118 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด�ำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
จังหวัดนครปฐม

Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in
Nakhon Pathom Province
Received:
Revised:
Accepted:

วิกรม รุจยากรกุล วท.ม. (Wikrom Rujayakronkul, M.Sc.)1
ปิยธิดา ตรีเดช ส.ด. (Piyathida Tridech, Dr.P.H.)2
สุคนธา ศิริ ปร.ด. (Sukhontha Siri, Ph.D.)3
ชาญวิทย์ ตรีเดช ปร.ด. (Charnwit Tridech, Ph.D.)4

May 24, 2018
Jul 25, 2018
Aug 27, 2018

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Study) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่
การดำ�เนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ชมรมผู้สูงอายุ โดยมีประธานชมรม
ผูส้ งู อายุเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำ�นวน 102 ชมรม โดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่ายในการสุม่ ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ ระหว่าง
เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2557 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ อัตราร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตวั แปรเดีย่ ว เพือ่ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละคู่ ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์ Chi-Square Test
ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินการดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีใช้ได้
รองลงมาคือระดับดีมาก (ร้อยละ 40.20 และ 38.20 ตามลำ�ดับ) สำ�หรับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การดำ�เนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) คือ แหล่งเงินทุนจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งอืน่ ๆ วิธกี ารแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน และด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของชมรม จากผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะผูบ้ ริหารหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งอืน่ ๆ นอกเหนือ
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการของชมรมเพือ่ ให้ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ จะส่งผลให้การดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุประสบผลสำ�เร็จจนเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในพืน้ ที่
ต่อไป
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Abstract
This cross-sectional research aimed to examine factors related to undertaken of standard quality
elderly clubs in Nakhon Pathom province. Simple random sampling technique was used to recruit 102
leaders from elderly clubs. Data were collected during September-December 2014. Data were
analyzed using descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation).
Single variable relationships were analyzed using chi-square test to determine the correlations of each
pair of variables.
The findings indicated that the operation of most standard quality elderly clubs in Nakhon Pathom
met good to excellent criteria (40.20% and 38.20%, respectively). The factors of funding by elderly club
members, news and information from other sources, committee responsibility sharing methods, overall
community participation, and overall club management procedures statistically significantly correlated
to the operation of standard quality elderly clubs (p<.05).
The findings might be beneficial for executives or stakeholders involved in the operation of local
or area standard quality elderly club. Funding supported by elderly club members, providing news
and information from other sources in addition to public health personnel, promoting community
participation, and improving club management skills and procedures in order to run the elderly club
effectively. These will enable elderly club operations to reach their maximum future success, and
benefit people in the area.
Keywords: participation, service management, elderly club

