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บทคดัย่อ 
การวจิยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุใน

เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลจงัหวดัเพชรบุรี ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุจ  านวน 20 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอาย ุจ  านวน 410 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในจังหวดัเพชรบุรี ในส่วนของ
ทรัพยากรในการจดัการอยู่ในระดบัดี (Mean=2.70, S.D.=0.52) 2) การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุใน
จงัหวดัเพชรบุรี ในส่วนของกระบวนการในการจดัการอยู่ในระดบัดี (Mean=2.94, S.D.=0.45)  3) ผลการด าเนินการการจดัการสวสัดิการดา้น
กีฬานันทนาการมีประเด็นท่ีไม่มีการด าเนินการ ไดแ้ก่ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ผูสู้งอายุไดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหว่าง
องคก์ร และผูสู้งอายุไดฝึ้กซ้อมกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั 4) ผลการเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายุในภาพรวม พบว่า ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t=1.384, p=0.199)  และคะแนนเฉล่ีย
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุโดยในเขตเทศบาลจะมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t=3.364, p=0.001) 
 

ค าส าคัญ : การจดัการสวสัดิการ คุณภาพชีวติ ผูสู้งอาย ุ
 

Abstract  
The purpose of this survey research were to compare sports recreation welfare management for improving quality of life of the  

elderly in Phetchaburi Province between Municipality and Subdistrict  Administration Organization (SAO). Research tools were 
questionnaires. Questionnaires were sent to 20 samples of sports recreation working personnel and 410 samples of elderly. The  collected 
data were analyzed in terms of percentages, means, standard deviations and t-test at the .05 level of significantly (p < .05) 

The results were as follows; 1) Management model of sports recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi 
Province, the overall aspect of resource management was at the good level. (Mean=2.70, S.D.=0.52)  2) Management model of sports 
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recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi Province, the overall aspect of process management was at the  good level. 
(Mean=2.94, S.D.=0.45) 3) The sports recreation welfare operation were not operated, including budget for competition sports and training 
of elderly. 4) The overall comparison result of sports recreation welfare management between Municipality and SAO did not hav e significant 
different (t=1.384, p=0.199) but elderly’s quality of life scores found that Municipality scores were higher than SAO at the .05 level of 
significantly differences. (t=3.364, p=0.001). 

 

Keywords : Welfare Management, Quality of life, Elderly 
 
 

บทน า   
สถานการณ์ในปัจจุบนัในสังคมโลก หลายประเทศกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัแลว้ ในปี พ.ศ. 2562 โลกของเรามีประชากร

ผูสู้งอายปุระมาณ 1,000 ลา้นคน และคาดการณ์วา่จ านวนผูสู้งอายจุะเพ่ิมเป็นสองเท่าในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปีขา้งหนา้ ประเทศ
ไทยก็ก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัอย่างเต็มรูปแบบเช่นกนั ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ลา้นคน (ไม่รวม
แรงงานขา้มชาติ) ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายมุากถึง 12 ลา้นคน และคาดการณ์วา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ผูสู้งอายจุะเพ่ิมจ านวนเป็น 20 
ล้านคน ในขณะท่ีประชากรวยัเด็ก และวยัท างานจะลดลงจาก 56 ล้านคน เหลือเพียง 46 ล้านคน [1] ทั้ งน้ีประเทศไทยได้
เตรียมพร้อมในการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายตุั้งแต่ในระดบันโยบายดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายของรัฐบาล ท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 ท่ีไดร้ะบุถึงนโยบายหลกั และนโยบายเร่งด่วน ท่ีใหผู้สู้งอายไุดมี้คุณภาพชีวติท่ีดี ทั้งดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะ ดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพ ดา้นสุขภาพ ระบบสวสัดิการและการพฒันาคุณภาพชีวติ [2] นอกเหนือจากนโยบาย
ของรัฐบาลแลว้ ประเทศไทยยงัมีระบบและกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุอีก ยกตวัอย่างเช่น แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยทุธศาสตร์ที 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซ่ึงให้
ความส าคญัในการพฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสงัคมสูงวยั [3] โดยมีแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 
2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552 [4] เป็นแผนรองรับ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยทุธศาสตร์
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู ้สูงอายุ  
3) ยุทธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมผูสู้งอายุ 4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายุอยา่ง
บูรณาการระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ5) ยทุธศาสตร์ดา้นการประมวล พฒันา และเผยแพร่ความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ
และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือว่าประเทศไทยมีทั้งนโยบาย
และระบบกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนในการดูแลคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุหดี้ข้ึน 

