณะผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูพรอ้มกบันกัศกึษาผู้

ชว่ยนกัวจิยั

	 การวเิคราะหข์อ้มลู		

	 1.	โดยใชค้วามถี	่(Frequency)	รอ้ยละ	(Percentage)	คา่เฉลีย่	(Mean)	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย		เชน่เดยีวกบัการศกึษาสมรรถนะทีจ่�าเป็น

 ข ัน้ตอนที ่ 2	 การหาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรม					

ผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 จากขัน้ตอนที	่1	ไดข้อ้มลูเกีย่วกบัระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งู

อายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	น�าขอ้มลูดงักลา่วมาจดัสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	โดยมรีายละเอยีด

ในการด�าเนินการวจิยั	ดงัน้ี

	 ผูใ้หข้อ้มลู		ในการสนทนากลุม่	ไดท้�าการคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัทิีจ่ะใหแ้นวทางในการพฒันาสมรรถนะ

การบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรไดเ้ป็นอยา่งด	ีจงึไดก้�าหนดคณุสมบตัิ

ของผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่โดยมคีณุสมบตัขิอ้ในขอ้หน่ึง	ดงัต่อไปน้ี

	 	 1)	เป็นประธานหรอืกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็	โดยชมรมผูส้งูอายนุัน้	ๆ 	จะ

ตอ้งเคยไดร้บัรางวลัในระดบัอ�าเภอขึน้ไป	จ�านวน	3	คน

	 	 2)	เป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายทุีช่มรมผูส้งูอายมุกีารตัง้ชมรมมาแลว้ไมน้่อยกวา่	3	ปี	จ�านวน	2	คน

	 	 3)	เป็นผูน้�าชมุชนหรอืผูท้ีท่�างานเกีย่วกบัผูส้งูอายมุาแลว้ไมน้่อยกวา่	3	ปี	จ�านวน	3	คน

	 	 4)	 เป็นผูร้บัผดิชอบในการท�ากจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย	ุ และมปีระสบการณ์ในการท�างาน

เกีย่วกบัผูส้งูอายมุาแลว้ไมน้่อยกวา่	3	ปี	จ�านวน	3	คน

	 	 5)	เป็นนกัวชิาการทีม่ผีลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอาย	ุ	จ�านวน	2	คน

	 เครือ่งมอืทีใ่ช	้

	 ไดแ้ก่แบบสนทนากลุ่มทีม่กีารก�าหนดหวัขอ้ในการสนทนากลุ่ม	 จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการวจิยั				

ในขัน้ตอนที	่1	มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการสนทนากลุม่	เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการ

บรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร

	 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู

	 ผูว้จิยัใชก้ระบวนการสนทนากลุม่ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	โดยมกีระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

ดงัน้ี	 1)	 ท�าการนดัหมายผูใ้หข้อ้มลูในเรือ่งวนั	 เวลา	 สถานที	่ ตลอดจนการสง่แบบสนทนากลุ่มทีจ่ะใชใ้นการ

สนทนากลุม่ลว่งหน้า	2)	ในวนัทีท่�าการสนทนากลุม่มกีารชีแ้จงความเป็นมา	วตัถุประสงค	์และประโยชน์ทีไ่ดร้บั

จากการสนทนากลุ่ม	 3)	 ด�าเนินการสนทนากลุ่ม	 ตามประเดน็ทีก่�าหนด	 โดยเปิดโอกาสใหผู้ส้นทนากลุ่ม													

ไดอ้ภปิรายและแสดงความคดิเหน็	4)	ในระหวา่งการสนทนากลุม่มกีารจดบนัทกึ	ถ่ายวดีโีอ	ถ่ายภาพน่ิง	และ

บนัทกึเสยีง	 ในขณะเดยีวกนัผูว้จิยัท�าการสงัเกตพฤตกิรรมและท่าทางของผูส้นทนากลุ่มดว้ย	 เพือ่ใหม้คีวาม
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มัน่ใจในค�าตอบและสรา้งกระบวนการทีใ่หผู้ร้ว่มสนทนากลุม่ไดแ้สดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที	่	5)	สรปุความ

คดิเหน็ในภาพรวมแต่ละประเดน็เป็นระยะๆ		6)	พมิพค์วามคดิเหน็ลงในเครือ่งคอมพวิเตอรข์ึน้แสดงบนจอภาพ	

เพือ่ใหเ้หน็ประเดน็ขอ้มลูและความคดิเหน็ทีส่�าคญั	 ๆ	 7)	 สรปุภาพรวมของขอ้มลูตามประเดน็ในการสนทนา

กลุม่เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสนทนากลุม่มคีวามคดิเหน็รว่มกนั	และ	8)	รวบรวมขอ้มลูและท�าการถอดเทปบนัทกึ	เพือ่

การวเิคราะหเ์น้ือหา	(content	analysis)	ทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้		

	 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา	(content	analysis)	โดยจ�าแนกแนวทาง

การสมรรถนะออกเป็นประเดน็	ๆ

ผลการวิจยั

	 จากศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ท�าใหไ้ด	้(รา่ง)	สมรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการกลุม่