บทนำ�

ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตง้ั แต่ปี 2548
คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขน้ึ ไป ร้อยละ 10.5 และประมาณ
การว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 15 และ
ในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีผสู้ งู อายุ จำ�นวน 1 ใน 4 ของ
ประเทศ1 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้กำ�หนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ ขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถ
ดูแลและพึง่ ตนเองได้ ทำ�ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื และสังคม มีความ
พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำ�หรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง2 หนึ่งในนั้นคือนโยบายการจัด
ตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการมารวมตัวกันทำ�
กิจกรรมต่างๆ ซึง่ ณ ขณะนีม้ ชี มรมผูส้ งู อายุทจ่ี ดทะเบียนกับ
สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประมาณ
28,000 ชมรมทั่วประเทศ กระจายอยู่ท้ังระดับหมู่บ้านและ
องค์กร1
ชมรมผูส้ งู อายุในชุมชนเป็นระบบหนึง่ ของสังคมทีเ่ กิด
ขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
อาศัยความร่วมมือจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
เพือ่ ให้ชมุ ชนดำ�รงอยูอ่ ย่างสงบสุข นอกจากนีช้ มรมผูส้ งู อายุยงั
มีหน้าที่แฝงด้วยการเป็นองค์กรที่คืนบทบาททางสังคมให้แก่
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ผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมใิ ช่ผคู้ อยรับการเกือ้ หนุนจากสังคม
เพียงฝ่ายเดียว แต่ประสบการณ์ ความรู้ ที่ส่งั สมมาสามารถ
นำ � มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ สั ง คมได้ แ ละเมื่อ เกิ ด การรวม
กลุม่ ขึน้ เป็นชมรมผูส้ งู อายุจะทำ�ให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน
ต่อไป2 การดำ�เนินงานของชมรมผูส้ งู อายุทผ่ี า่ นมาส่วนใหญ่มกั
จะดำ�เนินการโดยภาครัฐเป็นผูบ้ ริหารจัดการหรือจัดตัง้ ขึน้ ตาม
คำ�สั่ง ส่งผลให้ชมรมเกิดความอ่อนแอ ไม่สามารถดำ�เนิน
กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่อ งได้ นำ � ไปสู่ ค วามล่ ม สลายในที่ สุ ด3
โดยปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จคือสมาชิกในชมรม
ผูส้ งู อายุเอง รัฐบาลเป็นเพียงผูผ้ ลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ
ขึ้นมาเท่านั้น แต่การดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุท่ตี ่อเนื่องและ
ยั่งยืนต้องมาจากกลไกการดำ�เนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุท่เี ป็น
สมาชิก แกนนำ�ของชมรมเองเป็นหลัก เนือ่ งจากชมรมผูส้ งู อายุ
เป็นองค์กรประชาชนทีค่ วรมีการบริหารจัดการด้วยตัวเอง เพือ่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ครบถ้วน และ
สมาชิกเองมีความรูส้ กึ ว่าชมรมผูส้ งู อายุเป็นของพวกเขาทุกคน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การได้รับการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร4
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุประกอบ
ด้วยทรัพยากรของชมรม ซึ่งเป็นปัจจัยนำ�เข้า เพื่อใช้ในการ
ดำ�เนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของชมรม โดยเน้นในเรือ่ งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผูส้ งู อายุ
ทัง้ ปัญหาทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเป็น
ผลผลิตของชมรม โดยชมรมจะคงอยูไ่ ด้ตอ้ งมีสดั ส่วนทีเ่ หมาะ
สมระหว่างปัจจัยนำ�เข้ากับผลผลิตทีไ่ ด้รบั นอกจากนัน้ การปรับ
เปลีย่ นโครงสร้างองค์กรผูส้ งู อายุให้มคี วามชัดเจนขึน้ คือ ขนาด
ของคณะกรรมการของชมรมเล็กลง การกำ�หนดตำ�แหน่งหลัก
ของคณะกรรมการ การแก้ไขกฎระเบียบชมรม การจัดตั้ง
ที่ทำ�การชมรมอย่างถาวร ได้ทำ�ให้กรรมการและสมาชิกรับรู้
อย่ า งจริ ง จั ง ถึ ง ความเป็ น เจ้ า ของชมรม กล้ า คิ ด และกล้ า
แสดงออก มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง มีการ
ทำ�งานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ�และเกิดการมีส่วนร่วมของ
กรรมการและสมาชิก5 โดยการมีสว่ นร่วมนีย้ งั รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ หน่วยงานบริการสาธารณสุข องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ �ำ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน ประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การเปิดโอกาสให้

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการดำ�เนิน
งาน สร้างการยอมรับและรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของชุมชน รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ
โครงการ และเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานจากกิจกรรมทีต่ น
ได้มีส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังผลักดันให้กิจกรรมต่างๆ
ดำ�เนินไปอย่างราบรืน่ ต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสำ�เร็จ6 อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการของชมรมผูส้ งู อายุนบั
เป็นกระบวนการจัดการของกลุ่มที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นลั ก ษณะเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กำ � หนด
ระเบียบข้อบังคับของกลุม่ ร่วมกันเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการดำ�เนิน
งานร่วมกัน เกิดการแบ่งงานกันทำ�อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมของแต่ละชมรมนั้น ซึ่งจะต้อง
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ส มาชิ ก ของชมรมผู้ สู ง อายุ เ ห็ น ความ
สำ�คัญของการบริหารจัดการของชมรม เนื่องเป็นขั้นตอนที่
สำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดความสำ�เร็จและความเข้มแข็งของชมรมได้
จังหวัดนครปฐม มีจ�ำ นวนผูส้ งู อายุ ทัง้ หมด 109,646
คน (ข้ อ มู ล ประชากรทะเบี ย นราษฎรจากสำ � นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555) ประกอบ
ด้วยชมรมผูส้ งู อายุทง้ั หมด 145 ชมรม มีจ�ำ นวนสมาชิกทัง้ หมด
77,271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.47 ซึ่งในจำ�นวนนี้มีชมรม
ผูส้ งู อายุทผ่ี า่ นเกณฑ์ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จำ�นวน 97 ชมรม
คิดเป็นร้อยละ 66.90 ซึ่งเป็นชมรมที่มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ จึงถือว่าชมรมแห่งนีม้ ี
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการทำ�งานของบุคลากรสาธารณสุขและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำ�เนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
ในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
คุณภาพ