จากข้อมูลสถานการณ์ผูสู้งอายุ พ.ศ.2559 ระบุว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่างน้อย 1 โรค เช่น  
โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ และขอ้เข่าเส่ือม [5] จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมี
นโยบาย ระบบและกลไกในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุแต่ผลลพัธ์ท่ีไดย้งัไม่อยูใ่นระดบัท่ีดีนกั ซ่ึงโรคไม่ติดต่อดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุเม่ือสภาวการณ์ของประเทศเป็นเช่นน้ี กิจกรรมนนัทนาการจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเป้าหมายของนันทนาการ มีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลายประการ ได้แก่ 
กระบวนการนนัทนาการจะช่วยส่งเสริม  และพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล  และสังคม  กิจกรรมนนัทนาการช่วยพฒันาอารมณ์  
ความสุข  ความสามารถของบุคคล  สุขภาพและสมรรถภาพ  ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ  ความสมดุลใน
การแบ่งเวลาท างาน  นันทนาการเป็นการลดความเครียด  ความวิตกกังวล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มสังคมทุกระดบัวยั   
ทุกระดบัเพศ  นอกจากนั้นนนัทนาการยงัพฒันาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นกลุ่มชุมชนยากจนแออดั  ชุมชน
มัง่มี  ประชากรพิเศษ  คนพิการ  หรือกลุ่มดอ้ยโอกาสก็ตาม [6] และจากการศึกษาผลของโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ พบว่า หลงัการเขา้โปรแกรมนันทนาการสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดีข้ึน[7] จากแผน
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ผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการ
ส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ ซ่ึงแต่ละมาตรการไดก้ าหนดองค์กรท่ีรับผิดชอบ จากการศึกษาองค์กรท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการ
ส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายไุดอ้ย่างเด่นชดัและเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอายท่ีุแทจ้ริง ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) ซ่ึงมีความ
ใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไดแ้บ่งเป็น 6 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ทั้งน้ีในจงัหวดัเพชรบุรี มีรูปแบบ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองคก์รบริหารส่วนต าบล  69 แห่ง  

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้มากข้ึนในสังคม โดยเฉพาะ
ในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 15.28 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีมีจ านวนร้อยละ 14.50 [8] 
จึงมีความสนใจท่ีจะช่วยพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุห้ดีข้ึนจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบกบัความส าคญั
ของกีฬานันทนาการท่ีจะสามารถช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวยัได้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยั 
เร่ือง รูปแบบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายจุงัหวดัเพชรบุรี 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลจงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  

1) ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์รละ 1 คน แบ่งเป็น กลุ่มเทศบาล 10 องคก์ร และกลุ่มองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 10 องคก์ร รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 20 คน 

2) ผูสู้งอายุท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการ  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ 
Yamane [9] ใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั .05 ค านวณจากประชากรผูสู้งอายใุนจงัหวดัเพชรบุรีจ านวน 86,518 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จากการค านวณ 398 คน ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือป้องกนัการสูญหายของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 500 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยการ
ก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) โดยก าหนดจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รละ 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มเทศบาล 10 องคก์ร 
และกลุ่มองคก์ารบริหารส่วนต าบล 10 องคก์ร รวมจ านวนทั้งส้ิน 500 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 410 คน คิดเป็นร้อยละ 82 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ประกอบดว้ย 
 1) แบบสอบถามชุดท่ี 1 เพ่ือศึกษาการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผู ้สูงอายุ ผู ้ตอบแบบสอบถาม  
คือ ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการ ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินการด้านทรัพยากรในการบริหาร  
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการจัดการ  
2) ผลการด าเนินการด้านกระบวนการบริหาร ใน 7 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ  
การประสานงาน การรายงานผล และการจดังบประมาณ 3) ผลการด าเนินการดา้นการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
 2) แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ปรับปรุงจากเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์าร
อนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) [10] แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย น าเคร่ืองมือเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ไดค้่า
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ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 และน าเคร่ืองมือทั้ง 2 ชุด ไปทดลองใช ้(Try Out) 
เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 ทดลองใชก้บั ผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬานันทนาการในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 คน เพ่ือวดัค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดว้ย
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่า  α = 0.96 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 ทดลองใชก้บัผูสู้งอายจุ  านวน 20 คน เพ่ือวดัค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่า  α = 0.84 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการด าเนินการดา้นทรัพยากรในการบริหาร ผลการด าเนินการดา้นกระบวนการบริหาร และ
ขอ้มูลคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุมาวเิคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการด าเนินการดา้น
การจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ  
 น าขอ้มูลท่ีผลการด าเนินการดา้นทรัพยากรในการบริหาร ผลการด าเนินการดา้นกระบวนการบริหาร และขอ้มูลคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอาย ุมาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลโดยใชก้ารทดสอบค่าที 
 ขั้นตอนของการวจิยั 1) ศึกษา คน้ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ ต ารา และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อสร้างเคร่ืองมือ 3) ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 4) น าเคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 5) น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ และแปลผลของขอ้มูล 
 

ผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุในเขตเทศบาล เป็นเพศชาย
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 30) และเป็นเพศหญิงจ านวน 7 คน (ร้อยละ 70) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นนันทนาการ
มากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 60) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นผูสู้งอายมุากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 60) 

กลุ่มตวัอยา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอายนุอกเขตเทศบาล เป็นเพศหญิง
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 100) ทุกคนมีประสบการณ์ในการท างานดา้นนนัทนาการมากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 100) และมีประสบการณ์ใน
การท างานดา้นผูสู้งอายมุากกวา่ 5 ปี  และ 3 – 5 ปี จ านวนเท่ากนั (ร้อยละ 50) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ในส่วนของทรัพยากรการจดัการ พบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการ
ส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 2)  
ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับทรัพยากรการจดัการสวสัดิการกีฬานันทนาการ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

ทรัพยากรการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นทรัพยากรการจดัการ 2.80 .74 ดี 2.59 .30 ดี 

 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับ
ผูสู้งอาย ุในส่วนของทรัพยากรการจดัการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
จ านวน 4 ขอ้ ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เก่ียวกบัทรัพยากรการจดัการ
สวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ(เฉพาะขอ้ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05) 

ทรัพยากรการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
1 . ผู ้ท่ีปฏิบัติงานด้านนันทนาการมีวุฒิ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับนันทนาการ หรือ
ผูสู้งอาย ุ

2.90 .88 ดี 1.50 .53 พอใช ้ 4.332* < .001 

2. มีสถานท่ีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ
อยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

3.30 .48 ดี 2.00 .00 พอใช ้ 8.510* < .001 

3. มีสถานท่ีจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานท่ีจัดกิจกรรม เ พียงพอกับความ
ตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

4.  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ง าน เ ป็นไปตามแผนงานและ
โครงการท่ีก าหนดไว ้

3.30 .48 ดี 2.50 .52 ดี 3.539* .002 

 * p < .05 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ในส่วนของกระบวนการจัดการ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนา 
การส าหรับผู ้สูงอายุ ในเขตเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69   
2) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20  ตามตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับกระบวนการจัดการสวสัดิการกีฬานันทนาการ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

กระบวนการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นกระบวนการจดัการ 3.06 .69 ดี 2.81 .20 ดี 

 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับ
ผูสู้งอาย ุในส่วนของกระบวนการการจดัการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
จ านวน 7 ขอ้ ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เก่ียวกบักระบวนการการจดัการ
สวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ(เฉพาะขอ้ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05) 

กระบวนการการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
1 . มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมี 
การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

3.30 .48 ดี 2.00 .00 พอใช ้ 8.510* < .001 

2 . จัดให้มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับ
บญัชาไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

3. มีการมอบบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูรั้บผิดชอบ
ในต าแหน่งต่าง ๆ  ลงไปตามสายงาน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

4. มีการก าหนดขอบเขตของแต่ละงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

5. การรายงานผลเป็นไปอยา่งทัว่ถึงในทุกระดบั 3.30 .48 ดี 3.00 .00 ดี 3.539* .002 
6. มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งทัว่ถึงเพียงพอ 3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 
7. มีการวางแผนร่วมกันของฝ่ายต่างๆใน
การใชง้บประมาณ 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

* p < .05 
 ผลการเปรียบเทียบการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในภาพรวม พบว่า  
ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ตามตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬา
นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนภาพรวม 

การจดัการสวสัดกิารด้านกฬีานันทนาการ
เพ่ือพฒันาชีวติผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนภาพรวม 

2.61 .49 ดี 2.39 .03 พอใช ้ 1.384 .199 

* p < .05 
ผลการด าเนินการการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