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ	และท�าการสงัเคราะหเ์น้ือหาจากแนว

คดิทฤษฏมีาก�าหนดเป็นรา่งประเดน็สมรรถนะทีจ่�าเป็น	ไดเ้ป็น	6	ดา้น	ดงัน้ี	1)	ดา้นการจดัองคก์าร	2)	ดา้น

ภาวะผูน้�า	และการท�างานเป็นทมี	3)	ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของกรรมการ	สมาชกิ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	

3)	ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของกรรมการ	สมาชกิ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	4)	ดา้นการจดักจิกรรม	5)	ดา้น

การจดัหางบประมาณ	การท�าบญัช	ีและงานสารบรรณ	6)	ดา้นการประชาสมัพนัธ	์	และการจดัท�าผลการด�าเนิน

กจิกรรมของชมรมฯ	โดยในแต่ละดา้นจะมตีวัแปรสงัเกตได	้เมือ่น�ารา่งดงักลา่วมาท�าการสนทนากลุม่เพือ่ไดร้า่ง

สมรรถนะทีจ่�าเป็นตามความคดิเหน็ของผูร้่วมสนทนากลุ่ม	 ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่าสมรรถนะทีจ่�าเป็น

ตามความคดิเหน็ของผูร้ว่มสนทนากลุม่	ควรเป็น	6	ดา้นเทา่เดมิ	แต่มกีารเปลีย่นชือ่ดา้นใน	3	ดา้นใหส้อดคลอ้ง

กบัประเดน็ยอ่ยๆ	ในแต่ละดา้น	ดงัน้ี	1)	ดา้นภาวะผูน้�า	และการท�างานเป็นทมี	เปลีย่นเป็นดา้นภาวะผูน้�า	2)	

ดา้นการสรา้งการมสีว่น	รว่มของกรรมการ	สมาชกิ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเปลีย่นเป็นดา้นการสรา้งการ

มสีว่นรว่ม	3)	ดา้นการประชาสมัพนัธ	์	และการจดัท�าผลการด�าเนินกจิกรรมของชมรมฯ	ควรเปลีย่นเป็น	ดา้น

การประชาสมัพนัธ	์	และการจดัท�าผลการด�าเนิน	ของชมรมฯ	และมกีารเปลีย่นประเดน็ยอ่ยๆ	ในแต่ละดา้นบาง

ประเดน็	ท�าใหไ้ดส้มรรถนะทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายเุพือ่น�าไปศกึษา

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายตุ่อไป

 1. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารจดัการกลุม่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอาย ุ

	 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการชมรมผู้

สงูอาย	ุ โดยการพจิารณาคา่ไอเกนขององคป์ระกอบทีม่คีา่ไอเกนตัง้แต่	 1.00	ขึน้ไปมจี�านวน	9	องคป์ระกอบ	

28	ตวัแปรสงัเกตได	้คา่	Kaiser-meyer-olkin	measure	of	sampling	adequacy	มคีา่	0.821	ซึง่มคีา่เขา้ใกล	้1	

แสดงวา่ตวัแปรแต่ละตวัเหมาะสมทีจ่ะท�าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในระดบัดมีาก	และเมือ่พจิารณาคา่	Barlett’s	

Test	of	Sphericity	พบวา่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิแสดงวา่ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นัสามารถน�ามาวเิคราะหอ์งค์

ประกอบได	้ผลการวเิคราะหน์�้าหนกัองคป์ระกอบของสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอาย	ุเมือ่พจิารณาคา่น�้าหนกัขององคป์ระกอบ	พบวา่องคป์ระกอบทีม่คีา่น�้าหนกัองคป์ระกอบน้อยกวา่	

.05	คอืองคป์ระกอบที	่2	ตวัแปรที	่6	(การมบีุคลกิทีด่)ี	มคีา่น�้าหนกัองคป์ระกอบ	.457	จงึไมส่ามารถจดัอยูใ่น

องคป์ระกอบที	่ 2	 ได	้ จงึตดัตวัแปรการมบุีคลกิทีด่อีอก	 และเมือ่หมนุแกนผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเหลอื
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เพยีง	 8	 องคป์ระกอบโดยพบว่าองคป์ระกอบทีม่คี่าน�้าหนกัองคป์ระกอบน้อยกว่า	 .05	 คอืองคป์ระกอบที	่ 1	

ตวัแปรที	่1		(สามารถสรา้งแรงจงูใจ)	คา่น�้าหนกัองคป์ระกอบ	.456	จงึไมส่ามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบที	่1	ได	้

จงึตดัตวัแปรสามารถสรา้งแรงจูงใจออก	ท�าใหม้อีงคป์ระกอบ	8	องคป์ระกอบและ	26	ตวัแปรสงัเกตได	้ซึง่

เป็นไปตามสมมตุฐิานการวจิยัทีต่วัแปรทีน่�ามาศกึษาสามารถจดัเขา้องคป์ระกอบเชงิส�ารวจของสมรรถภาพการ

บรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชรได	้ดงัแสดงในตารางที	่1

ตารางที ่1	น�้าหนกัองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการชมรม	 				 						