1. เพื่อศึกษาระดับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ

2. เพื่อ อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทรั พ ยากร
โครงสร้าง การมีสว่ นร่วมของชุมชน และกระบวนการบริหาร
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จัดการของชมรมผู้สูงอายุกับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจภาคตัดขวาง
(Cross-Sectional Study) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อการดำ�เนินงานของชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จังหวัดนครปฐม
เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ประธานชมรมผูส้ งู อายุในจังหวัด
นครปฐม
ประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย (target population) คือ
ประธานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จำ�นวนทัง้ สิน้ 145 คน ของ
ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพทีย่ งั มีการดำ�เนินกิจกรรมอยู่ ในจังหวัด
นครปฐม รวมทัง้ สิน้ 145 ชมรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
จำ�นวน 102 คน ได้จากการสุม่ อย่างง่าย ซึง่ ต้องผ่านการคัด
เลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ดังนี้ 1) เป็นประธานชมรมผูส้ งู อายุ
และเป็นสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ 1 ปีขน้ึ ไป และ 2) สามารถเข้าใจ
และสื่อสารภาษาไทยได้ จากนั้นผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
สั ด ส่ ว นของชมรมผู้สูง อายุ ข องแต่ ล ะอำ � เภอจำ � นวนทั้ง สิ้น
7 อำ�เภอ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างแต่ละอำ�เภอผูว้ จิ ยั ได้จากการคำ�นวณ
ตามสูตรดังนี้
= กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด X จำ�นวนประชากรแต่ละกลุม่
_______________________________________
จำ�นวนประชากรทัง้ หมด

จากนัน้ ลำ�ดับรายชือ่ ชมรมผูส้ งู อายุตามตัวอักษรและ
ให้อาสาสมัครสาธารณสุข 1 ท่านทำ�การจับฉลากแบบไม่คืน
แทนผู้วิจัย ได้ครบตามจำ�นวนสัดส่วนที่ต้องการของแต่ละ
อำ�เภอ ดังตารางที่ 1
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เป็ น แบบ
สัมภาษณ์ จำ�นวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยแบบ
สัมภาษณ์ทง้ั หมดนัน้ ได้มาจาก 1) ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยประยุกต์
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป ทรัพยากรของชมรม
และโครงสร้างของชมรม 2) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
ทีม่ าจากการทบทวนวรรณกรรม มาใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนำ�มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงวุฒิ ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน แบบสัมภาษณ์เกีย่ ว
กับกระบวนการบริหารจัดการและแบบประเมินมาตรฐาน
ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนอ้างอิงจากต้นฉบับ โดย
ครอบคลุมเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ทก่ี �ำ หนดไว้ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยคำ�ถามปลายปิด
เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึ ก ษาสู ง สุ ด รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ตำ � แหน่ ง อื่ น ในชุ ม ชน
รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 6 ข้อ

ตารางที่ 1 จำ�นวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจำ�แนกตามกลุม่
อำ�เภอ
เมือง
กำ�แพงแสน
นครชัยศรี
ดอนตูม
บางเลน
สามพราน
พุทธมณฑล
รวม

จำ�นวนชมรมผูส้ งู อายุ
35
26
27
10
20
20
7
145

กลุม่ ตัวอย่าง
25
18
19
7
14
14
5
102
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับทรัพยากรของ
ชมรม เป็นคำ�ถามปลายปิดเกี่ยวกับ จำ�นวนสมาชิกชมรม
แหล่งเงินทุน สถานที่ต้งั ชมรม วัสดุอุปกรณ์ การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับโครงสร้างของ
ชมรม เป็นคำ�ถามปลายปิดเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดตั้งชมรม
วิธกี ารในการคัดเลือกประธาน วิธกี ารคัดเลือกคณะกรรมการ
วิธีการแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การจัดทำ�
ระเบียบข้อบังคับของชมรม และการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อ
บังคับของชมรม รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำ �เนินกิจกรรม
การมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม และการมีสว่ นร่วมในการ
ติดตามประเมินผล อย่างละ 5 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ในด้าน
ประเภทการมีสว่ นร่วมได้ก�ำ หนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีสว่ นร่วม
มาก มีสว่ นร่วมปานกลาง และมีสว่ นร่วมน้อย โดยแบ่งระดับ
การให้คะแนนตามแนวคิดดังนี้ มีส่วนร่วมน้อยให้คะแนน
1 คะแนน มีสว่ นร่วมปานกลาง ให้คะแนน 2 คะแนน มีสว่ น
ร่วมมาก ให้คะแนน 3 คะแนน
การแปลผล คะแนนรวมทัง้ หมดมีคา่ 20-60 คะแนน
แบ่งการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม
เพือ่ อธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างโดยแบ่งคะแนนทีไ่ ด้จาก
การประเมินการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมโดยแบ่ง
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ
ตํ่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนตํ่ากว่า 36) หมายถึง
การมีสว่ นร่วมของชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย
ร้อยละ 60-79 (คะแนน 36-47) หมายถึง การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป (คะแนน 48 ขึน้ ไป) หมายถึง การ
มีสว่ นร่วมของชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารจัดการ ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การบริหาร
งานบุคคล การอำ�นวยการ และการควบคุม ด้านละ 4 ข้อ
รวมเป็น 20 ข้อ
ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale)

และมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
มาก หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 76-100
ปานกลาง หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 51-75
น้อย หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 26-50
น้อยทีส่ ดุ หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 1-25
ไม่ได้ปฏิบตั ิ หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ร้อยละ 0
การแปลผลคะแนน
คำ�นวณหาค่าพิสัย (Range) เพื่อจัดระยะห่างของ
ช่วงชัน้ ดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนน = _____________________
คะแนนสูงสุด-คะแนนตํา่ สุด
						
จำ�นวนชัน้
			
			
						
20-4
							
____
		 = 3 = 5.33
ช่วงคะแนน 4.00-9.33 หมายถึง ระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับน้อย
ช่วงคะแนน 9.34-14.66 หมายถึง ระดับปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 14.67-20.00 หมายถึง ระดับปฏิบตั อิ ยู่
ในระดับมาก
ส่วนที่ 6 เป็นแบบประเมินมาตรฐานชมรมผูส้ งู อายุ
คุณภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งออก
เป็น 5 ด้าน
1. ข้อมูลทัว่ ไป คะแนนรวม 15 คะแนน โดยจะดู
ในเรือ่ ง อุดมการณ์ จำ�นวนสมาชิก สถานทีต่ ง้ั ชมรม
2. กรรมการ คะแนนรวม 10 คะแนน โดยจะดู
ในเรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นทางการ การ
ประชุมคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการ
3. กฎ กติกา คะแนนรวม 10 คะแนน โดยจะดูใน
เรือ่ ง ระเบียบข้อบังคับของชมรม การตรวจสอบด้านการเงิน
ของชมรม การประชุมคณะกรรมการเพือ่ รายงานสถานการณ์
ด้านการเงินของชมรม
4. ระดุมทุน (ยกเว้นฌาปนกิจสงเคราะห์) คะแนน
รวม 20 คะแนน โดยจะดูในเรื่อง การระดมทุนจากสมาชิก
จากท้องถิ่น จากองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
จากภาครัฐ และฌาปนกิจสงเคราะห์
5. กิจกรรม คะแนนรวม 45 คะแนน โดยจะดูใน
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เรือ่ ง กิจกรรมออกกำ�ลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพร่วมกันใน
กลุ่มสมาชิกในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา การเยี่ยมเยียนสมาชิกที่
เจ็บป่วย กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม ชมรมเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ชมรมหรือหน่วยงานอืน่ ๆ
รวม 100 คะแนน โดยมีการแบ่งระดับคุณภาพดังนี้
ระดับผลการประเมินชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 1 (ดีเยี่ยม) คะแนน
ร้อยละ 80-100
ผ่ านเกณฑ์ป ระเมิน ระดับ ที่ 2 (ดีม าก) คะแนน
ร้อยละ 60-79
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 (ดีใช้ได้) คะแนน
ร้อยละ 40-59
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 4 (ดีเล็กน้อย) คะแนน
ร้อยละ < 40
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Content
validity) โดยนำ�แบบสัมภาษณ์ท่ผี วู้ ิจัยดัดแปลงและสร้างขึ้น
ไปปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษา พิจารณาแก้ไขข้อคำ�ถามและ
ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้หลังจากนัน้ นำ�ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ�
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย ะธิ ด า นาคะเกษี ย ร และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อุทยั ทิพย์ เจีย่ วิวรรณธกูล ซึง่ เป็นอาจารย์ท่ี
มีความเชีย่ วชาญด้านสาธารณสุขและการพยาบาลชุมชนและ
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานในชุมชน ทำ�การตรวจสอบความ
ตรงของเนือ้ หาในแต่ละปัจจัยและความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ หลังจากนัน้ ทำ�การแก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งแบบสอบถามทั้งหมดให้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั หมดประเมินค่าความตรงของเนือ้ หา (Content
Validity Index) ซึง่ ได้คา่ CVI มากกว่า 0.8 ในทุกแบบสอบถาม
จากนั้นจึงนำ�แบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประธาน
ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี จำ�นวน 30 คน ซึ่งกลุ่ม
ทดสอบเครื่องมือดังกล่าวนี้มีลักษณะทางประชากรใกล้เคียง
และได้รบั การสนับสนุนในการดำ�เนินงานของชมรมในทำ�นอง
เดียวกันกับกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จากนัน้ จึงคำ�นวณหาค่าความ
เชือ่ มัน่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha

Coefficient) ซึง่ แบบสอบถามทัง้ หมดมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟา
ของครอนบาค มากกว่า 0.8
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
วิจยั ดาํ เนินการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่างโดยมีการ
เคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้เป็นตัวอย่างในการวิจยั
ผู้วิจัย ทำ � การชี้แจงวั ต ถุ ประสงค์ อ ย่ า งละเอี ย ดและอธิ บาย
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการ ศึกษาและความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ โดยการให้ในการวิจยั ครัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ความสมัครใจของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งว่ า จะยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มในการวิ จั ย หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
สามารถขอยุตกิ ารเข้าร่วมการวิจยั ได้ตลอดเวลาและจะไม่มผี ล
ใดๆ ต่อการได้รบั บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ระหว่ า งดำ � เนิ น การหากผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย มี ข้ อ สงสั ย สามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้จะปิดเป็นความลับ
ผูว้ จิ ยั จะใช้รหัสแทนชือ่ และข้อมูลส่วนตัวในการบันทึกข้อมูลใน
แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นการป้องกันการเชื่อมโยงถึงผู้ให้ข้อมูล
และจะทำ�ลายข้อมูลเมือ่ เสร็จสิน้ การทำ�วิจยั และผลการวิจยั นาํ
เสนอในภาพรวม และนาํ ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้ โดย
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสการรับรองจริยธรรม 2014-072)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นำ �มารวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่กี ำ�หนดไว้
จากนัน้ นำ�ไปลงรหัสการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์และสมมุตฐิ านทีต่ ง้ั
ไว้ดงั รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. แจกแจงความถีแ่ ละคิดอัตราร้อยละของลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
2. หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าตํา่ สุด/สูงสุดของคะแนนทรัพยากร
ของชมรม โครงสร้างของชมรม การมีสว่ นร่วมของชุมชน และ
กระบวนการบริหารจัดการ
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis) เพือ่ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละคู่ ได้แก่
ทรัพยากรของชมรม โครงสร้างของชมรม การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและกระบวนการบริหารจัดการกับการดำ�เนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้วยสถิติวิเคราะห์ Chi-Square Test
โดยกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.70 มีอายุระหว่าง 61-70 ปี
ร้อยละ 48.10 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 76.50 สำ �เร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.30 มีรายได้เฉลี่ย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 27.40 และมี
ตำ�แหน่งอืน่ ๆ ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.90
ส่วนที่ 2 ทรัพยากรของชมรม พบว่า ขนาดของ
ชมรมส่วนใหญ่เป็นชมรมขนาดกลาง คือมีจ�ำ นวนสมาชิก 201500 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 แหล่งเงินทุนหรือแหล่งประโยชน์
ส่วนใหญ่ได้มาจากสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ คิดเป็นร้อยละ 62.70
สถานที่ต้ังชมรมส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล คิดเป็นร้อยละ 58.80 วัสดุอุปกรณ์ในชมรมส่วนใหญ่
มีโต๊ะ เก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 60.80 การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข /
พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 96.10
ส่วนที่ 3 โครงสร้างชมรม พบว่า ส่วนใหญ่มรี ปู แบบ
การจั ด ตั้ ง ชมรมจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข
คิดเป็นร้อยละ 78.40 โดยมีวธิ กี ารคัดเลือกประธานชมรมส่วน
ใหญ่จากสมาชิกเสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 88.20 มีวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการส่วนใหญ่โดย
สมาชิกเสนอชือ่ และมีสมาชิกอืน่ รับรอง คิดเป็นร้อยละ 63.70
มีการแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามตำ�แหน่ง
หน้าที่/ตามข้อบังคับ และตามความถนัด/ตามความสามารถ
ร้อยละ 39.20 และร้อยละ 39.20 เท่ากัน มีการจัดทำ�ระเบียบ
ข้อบังคับของชมรม ร้อยละ 96.10 และมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบข้อบังคับตามความเหมาะสม ร้อยละ 84.30
ส่วนที่ 4 การมีสว่ นร่วมของชุมชน พบว่า การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในภาพรวม ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 41.20 เมือ่ พิจารณาการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลางและมีส่วนร่วมในระดับสูงด้านการดำ�เนิน
กิจกรรม
ส่วนที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการของชมรม
พบว่า กระบวนการบริหารจัดการชมรมในภาพรวมส่วนใหญ่มี
ระดับการปฏิบตั ใิ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 82.4 เมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการอำ�นวยการ ด้านการวางแผน ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการควบคุมกำ�กับ และด้านการจัด
องค์กร มีระดับการปฏิบัติในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 84.40,
82.40, 81.40, 78.50 และ 74.50 ตามลำ�ดับ และเมือ่ วิเคราะห์
ระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการบริหารจัดการของชมรม
พบว่าอยูใ่ นระดับสูง โดยมีคา่ เฉลีย่ ของระดับการปฏิบตั โิ ดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการอำ�นวยการ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการจั ด องค์ ก ร และด้ า น
การควบคุมกำ�กับ เท่ากับ 16.60, 17.00, 16.90, 16.40 และ
16.20 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 6 การดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
พบว่า ผลการดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับดีใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมาคือ ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 38.20 และมีส่วนน้อยอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 7.80
ส่วนที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
ทรัพยากร โครงสร้าง การมีสว่ นร่วมของชุมชน และกระบวน
การบริหารจัดการของชมรมผูส้ งู อายุกบั การดำ�เนินงานชมรม
ผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
7.1		ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกั บ การดำ � เนิ น งานชมรม
ผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ พบว่าระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ และการ
มีตำ�แหน่งอื่นๆ ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการดำ�เนินงาน
ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7.2		ทรัพยากรของชมรมกับการดำ�เนินงานชมรม
ผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพ พบว่ า แหล่ ง เงิ น ทุ น จากสมาชิ ก ชมรม
ผู้สูงอายุ และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ มีความ
สัมพันธ์กับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7.3		โครงสร้างของชมรมกับการดำ�เนินงานชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ พบว่า วิธีการแบ่งความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การดำ � เนิ น งานชมรม
ผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดำ�เนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ พบว่า ภาพรวมด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมีความสัมพันธ์กับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด้านแล้วพบว่า การวางแผนดำ�เนินกิจกรรม การดำ�เนิน
กิจกรรม และการติดตามประเมินผลมีความสัมพันธ์กับการ
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ดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ไม่พบความสัมพันธ์
7.5 กระบวนการบริหารจัดการของชมรมกับการ
ดำ � เนิ น งานชมรมผู้ สู ง อายุ คุ ณ ภาพ พบว่ า ภาพรวมด้ า น
กระบวนการบริหารจัดการของชมรมมีความสัมพันธ์กับการ
ดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า การดำ�เนินงาน
ทุกด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล
การอำ�นวยการ และการควบคุมกำ�กับ มีความสัมพันธ์กบั การ
ดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั จะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับการดำ�เนินงาน
ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
ผลการดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีใช้ได้ รองลงมาอยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อยละ 40.20 และ
ร้อยละ 38.20 ตามลำ�ดับ) ซึง่ แตกต่างจากการประเมินชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ในปี 2555 ทีม่ ชี มรมผูส้ งู อายุผา่ นเกณฑ์ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
ระดับดีมาก ร้อยละ 66.90 เนื่องจากการประเมินในระยะ
เวลาที่แตกต่างกันทำ�ให้การดำ�เนินงานของชมรมผู้สูงอายุมี
การเปลี่ย นแปลงไปโดยบางชมรมมีกิจกรรมที่ดำ�เนินการ
ลดน้อยลง เป็นผลมาจากการได้รบั งบประมาณสนับสนุนชมรม
ที่ไม่เพียงพอ การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการบริหารจัดการชมรมของประธานชมรม โดย
หัวข้อที่ได้คะแนนในการประเมินน้อย ได้แก่ การช่วยเหลือ
ตนเองด้ า นร่ า งกายหรื อ สุ ข ภาพของสมาชิ ก พบว่ า ชมรม
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.10) มีสมาชิกประเภทช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ซึ่งชมรมที่มีสมาชิกประเภทนี้จะไม่ได้
คะแนนหัวข้อนี้ และกิจกรรมการออกกำ�ลังกายร่วมกันใน
รอบ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 72.10 มีจ�ำ นวน 1 ครัง้
ซึง่ จะได้ 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เนือ่ งจากชมรม
ส่วนใหญ่มกี ารประชุมร่วมกันเพียงเดือนละ 1 ครัง้ จึงทำ�ให้มี