 1) การด าเนินการของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มีการด าเนินการมากกวา่พ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มี 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ห้องเรียน 
หรือสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนกีฬา/ออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ งบประมาณส าหรับ ให้ความรู้ดา้นกีฬา/ออก
ก าลงักาย ส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ และจดัสถานท่ีใหผู้สู้งอายไุดเ้ล่นกีฬา/ออกก าลงักาย อยา่งอิสระ 
 2) การด าเนินการของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มีการด าเนินการเท่ากบัพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายกิุจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอาย ุโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย มีชมรมของผูสู้งอายท่ีุเก่ียวขอ้งกบักีฬา / ออกก าลงักาย สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่ง
กีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือท่ีจะไปแข่งขนั 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  25  - 34  (2021)     Vol. 11, No. 1 

31 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

 3) การด าเนินการของพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มีการด าเนินการมากกวา่พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มี 6 ประเด็น ไดแ้ก่ การสอน
ทกัษะกีฬาใหก้บัผูสู้งอายเุป็นประจ า สนบัสนุนใหผู้สู้งอายจุดัตั้งชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา / ออกก าลงักาย การรวมกลุ่มเป็นประจ า
ของผูสู้งอาย ุในการเล่นกีฬา / ออกก าลงักาย จดัการแข่งขนักีฬาส าหรับผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ผูสู้งอายุ
ใหค้วามร่วมมือในการแข่งกีฬาภายในพ้ืนท่ี และจดัใหมี้ผูฝึ้กสอนกีฬาในการแข่งขนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในเขตเทศบาล อยู่ในระดบัปานกลาง (70.29) และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอายนุอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง (67.22) 
 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 6  
ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวติ และผลการทดสอบความแตกต่าง คะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

กระบวนการการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
คะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ 70.29 7.71 ปาน 

กลาง 
67.22 10.52 ปาน 

กลาง 
3.364* .001 

 * p < .05 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ทรัพยากรการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีทั้งสองส่วน (Mean = 2.80 และ 
2.59 ตามล าดบั) จะเห็นไดว้า่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมกีฬานนัทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเกิดจากความตอ้งการของผูสู้งอายุในการจดักิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรในการจดัการ เพ่ือให้จดักิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวีศกัด์ิ สวา่งเมฆ [11] ซ่ึงไดศึ้กษา
ความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นบุคลากรในการจดักิจกรรม และดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นด้านท่ีผูสู้งอายุมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้ นในการด าเนินการจัดการสวสัดิการด้านกีฬา
นนัทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจึงมีความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมในประเด็นของทรัพยากรในการจดัการ 

กระบวนการในการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานฯ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นในดา้นกระบวนการในการจดัการสวสัดิการกีฬานนัทนาการ
ส าหรับผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการในการบริหารจดัการ
สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัผูสู้งอาย ุดงัท่ีศศิพฒัน์ ยอดเพชร [12] ไดก้ล่าวถึงบทบาทของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อผูสู้งอาย ุท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัตอ้งจดับริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และรัฐยงัมีหนา้ท่ีในการจดัสวสัดิการให้กบั
ผูสู้งอายุ ซ่ึงหน่ึงในการบริการสังคมท่ีตอ้งจดัให้ผูสู้งอายุไดแ้ก่นันทนาการ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย ไดเ้สนอ
แนวทางในอนาคต เพ่ือสร้างศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในงานผูสู้งอาย ุโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการในการบริหาร
จดัการ โดยใชช่ื้อว่าวงเดือนล าดวน โดยเป็นกระบวนการท่ีปรับจากวงจรคุณภาพ PDCA แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การก าหนด
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ประเด็นปัญหา การก าหนดแผนงาน/วธีิการแกไ้ขปัญหา การด าเนินงาน/ปฏิบติังาน การตรวจติดตาม การประเมินผล และการปรับแก ้
ทั้งน้ีเม่ือครบวงรอบแลว้ก็จะยอ้นกลบัมาท่ีการก าหนดประเด็นปัญหาข้ึนอีกคร้ังหน่ึงต่อไปไม่รู้จบ เพ่ือการพฒันางานท่ีย ัง่ยนื [13] 