														ผูส้งูอายทุีจ่ดัองคป์ระกอบใหม	่

องค์ประกอบ ตัวแปร F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

องคป์ระกอบท่ี 1 มคีวามสามารถในการประสานงาน	 .920

มภีาวะผูน้�าและสรา้งศรทัธาได้ .909

องคป์ระกอบท่ี 2 สามารถจัดท�าแผนและด�าเนิน

กจิกรรมตามแผน

.726

มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าระเบยีบ

ขอ้บงัคบั

.649

มีความรู้ เ กี่ ย วกับการจัดท� า

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ

.616

มี ค ว า ม รู้ 	 ทั ก ษ ะ เ กี่ ย ว กั บ

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี

.586

มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีน

ชมรมกบัสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายุ

แหง่ประเทศไทยฯ	

.544

องคป์ระกอบท่ี 3 สามารถสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นั

ดขีองสมาชกิ

.850

สามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่น

รว่ม	และก่อใหเ้กดิความรว่มมอื

.809

ความสามารถในการแสวงหาเครอื

ขา่ยความรว่มมอืกบับุคคล	องคก์ร

ต่างๆ

.699

การแสวงหาสมาชกิใหม่ .670

สามารถท�าการประชาสมัพนัธก์ลุม่

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั

.626

สามารถสรา้งแรงจงูใจ .554

องคป์ระกอบท่ี 4 ความสามารถในการจดัการประชมุ

กรรมการและสมาชกิ

.865
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	 ตารางที	่1	จากผลการวเิคราะหน์�้าหนกัองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ทีจ่�าเป็นส�าหรบั

คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีจ่ดัองคป์ระกอบใหม	่มอีงคป์ระกอบ	8	องคป์ระกอบและ	26	ตวัแปรสงัเกตได	้			

ผูว้จิยัไดจ้ดัเรยีงองคป์ระกอบและตัง้ชื่อองคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรสงัเกตได้	 และน�าองคป์ระกอบ

สมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการชมรมทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไป

ศกึษาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	 ผลการศกึษาดงั

แสดงในตารางที	่2

ตารางที ่1	น�้าหนกัองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคณะกรรมการชมรม	 				 						

														ผูส้งูอายทุีจ่ดัองคป์ระกอบใหม	่(ต่อ)

องค์ประกอบ ตัวแปร F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

สามารถในการแก้ไขปัญหาของ

กลุม่ได้

.806

มคีวามเสยีสละ	มจีติอาสา .716

องคป์ระกอบท่ี 5 สามารถจดักจิกรรมกลุ่มไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง

.784

สามารถจดักจิกรรมไดห้ลากหลาย	 .780

สามารถด�าเนินกิจกรรมให้เกิด

ประโยชน์ต่อสมาชกิไดแ้ละตอบ

สนองความตอ้งการของสมาชกิ

.741

องคป์ระกอบท่ี 6 มคีวามรูเ้กีย่วกบัผูส้งูอายุ .795

สามารถหางบประมาณในการ

ด�าเนินการกลุม่ได	้	

.770

สามารถเขยีนโครงการเพือ่ของบ

ประมาณ

.553

องคป์ระกอบท่ี 7 การท�างานโปรง่ใส	ซือ่สตัยส์ามารถ

ตรวจสอบได	้

.715

สามารถตดิตามผลการด�าเนินการ

ของกลุม่

.658

องคป์ระกอบท่ี 8 สามารถจดัท�าบญัชรีายรบั-จ่าย	

ทะเบยีนพสัดุ-ครุภณัฑ	์ ทะเบยีน

สมาชกิ	สมดุเยีย่ม	งานสารบรรณ

ต่าง	ๆ		

.601

การวดัผลการปฏบิตังิานวา่เป็นไป

ตามเป้าหมายหรอืไม่

.502
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 2. ผลการศึกษาระดบัสมรรถนะการบริหารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดั

ก�าแพงเพชร

	 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ	พบ

วา่ระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายใุนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

(X̅	 =	 2.55)	 เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ดา้นทีค่ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายมุสีมรรถนะในการบรหิารจดัการ

กลุม่มากทีส่ดุคอื	ดา้นภาวะผูน้�า	(X̅	=	3.35)	รองลงมาคอื	ดา้นการตดิตามผลการด�าเนินการ	(X̅	=	3.10)	ดา้น
ความสามารถในการจดัการประชมุ	การแกไ้ขปัญหาและความเสยีสละ	(X̅	=	2.93)	และดา้นการสรา้งการมสีว่น
รว่ม	(X̅	=	2.64)	ตามล�าดบั	โดยคา่เฉลีย่ของระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นระดบัมากมเีพยีงสว่นน้อย	คอื	มคีวามสามารถในการประสานงาน	(X̅	=	3.58)	มคีวามเสยีสละ	
มจีติอาสา	(X̅	=	3.53)		และการท�างานโปรง่ใส	ซื่อสตัยส์ามารถตรวจสอบได	้(X̅	=	3.50)	สว่นดา้นทีอ่ยูใ่นระดบั
น้อย	ไดแ้ก่	มคีวามรู	้ทกัษะเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยแีละเทคโนโลย	ี(X̅	=	1.65)	มคีวามรูเ้กีย่วกบั
การจดทะเบยีนชมรมกบัสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ	(X̅	=	1.56)		สามารถจดักจิกรรมไดห้ลาก
หลาย	(X̅	=	1.72)	สามารถหางบประมาณในการด�าเนินการกลุม่ได	้	(X̅	=	1.68)	สามารถเขยีนโครงการเพือ่
ของบประมาณ	(X̅	=	1.51)	และ	สามารถจดัท�าบญัชรีายรบั-จา่ย	ทะเบยีนพสัด-ุครภุณัฑ	์ทะเบยีนสมาชกิ	สมดุ