การออกกำ�ลังกายร่วมกันเมือ่ มาประชุมเท่านัน้ ทำ�ให้ชมรมได้
คะแนนในการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีใช้ได้
วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากร โครงสร้าง การมีสว่ นร่วมของชุมชน และกระบวน
การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุกับการดำ�เนินงานชมรม
ผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จากผลการศึกษาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ด้านทรัพยากรของชมรมผู้สูงอายุ แหล่งเงินทุน
จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งอืน่ ๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กบั
การดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุนหรือแหล่ง
ประโยชน์ได้มาจากสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ คิดเป็นร้อยละ 62.70
และได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 16.70 ปัจจัยภายนอกชมรม มีความ
สำ�คัญต่อการดำ�เนินการขับเคลือ่ นกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ
ไม่วา่ จะเป็นงบประมาณ ความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงาน
ต่างๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการจัดกิจกรรม โดย
งบประมาณและบุคลากรถือได้ว่าเป็นสิ่งจำ�เป็นและช่วยเอื้อ
ให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรืน่ ความสามัคคีของสมาชิกชมรม
งบประมาณ ความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เป็นจุด
แข็งทีส่ �ำ คัญของการดำ�เนินงานของชมรมผูส้ งู อายุ7 นอกจากนี้
การมี ส่ว นร่ ว มของสมาชิ ก ชมรมในกิ จ กรรมที่จัด ขึ้น ก็ เ ป็ น
เงื่อนไขสำ�คัญที่ทำ�ให้ชมรมเติบโต โดยเฉพาะกองทุนส่งเสริม
อาชีพและกองทุนร้านค้า และครอบครัวของผู้สูงอายุก็เป็น
ปัจจัยสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ8
ด้านโครงสร้างของชมรมผูส้ งู อายุ วิธกี ารแบ่งความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กบั การดำ�เนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ซึง่ การศึกษาพบว่ามีการแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ / ตามข้ อ บั ง คั บ และตามความถนั ด /
ตามความสามารถ ร้อยละ 39.20 โดยโครงสร้างของชมรมผูส้ งู
อายุ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก
และกรรมการ เพือ่ ให้สมาชิกแต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่
ของตนเองและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีน่ น้ั ซึง่ จะทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานของชมรมเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้นำ�ชมรมมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งที่ทำ�ให้ชมรมมีการดำ�รงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ต้องเป็นผู้ท่ีทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยปัจจัยภายนอก
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ชมรมทีม่ ผี ลต่อการดำ�รงอยูข่ องชมรม คือ ความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุและองค์กรในชุมชน ซึง่ มีสว่ นสนับสนุน
การดำ�เนินงานของชมรมผูส้ งู อายุ ทัง้ ด้านทุนและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมของชมรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ชมรม
ยังจำ�เป็นต้องมีโครงสร้างของชมรม และมีสายการบังคับบัญชา
ซึง่ โครงสร้างชมรมมีความสำ�คัญเพราะมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั ิ
งานกิจวัตรประจำ�วันของชมรม ทีจ่ ะมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ �ำ หนด
โครงสร้างชมรมจะทำ�ให้เกิดความชัดเจนเรือ่ งของอำ�นาจหน้าที่
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในชมรม ทำ�ให้เกิดความมี
ระเบียบภายในชมรม8 และผูส้ งู อายุจะมีสว่ นร่วมโดยตรงในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
และมีสว่ นร่วมโดยอ้อมในกิจกรรมทีท่ างการจัดขึน้ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันปิยมหาราช การดำ�เนินงาน
ของชมรมเน้นให้เกิดความอิสระในการดำ�เนินกิจกรรม และใน
การที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในทุกขั้นตอน ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพของตนเองและกลุม่ 9
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 41.20 เมือ่ พิจารณารายด้านแล้วพบว่า การวางแผน
ดำ�เนินกิจกรรม การดำ�เนินกิจกรรม และการติดตามประเมิน
ผลมีความสัมพันธ์กับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาไม่พบความสัมพันธ์ จากการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละด้านทัง้ 4 ด้าน พบว่า ชุมชนจะมี
ส่วนร่วมด้านการดำ�เนินกิจกรรมมากที่สุด คือร้อยละ 44.10
ด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผลเท่ากัน คือ ร้อยละ
40.20 และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร้อยละ
34.30 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Pornpilaisawat10 ทีไ่ ด้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริม
สุขภาพ: ศึกษาเฉพาะกรณี อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง แต่แตกต่างจากการศึกษาของ
Imsombhat11 ทีท่ ำ�การศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