การเปรียบเทยีบการจดัการสวสัดกิารกฬีานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างของ
การจัดการสวสัดิการกีฬานันทนาการในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 แต่เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด ทั้งดา้นทรัพยากร และกระบวนการการจดัการ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูง
กวา่ นอกเขตเทศบาล ทั้งน้ีเม่ือดูรายละเอียดเป็นรายขอ้ จะพบวา่ประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดมี้สถานะเป็นเทศบาล
จะมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่า ได้แก่ บุคลากรท่ีไม่ตรงวุฒิการศึกษา สถานท่ีและอุปกรณ์ การจัดองค์กร และการจัดงบประมาณ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฏฐพล แพ่งเกษร [14] องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดต่างกนัจะมีปัญหาการด าเนินงานดา้นกีฬา ไดแ้ก่  
ดา้นการสนบัสนุนบุคากรดา้นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ และการสนบัสนุนเก่ียวกบัอุปกรณ์และสถานท่ีดา้นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ  
 ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาส าหรับผู้สูงอายุ จากผลการด าเนินการดา้นการจดักิจกรรม
นนัทนาการดา้นกีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา พบวา่มีบางประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ืนทั้งในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาลไม่มีการด าเนินการตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการกีฬานนัทนาการ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้น้ีอยูใ่น
ดา้นของการแข่งขนักีฬาภายนอก สาเหตุท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ไดมี้การเตรียมการจดัให้บริการในการแข่งขนักีฬา
ภายนอกเน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีประเทศไทยได้มี
หน่วยงานหลกัท่ีจะช่วยส่งเสริมการแข่งขนักีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา 

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบวา่ คะแนนคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล เป็นผลมาจากในการจดัการท่ีแตกต่างกนัทั้ง
ในดา้นทรัพยากร ดา้นกระบวนการ และผลการด าเนินงานการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันยันา หนัมี [15] ท่ีไดก้ล่าววา่ สภาพการด าเนินงานดา้นกีฬาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง
คือ ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการวางแผน ดา้นการอ านวยการ และดา้นการรายงานผล ทั้งน้ี จากความแตกต่างในการจดัการท่ีต่างกนั 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายมีุความแตกต่างกนัดว้ย จะเห็นไดว้า่การจดัการสวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือผูสู้งอาย ุจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการกีฬานนัทนาการให้เหมาะสมกบับริบทของ
ผูสู้งอายใุนแต่ละพ้ืนท่ี 

 

สรุปผลการวจิยั 
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ถึงทรัพยากรการจัดการ กระบวน 

การจัดการ และคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 1) ระดับความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานฯ ในเขตเทศบาล และ 
นอกเขตเทศบาล ดา้นทรัพยากรการจดัการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 2) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ดา้นกระบวนการการจดัการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 3) ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการด าเนินการการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการมีประเด็นท่ีไม่มีการด าเนินการ ไดแ้ก่ การสนับสนุนงบ
ประมาณเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการส าหรับผู ้สูงอายุ และ 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุในระหวา่งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบวา่การจดัการสวสัดิการ
ดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ 
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ดา้นทรัพยากรในการจดัการ 4 ขอ้ ดา้นกระบวนการการจดัการ 7 ขอ้ และคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุโดยในเขตเทศบาลจะ
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในด้านการบริหาร 

 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดแตกต่างกนัควรให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุด้วยการจดัสรรทรัพยากรในการ
บริหารจดัการใหเ้ท่าเทียมกนั เน่ืองจากผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการการบริการเช่นเดียวกนั 
 2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรให้ความส าคญักับวุฒิการศึกษาของผูป้ฏิบติังานท่ีเหมาะสมกับการจดักิจกรรม
นนัทนาการส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน 
 3. หน่วยงานท่ีเป็นหลกัดา้นกีฬา และการออกก าลงักาย เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา 
ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน 
 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรหางบประมาณเพ่ิมเติมจากองคก์รเอกชน เพ่ือแกปั้ญหางบประมาณจากภาครัฐท่ีจ ากดั 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
 1. ผูป้ฏิบติังานดา้นนนัทนาการผูสู้งอาย ุควรมีวฒิุการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ 
 2. หากผูป้ฏิบติังานไม่มีวฒิุการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ ควรจะไดรั้บการพฒันาความรู้เพ่ิมเติมอยา่งเป็นรูปธรรม 
เช่น ศึกษาต่อ การอบรมหลกัสูตรระยะสั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ขอ้มูลท่ีได้
นั้นเป็นเพียงขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป ดงันั้นจึงควรศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบในการจดัการสวสัดิการ
ดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายท่ีุเหมาะสมกบับริบทในแต่ละพ้ืนท่ี 
 2. การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน เกิดจากความร่วมมือของภาคีในพ้ืนท่ีหลายส่วน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพเขตพ้ืนท่ี อสม. ชมรมผูสู้งอายุ ดงันั้น 
จึงควรมีการท าวจิยัท่ีครอบคลุมภาคีทุกส่วน เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีเกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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