เยีย่ม	งานสารบรรณต่าง	ๆ		(X̅	=	2.45)	และนอกนัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงัแสดงในตารางที	่2

ตารางที ่2	คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการ

														ชมรมผูส้งูอายุ

สมรรถนะ ระดบัของสมรรถนะ

ในการบริหารจดัการกลุ่ม 

X̅ SD. ระดบั

ด้านภาวะผูน้�า 

1.	มคีวามสามารถในการประสานงาน 3.58 0.67 มาก

2.	มภีาวะผูน้�าและสรา้งศรทัธาได้ 3.12 0.84 ปานกลาง

เฉล่ียรวม 3.35 0.56 ปานกลาง

ด้านการจดัองคก์าร

3.	สามารถจดัท�าแผนและด�าเนินกจิกรรมตามแผน 2.95 0.84 ปานกลาง

4.	มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าระเบยีบขอ้บงัคบั 2.77 1.00 ปานกลาง

5.	มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าโครงสรา้งการบรหิาร

จดัการ

2.22 0.75 ปานกลาง

6.	มคีวามรู	้ทกัษะเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยแีละเทคโนโลยี

1.65 0.95 น้อย

7.	มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีนชมรมกบัสาขา

สมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ	

1.56 0.50 น้อย

เฉล่ียรวม 2.23 0.38 ปานกลาง
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ตารางที ่2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการ

														ชมรมผูส้งูอาย	ุ(ต่อ)

สมรรถนะ ระดบัของสมรรถนะ

ในการบริหารจดัการกลุ่ม 

X̅ SD. ระดบั

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม

8.	สามารถสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดขีองสมาชกิ 2.67 0.85 ปานกลาง

9.	สามารถสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม	และก่อให้

เกดิความรว่มมอื

2.64 0.82 ปานกลาง

10.	ความสามารถในการแสวงหาเครอืขา่ยความ

รว่มมอืกบับุคคล	องคก์รต่าง	ๆ	

2.56 0.93 ปานกลาง

11.	การแสวงหาสมาชกิใหม่ 2.67 0.84 ปานกลาง

12.	สามารถท�าการประชาสมัพนัธก์ลุม่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 2.72 0.90 ปานกลาง

13.	สามารถสรา้งแรงจงูใจ 2.61 0.89 ปานกลาง

เฉล่ียรวม 2.64 0.67 ปานกลาง

ด้านความสามารถในการจดัการประชมุ การแก้ไขปัญหาและความเสียสละ

14.	ความสามารถในการจดัการประชมุกรรมการ

และสมาชกิ

2.55 0.95 ปานกลาง

15.	สามารถในการแกไ้ขปัญหาของกลุม่ได้ 2.70 0.86 ปานกลาง

16.	มคีวามเสยีสละ	มจีติอาสา 3.53 0.56 มาก

เฉล่ียรวม 2.93 0.58 ปานกลาง

ด้านการจดักิจกรรมชมรม

17.	สามารถจดักจิกรรมกลุม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 2.52 0.89 ปานกลาง

18.	สามารถจดักจิกรรมไดห้ลากหลาย 1.72 0.45 น้อย

19.	สามารถด�าเนินกจิกรรมใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

สมาชกิได	้และตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ

2.55 0.88 ปานกลาง

เฉล่ียรวม 2.26 0.49 ปานกลาง

ด้านการจดัหางบประมาณ 

20.	มคีวามรูเ้กีย่วกบัผูส้งูอายุ 2.56 0.81 ปานกลาง

21.	สามารถหางบประมาณในการด�าเนินการกลุม่ได	้ 1.68 0.61 น้อย

22.	สามารถเขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณ 1.51 0.53 น้อย

เฉล่ียรวม 1.92 0.32 น้อย
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 3. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

จงัหวดัก�าแพงเพชร

	 เมือ่น�าขอ้มลูจากขัน้ตอนที	่1	มาจดัการสนทนากลุม่เพือ่หาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิาร

จดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ไดแ้นวคดิรว่มกนัวา่ใน

การพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ผูส้งูอาย	ุควรมกีารด�าเนินการดงัน้ี

	 1.	ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ

โดยอาจจะมหีลายหลกัสตูรตามความตอ้งการของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายใุนแต่ละพืน้ที	่หรอืตามความตอ้งการ

จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอาย	ุโดยวธิกีารจดัท�าหลกัสตูร	มหีลายแนวทางดงัน้ี

	 1.1	การจดัท�าหลกัสตูรในภาพรวมของสมรรถนะการบรหิารจดัการชมรมในทกุดา้น	คอื	1)	ดา้นภาวะ