จังหวัดอ่างทอง พบว่า เมือ่ พิจารณาในภาพรวมในกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ งู อายุอยูใ่ นระดับตํา่ ร้อยละ 68.80 เมือ่ พิจารณาการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในแต่ละด้านทัง้ 4 ด้าน คล้ายคลึงกับการ
ศึกษาของ Bhanij12 ทีพ่ บว่า ด้านการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงาน
ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ
73.80 แต่แตกต่างจากการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
มีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดอ่างทอง พบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชมรมในด้านการวางแผนกิจกรรมชมรมของผูส้ งู
อายุ อยูใ่ นระดับตํา่ ร้อยละ 67.50 มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุด้านการร่วมจัดกิจกรรมชมรมอยู่ในระดับตํ่า
ร้อยละ 68.20 ด้านการรับประโยชน์จากกิจกรรมอยูใ่ นระดับ
ตํา่ ร้อยละ 75.00 และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชมรมด้านการ
ประเมินผลกิจกรรมอยูใ่ นระดับตํา่ ร้อยละ 87.20 เมือ่ พิจารณา
ในภาพรวมในกิ จ กรรมของชมรมผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ํ า
ร้อยละ 68.8011
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของชมรมในภาพรวม
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณารายด้านแล้ว
พบว่า การดำ�เนินงานทุกด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์กร การบริหารงานบุคคล การอำ�นวยการ และการควบคุม
กำ � กั บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การดำ � เนิ น งานชมรมผู้ สู ง อายุ
คุณภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งจากการ
ศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารจัดการชมรมในภาพรวม
ส่วนใหญ่มรี ะดับการปฏิบตั ใิ นระดับมาก ร้อยละ 82.40 เมือ่
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการอำ�นวยการ ด้านการวางแผน
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการควบคุมกำ�กับ และด้าน
การจัดองค์กร มีระดับการปฏิบตั ใิ นระดับมาก ร้อยละ 84.40,
82.40, 81.40, 78.50 และ 74.50 ตามลำ�ดับ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Kuneepong และ Wisut13 ทีศ่ กึ ษาปัจจัย
ทำ�นายประสิทธิภาพผลการบริหารงานของชมรมผูส้ งู อายุระดับ
หมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท พบว่า กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
อำ�นวยการ และการควบคุมกำ�กับงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านที่
ระดับ .01 แต่แตกต่างจากการศึกษาของ Petchsawat14 ที่
ศึกษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการงานบริการ
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สุขภาพผูส้ งู อายุ กรณีศกึ ษาศูนย์สขุ ภาพชุมชน อำ�เภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการงานบริการสุขภาพผูส้ งู อายุมรี ะดับปานกลาง ด้านการ
วางแผนงบประมาณไม่เพียงพอ การบริหารบุคคล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังขาดกำ�ลังคน
การอำ�นวยการมีการประสานงานและการควบคุมกำ�กับงาน
ผูส้ งู อายุมรี ะดับตํา่ และอาสาสมัครมีสว่ นร่วมการจัดการน้อย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การ
ดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ จังหวัดนครปฐม ผูว้ จิ ยั มีขอ้
เสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีด้ งั ต่อไปนี้ ซึง่ ผูบ้ ริหารหรือ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ สามารถใช้ขอ้ มูลผลการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่
ใช้ในการพัฒนาการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ ให้กับคณะ
กรรมการชมรมผูส้ งู อายุ โดย
1. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสมาชิกชมรม
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้เกิดความเป็นเจ้าของชมรมร่วมกัน

2. การได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอืน่ ๆ นอกเหนือ
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ผูน้ �ำ ชุมชน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล สือ่ สาธารณะ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ให้ได้มากทีส่ ดุ
3. การแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การสนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ทัง้ การวางแผน
ดำ�เนินกิจกรรม การดำ�เนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผล
5. พัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการของ
ชมรม ทัง้ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
อำ�นวยการ และการควบคุมกำ�กับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความเป็นจริงในการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะ
กรรมการชมรมผูส้ งู อายุสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ จะส่งผลให้การดำ�เนินงานชมรมผูส้ งู อายุประสบผลสำ�เร็จจน
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ อ่ ไป

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพกั บ ชมรมที่มีผ ลการ
ดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพในระดับดีเยี่ยม เพื่อศึกษา
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
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