ผูน้�า	2)	ดา้นการจดัองคก์าร	3)	ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่ม	4)	ดา้นความสามารถในการจดัการประชมุ	การ

แกไ้ขปัญหาและความเสยีสละ	5)	ดา้นการจดักจิกรรมชมรม	6)	ดา้นการจดัหางบประมาณ		7)	ดา้นการตดิตาม

ผลการด�าเนินการ	 และ	 8)	 ดา้นการตรวจสอบ	 เพื่อใหค้ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุไดเ้หน็ในภาพรวมของ

สมรรถนะการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ

	 1.2	การจดัท�าหลกัสตูรในลกัษณะเฉพาะในแต่ละดา้นในเชงิลกึ	โดยเฉพาะสมรรถนะการบรหิารจดัการ

กลุม่ทีค่ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายมุสีมรรถนะน้อย	เชน่หลกัสตูร	1)	เพือ่พฒันาความรู	้ทกัษะเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยแีละเทคโนโลย	ี	2)	เพือ่พฒันาความรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีนชมรมกบัสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายุ

ตารางที ่2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการ

														ชมรมผูส้งูอาย	ุ(ต่อ)

สมรรถนะ ระดบัของสมรรถนะ

ในการบริหารจดัการกลุ่ม 

X̅ SD. ระดบั

ดา้นการตดิตามผลการด�าเนินการ

23.	 การท�างานโปรง่ใส	 ซื่อสตัย	์ สามารถตรวจสอบ

ได้

3.50 0.74 มาก

24.	สามารถตดิตามผลการด�าเนินการของกลุม่ 2.72 0.80 ปานกลาง

เฉล่ียรวม 3.11 0.62 ปานกลาง

ดา้นการตรวจสอบ

25.	สามารถจดัท�าบญัชรีายรบั-จา่ย	ทะเบยีนพสัด	ุ-	

ครภุณัฑ	์ทะเบยีนสมาชกิ	สมดุเยีย่ม	งานสารบรรณ

ต่าง	ๆ		

2.45 0.85 น้อย

26.	การวดัผลการปฏบิตังิานวา่เป็นไปตามเป้าหมาย

หรอืไม่

2.68 0.94 ปานกลาง

เฉล่ียรวม 2.57 0.67 ปานกลาง

เฉล่ียรวมทัง้หมด 2.55 0.30 ปานกลาง
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แหง่ประเทศไทยฯ		3)	การจดักจิกรรมผูส้งูอาย	ุ4)	การเขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณและแหลง่งบประมาณ

ในการด�าเนินการชมรมผูส้งูอาย	ุและ	5)	การจดัท�าบญัชรีายรบั	-	จา่ย	ทะเบยีนพสัด	ุ-	ครภุณัฑ	์

ทะเบยีนสมาชกิ	สมดุเยีย่ม	งานสารบรรณต่าง	ๆ		เป็นตน้

	 1.3	การจดัท�าหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายแุต่ละพืน้ที	่

โดยอาจจดัอบรมโดยการรวมคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายขุองแต่ละอ�าเภอ	หรอืต�าบล

	 2.	 ควรมกีารจดักจิกรรมใหค้ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายไุดม้โีอกาสในการศกึษาดงูานชมรมผูส้งูอาย	ุ

ทีม่กีารบรหิารจดัการชมรมทีป่ระสบความส�าเรจ็	เพือ่เป็นการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะ

กรรมการชมรมผูส้งูอายุ

	 3.	ควรมกีารจดัการความรู	้		การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายขุองคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอาย	ุและการถอดบทเรยีนชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายเุพือ่

น�าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ

	 4.	ควรจดัท�าฐานขอ้มลูชมรมผูส้งูอาย	ุและขอ้มลูสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ผูส้งูอายขุองคณะ

กรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุหรอืของผูส้งูอาย	ุทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ีหรอืมผีลงานโดดเดน่	เชน่	ภมูปัิญญาของ

ผูส้งูอาย	ุขอ้มลูเกีย่วกบัชมรมผูส้งูอาย	ุ	ขอ้มลูการจดักจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย	ุผลติภณัฑข์องชมรมผูส้งูอาย	ุ

การจดัท�าบญัชชีมรมผูส้งูอาย	ุการจดัท�าทะเบยีนชมรมผูส้งูอาย	ุฯลฯ	เพือ่ใชใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหวา่ง

ชมรมผูส้งูอายุ

	 5.	 ควรมกีารมุง่เป้าพฒันาชมรมผูส้งูอายอุยา่งน้อยอ�าเภอละ	 1	 ชมรมเพือ่เป็นตน้แบบในการบรหิาร

จดัการชมรมผูส้งูอายุ

	 6.	ควรมเีวทแีสดงผลการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอายปุระจ�าปี	เพือ่เป็นแรงกระตุน้ในการบรหิารจดัการ

ชมรมผูส้งูอายขุองคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุและเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการชมรม

ผูส้งูอายุ

	 7.	ควรมกีารบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายุและการวางแผนการท�างานร่วมกนั	 เช่น	 ส�านักงานสาธารณสุขพฒันาสมรรถนะในดา้นของการจดั

กจิกรรมดา้นสุขภาพ	 ส�านกังานพฒันาชุมชน	 ในดา้นการสง่เสรมิศกัยภาพผูน้�าและการรวมกลุ่ม	 ส�านกังาน

พฒันาฝีมอืแรงงาน	 ในดา้นการประกอบอาชพี	 สถาบนัการศกึษาในดา้นของการจดัท�าหลกัสตูร	 ส�านักงาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นดา้นการเขยีนงบประมาณสนบัสนุนการท�ากจิกรรมของชมรม	เป็นตน้

อภิปรายผล

	 1.	ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส�ารวจของสมรรถภาพคณะกรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุพบวา่	ตวัแปร

ทีศ่กึษาทัง้หมด	28	ตวั	สามารถจดักลุม่เป็นองคป์ระกอบได	้9	องคป์ระกอบ	โดยทีแ่ต่ละองคป์ระกอบมคีา่ไอเกน

มากกว่า	1.00	และองคป์ระกอบทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดไดร้อ้ยละ	69.73	

น�้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแต่ละตวัมคีา่ตัง้แต่	.457	ถงึ	.917	แสดงวา่ตวัแปรทีน่�ามาวเิคราะหส์ามารถใช้

ศกึษาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายไุด	้ทัง้น้ี	อาจเป็นเพราะวา่ตวัแปรเหลา่น้ีเป็นตวัแปรทีม่เีอกสาร

และงานวจิยัรองรบัโดยผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครอบคลุมประเดน็	 พรอ้มทัง้น�า

ตวัแปรดงักลา่วมาท�าการสนทนากลุม่กบัผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ยนืยนัและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ	จงึไดต้วัแปรส�าคญั
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ทีส่อดคลอ้งและครอบคลุมโครงสรา้งใหญ่ของสมรรถภาพคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ	 ทีส่ามารถจดักลุม่เขา้

องคป์ระกอบได	้9	องคป์ระกอบ	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัเลอืกมาใชเ้ฉพาะตวัแปรทีม่คีา่น�้าหนกัองคป์ระกอบเกนิ	.50	

คอื	ซึง่มอียู	่26	ตวั	ท�าใหไ้ด	้8	องคป์ระกอบ	แลว้ท�าการตัง้ชือ่องคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรทีส่งัเกตได	้

จงึท�าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของสมรรถภาพคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายทุีส่ามารถน�าไปใชศ้กึษาไดเ้ป็นอยา่งดี

	 2.	ระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายจุงัหวดัก�าแพงเพชร	พบวา่

ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง	สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	Samakkantai	(2008)	ทีพ่บวา่ปัจจยั

ดา้นกรรมการชมรมมผีลกบัการด�าเนินงานของชมรมในระดบัปานกลาง	 แต่ต่างจากงานวจิยัของ	 Sudwisai	

(2012)	ทีพ่บวา่ศกัยภาพคณะผูบ้รหิารขาดภาวะผูน้�า	มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชมรมผูส้งูอายนุ้อยมาก	และ

แตกต่างจากผลการศกึษาของ	Samakkantai	(2008)	ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลการด�าเนินงานของ

ชมรมผูส้งูอาย	ุพบวา่			ผลการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัสงู			ปัจจยัดา้นกรรมการชมรม	และ

ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุในการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัสงู		ส�าหรบั

ดา้นทีค่ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายมุสีมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่มากทีส่ดุคอื	ดา้นภาวะผูน้�า	รองลงมา

คอื	ดา้นการตดิตามผลการด�าเนินการ		ดา้นความสามารถในการจดัการประชมุ	การแกไ้ขปัญหาและความเสยี

สละ		และดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่ม	ตามล�าดบั	สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	Kamsuwan	(2007)	ทีศ่กึษาแลว้

พบว่าปัจจยัดา้นผูน้�าชมเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีสุ่ดในการจดัการกจิการชมรม	 เพราะผูน้�าเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัจากสมาชกิ	ในดา้นความเสยีสละ	ความน่าเชือ่ถอืความมเีหตุผล	ความมศีลีธรรม	มกีารปฏบิตัตินเป็น

แบบอยา่งทีด่แีก่สมาชกิ	และไดร้บัการตอบรบัจากสมาชกิใน	ทกุ	ๆ 	ดา้น		และผลการศกึษาของ	Chanawongse,		

Isarangkura	Na	Ayudhya	and	Dan	Sawasdikul,	 (2016:	136)	ทีพ่บวา่ปัจจยัดา้นผูน้�าของคณะกรรมการ

บรหิารสง่ผลใหเ้กดิความยัง่ยนืและต่อเน่ืองของชมรมผูส้งูอายเุป็นอยา่งยิง่โดยรวมทกุดา้นอยา่งมนียัส�าคญัทาง

สถติ	ิทัง้น้ีจากขอ้มลูการลงพืน้ทีข่องคณะวทิยาการจดัการพบวา่ชมรมผูส้งูอายทุีม่กีารด�าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั

ทีม่กีจิกรรมของชมรมผูสู้งอายุลดลงเกอืบครึง่หน่ึงของจ�านวนชมรมผูสู้งอายุทีจ่ดทะเบยีนกบัสภาผูสู้งอาย	ุ				

แหง่ประเทศไทยฯ	แสดงใหเ้หน็วา่ผลการด�าเนินงานชมรมผูส้งูอายไุมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชมรม		(Faculty	

of	Management	Science:	2017)	จากผลการศกึษาในครัง้น้ีมเีพยีงดา้นการจดัหางบประมาณทีอ่ยูใ่นระดบัน้อย	

สอดคลอ้ง	Audpong,	Rojkureesatien	and	Wongeak	(2013)	พบวา่ปัญหาและอุปสรรคส�าคญัของชมรมผูส้งูอายุ

บา้นแมล่ะเมา	คอื	มงีบประมาณอยา่งจ�ากดั	และขาดบุคลากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถในการด�าเนินงานดา้น

เอกสารและการตดิต่อประสานงาน

	 3.	 แนวทางในการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุจงัหวดั

ก�าแพงเพชร	 พบวา่	 ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอาย	ุควรมกีารจดักจิกรรมใหค้ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายไุดม้โีอกาสในการศกึษาดงูานชมรมผูส้งูอายุ		

ควรมกีารจดัการความรู	้ควรจดัท�าฐานขอ้มลูชมรมผูส้งูอาย	ุควรมเีวทแีสดงผลการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอายุ

ประจ�าปี	 ควรมกีารบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายุ	 ซึง่เป็นไปตามแนวทางการพฒันาบุคลากรทีส่�าคญั	 คอืการฝึกอบรมเพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถ						

ในงานทีด่�าเนินการ	ซึง่	Rapeepisan,	(2006:	142-143)	กลา่วถงึความส�าคญัของการฝึกอบรม	สว่นหน่ึงคอื	1)	

เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตั	ิเมือ่บุคลากรในองคก์ารไดผ้า่นการฝึกอบรมจนรูแ้นวทางการปฏบิตังิาน

ทีถ่กูตอ้ง	2)	ชว่ยสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่บุคลากร	3)	ชว่ยยกระดบัความสามารถในการปฏบิตังิานบุคลากรจ�าเป็น
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ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม	สอดคลอ้งกบั	Thananun,	(2007:	47-48)	ทีก่ลา่วสว่นหน่ึงวา่	ประโยชน์ของการฝึกอบรม

คอื	 1)	 การฝึกอบรมจะช่วยสง่เสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจ	 2)	 การฝึกอบรมจะช่วยสง่เสรมิทกัษะและความ

สามารถทีส่งูขึน้	การท�างานจะประสบความส�าเรจ็ดว้ยความรวดเรว็		3)	การฝึกอบรมจะชว่ยลดปัญหาและแกไ้ข

งานทีผ่ดิพลาด		งานมคีณุภาพมากขึน้	4)	การฝึกอบรมจะชว่ยเสรมิสรา้งภาวะผูน้�าทีเ่กง่งาน	เก่งคน	และเก่งคดิ	

แต่ในการฝึกอบรมตอ้งมกีารประเมนิความจ�าเป็น	(needs	assessment)	คอืกระบวนการประเมนิองคก์ารเพือ่

ตรวจสอบวา่การฝึกอบรมและพฒันาจะเกดิขึน้ในบรบิทอะไร	 การประเมนิบุคลากรวา่ใครบา้งจ�าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ไดร้บัการฝึกอบรม	และการประเมนิงานวา่ควรจะจดัการฝึกอบรมในเรือ่งอะไร	เพือ่ใชว้างแผนการฝึกอบรมให้

มปีระสทิธภิาพ	ซึง่จากการศกึษาของ	Hongsala,	Leetongdee	and	Laohasiriwong	(2012)	ไดศ้กึษาผลของ

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการเสรมิสรา้งพลงัอ�านาจรว่มกบัการวางแผนแบบมสีว่นรว่มเพือ่พฒันามาตรฐานการ

ด�าเนินงานชมรมผูส้งูอาย	ุ	พบวา่ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู	้การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ	และ

การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพของชมรมผูส้งูอายุ	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบ	 ก่อน

และหลงัการทดลอง	 ความรูเ้กี่ยวกบัชมรมผูสู้งอายุ	 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัชมรมผูสู้งอายุ

ก่อนทดลอง	อยูใ่นระดบัปานกลาง	(รอ้ยละ	55.00)	แต่หลงัการทดลอง	มคีวามรูเ้กีย่วกบัชมรมผูส้งูอายอุยูใ่น

ระดบัสงู	(รอ้ยละ	87.50)	ซึง่มากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ	แต่อยา่งไรกต็ามในการจดัท�า

หลกัสตูรฝึกอบรมตอ้งมกีารบรูณาการความรว่มมอื	 ซึง่สอดคลอ้งกบั	 Rojpaisarnkit,	 and	 Kreingkaisakda,	

(2017)	 ทีพ่บวา่การด�าเนินงานเพือ่พฒันาสขุภาวะผูส้งูอายุในชุมชนตอ้งด�าเนินการภายใตก้ารสนบัสนุนและ

ความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ยหนุนเสรมิการด�าเนินการผา่นการจดัการระบบการพฒันาสขุภาวะผูส้งูอายุใน

ชมุชน	โดยมกีลไกการด�าเนินงานคอืระบบบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอาย	ุและการด�าเนินการอยา่งมสีว่นรว่ม	โดย

มแีกนน�าผูส้งูอายแุละผูส้งูอายจุติอาสาในชมุชนเป็นกลไกดา้นทรพัยากรบุคคลทีส่�าคญั	อกีทัง้ผลการศกึษาของ	

Pornprasatpol	(2000)	ไดศ้กึษาปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ของชมรมผูส้งูอายใุนชมุชนแออดั	พบวา่กรรมการ

ชมรมไดเ้สนอแนะวา่ควรมกีารสง่เสรมิความรูแ้ก่กรรมการชมรมในดา้นเทคนิคการบรหิารชมรม	 การจดัการ

ดา้นการเงนิ	บญัชแีละรปูแบบกจิกรรมใหม	่ๆ	และ	Samakkantai,	(2008)	มขีอ้เสนอแนะจากการวจิยัวา่ควร

ใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาคน	พฒันาศกัยภาพของกรรมการ	และเป็นไปในแนวทางเดยีวกบั	Sudwisai	(2012)	

มขีอ้เสนอแนะจากการวจิยัวา่	ควรใหม้กีารจดัฝึกอบรมสง่เสรมิภาวะผูน้�าใหก้บัคณะผูบ้รหิารชมรมและจดัศกึษา

ดงูานชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินงาน	 เพือ่น�ามาปรบัใชก้บัชมรมผูส้งูอายเุทศบาลต�าบล

คลองขลุงใหป้ระสบความส�าเรจ็

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั

	 1.	ควรมกีารน�าแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

จงัหวดัก�าแพงเพชรไปทดลองใชใ้นการพฒันาคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุจงัหวดัก�าแพงเพชร	 หรอืจงัหวดั

อืน่ๆ	ทีม่บีรบิทของสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายใุกลเ้คยีงกบัจงัหวดัก�าแพงเพชร

	 2.	ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูรเพือ่พฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุม่ใหก้บัคณะกรรมการชมรมผูส้งู

อายใุนภาพรวมเพือ่เป็นการกระตุน้และพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการชมรมผูส้งูอาย	ุ
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	 3.	 ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูรเฉพาะ	 ทีค่ณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุมสีมรรถนะในการบรหิารจดัการ

ชมรมผูส้งูอายตุ�่า	คอืหลกัสตูร	1)	เพือ่พฒันาความรู	้ทกัษะเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย	ี2)	เพือ่พฒันา

ความรูเ้กีย่วกบัการจดทะเบยีนชมรมกบัสาขาสมาคมสภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทยฯ		3)	การจดักจิกรรมผูส้งูอาย	ุ

4)	การเขยีนโครงการเพือ่ของบประมาณและแหลง่งบประมาณในการด�าเนินการชมรมผูส้งูอาย	ุและ	5)	การจดัท�า

บญัชรีายรบั-จ่าย	 ทะเบยีนพสัดุ-ครุภณัฑ	์ ทะเบยีนสมาชกิ	 สมดุเยีย่ม	 งานสารบรรณต่าง	 ๆ	 หรอืการจดัท�า

หลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายแุต่ละพืน้ที	่เป็นตน้

	 4.	ควรจดัท�าฐานขอ้มลูชมรมผูส้งูอาย	ุและขอ้มลูสมรรถนะในการบรหิารจดัการกลุม่ผูส้งูอายขุองคณะ

กรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุหรอืของผูส้งูอาย	ุทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ีหรอืมผีลงานโดดเดน่

	 5.	 ควรมกีารมุง่เป้าพฒันาชมรมผูส้งูอายอุยา่งน้อยอ�าเภอละ	 1	 ชมรมเพือ่เป็นตน้แบบในการบรหิาร

จดัการชมรมผูส้งูอาย	ุ และ	 ควรมเีวทแีสดงผลการด�าเนินงานของชมรมผูส้งูอายปุระจ�าปี	 เพือ่เป็นแรงกระตุน้		

ในการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายขุองคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ	 และเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบั

การบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ

	 7.	ควรมกีารบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานในการพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอายแุละการวางแผนการท�างานรว่มกนั				

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป

	 1.	 ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการพฒันาสมรรถนะการบรหิารจดัการกลุ่มของคณะ

กรรมการชมรมผูส้งูอาย	ุ

	 2.	 ควรมกีารพฒันาสมรรถนะแกนน�าคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุทีเ่ป็นตวัแทนในแต่ละอ�าเภอหรอื

ต�าบลเพื่อในการน�าความรูไ้ปขยายผลและมกีารวจิยัประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะแกนน�าคณะกรรมการ

ชมรมผูส้งูอายุ

	 3.	ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

	 4.	ควรท�าการวจิยัเพือ่พฒันาตวัชีว้ดัในการวดัผลส�าเรจ็ของการบรหิารจดัการชมรมผูส้งูอายุ
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