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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงสารวจครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ใน
เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ จานวน 20 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 410 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการสวัสดิการด้านกี ฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในจังหวัดเพชรบุรี ในส่ วนของ
ทรัพยากรในการจัดการอยู่ในระดับดี (Mean=2.70, S.D.=0.52) 2) การจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุใน
จังหวัดเพชรบุรี ในส่ วนของกระบวนการในการจัดการอยู่ในระดับดี (Mean=2.94, S.D.=0.45) 3) ผลการดาเนิ นการการจัดการสวัสดิการด้าน
กีฬานันทนาการมีประเด็นที่ไม่มีการดาเนิ นการ ได้แก่ การสนับสนุ นงบประมาณเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกี ฬาระหว่าง
องค์กร และผูส้ ู งอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน 4) ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุในภาพรวม พบว่า ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (t=1.384, p=0.199) และคะแนนเฉลี่ย
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ โดยในเขตเทศบาลจะมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 (t=3.364, p=0.001)
คาสาคัญ : การจัดการสวัสดิการ คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ

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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25

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

บทนา
สถานการณ์ในปั จจุบนั ในสังคมโลก หลายประเทศก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 โลกของเรามีประชากร
ผูส้ ู งอายุประมาณ 1,000 ล้านคน และคาดการณ์วา่ จานวนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มเป็ นสองเท่าในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี ข้างหน้า ประเทศ
ไทยก็กาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยอย่างเต็มรู ปแบบเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน (ไม่รวม
แรงงานข้ามชาติ) ในจานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุมากถึง 12 ล้านคน และคาดการณ์วา่ ในอีก 20 ปี ข้างหน้าผูส้ ู งอายุจะเพิ่มจานวนเป็ น 20
ล้านคน ในขณะที่ ป ระชากรวัย เด็ ก และวัย ท างานจะลดลงจาก 56 ล้านคน เหลื อ เพี ย ง 46 ล้านคน [1] ทั้ง นี้ ประเทศไทยได้
เตรี ยมพร้อมในการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ในระดับนโยบายดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ที่ได้ระบุถึงนโยบายหลัก และนโยบายเร่ งด่วน ที่ให้ผสู ้ ูงอายุได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ทั้งด้านการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
และพัฒนาทักษะ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านสุขภาพ ระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวติ [2] นอกเหนือจากนโยบาย
ของรั ฐบาลแล้ว ประเทศไทยยังมี ระบบและกลไกที่ จะขับเคลื่ อนนโยบายที่ เกี่ ย วกับผูส้ ู งอายุอี ก ยกตัวอย่างเช่ น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่ งให้
ความสาคัญในการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย [3] โดยมีแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่
2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 [4] เป็ นแผนรองรับ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
ด้า นการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรเพื่ อ วัย สู ง อายุที่ มี คุ ณ ภาพ 2) ยุท ธศาสตร์ ด้า นการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู ้สู ง อายุ
3) ยุทธศาสตร์ ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมผูส้ ู งอายุ 4) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ 5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นผูส้ ู งอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนิ นการตามแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าประเทศไทยมีท้ งั นโยบาย
และระบบกลไกที่จะขับเคลื่อนในการดูแลคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุให้ดีข้ ึน
จากข้อ มู ล สถานการณ์ ผูส้ ู งอายุ พ.ศ.2559 ระบุ ว่า ผูส้ ู ง อายุส่ ว นใหญ่จะมี โ รคไม่ ติดต่ อเรื้ อ รั ง อย่า งน้อ ย 1 โรค เช่ น
โรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และข้อเข่าเสื่ อม [5] จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมี
นโยบาย ระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยงั ไม่อยูใ่ นระดับที่ดีนกั ซึ่ งโรคไม่ติดต่อดังกล่าวจะ
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ เมื่อสภาวการณ์ของประเทศเป็ นเช่นนี้ กิจกรรมนันทนาการจึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข้ ึ น เนื่ อ งจากเป้ า หมายของนัน ทนาการ มี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต หลายประการ ได้แ ก่
กระบวนการนันทนาการจะช่วยส่ งเสริ ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์
ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริ มสุขภาพจิต ความสมดุลของร่ างกายและจิตใจ ความสมดุลใน
การแบ่ งเวลาทางาน นันทนาการเป็ นการลดความเครี ยด ความวิตกกังวล ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมกับกลุ่มสังคมทุกระดับวัย
ทุกระดับเพศ นอกจากนั้นนันทนาการยังพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มชุมชนยากจนแออัด ชุมชน
มัง่ มี ประชากรพิเศษ คนพิการ หรื อกลุ่มด้อยโอกาสก็ตาม [6] และจากการศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางกายผูส้ ู งอายุ พบว่า หลังการเข้าโปรแกรมนันทนาการสมรรถภาพและคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุดีข้ ึน[7] จากแผน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ผูส้ ู งอายุแห่ งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุ ซึ่ งแต่ละมาตรการได้กาหนดองค์กรที่ รับผิดชอบ จากการศึ กษาองค์กรที่ รับผิดชอบในเรื่ องของการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุได้อย่างเด่นชัดและเข้าถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุที่แท้จริ ง ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่ งมีความ
ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นได้แบ่งเป็ น 6 แห่ ง ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริ หารส่ วนตาบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ ทั้งนี้ ในจังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รู ปแบบ ได้แก่ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 13 แห่ง และองค์กรบริ หารส่วนตาบล 69 แห่ง
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของผูส้ ู งอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีผสู ้ ูงอายุคิดเป็ นร้อยละ 15.28 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประชากรผูส้ ูงอายุในประเทศไทยที่มีจานวนร้อยละ 14.50 [8]
จึงมีความสนใจที่จะช่วยพัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุให้ดีข้ ึนจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับความสาคัญ
ของกี ฬานันทนาการที่ จะสามารถช่ วยพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนทุ กวัยได้ ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะทาการศึ กษาวิจยั
เรื่ อง รู ปแบบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุจงั หวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่มได้แก่
1) ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรละ 1 คน แบ่งเป็ น กลุ่มเทศบาล 10 องค์กร และกลุ่มองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล 10 องค์กร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 20 คน
2) ผูส้ ู งอายุที่มีส่วนร่ วมในการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Yamane [9] ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 คานวณจากประชากรผูส้ ูงอายุในจังหวัดเพชรบุรีจานวน 86,518 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณ 398 คน ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้ องกันการสู ญหายของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 500 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยการ
กาหนดสัดส่ วน (Quota Sampling) โดยกาหนดจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรละ 25 คน แบ่งเป็ นกลุ่มเทศบาล 10 องค์กร
และกลุ่มองค์การบริ หารส่วนตาบล 10 องค์กร รวมจานวนทั้งสิ้น 500 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 410 คน คิดเป็ นร้อยละ 82
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามชุ ดที่ 1 เพื่ อศึ กษาการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการส าหรั บผู ้สู งอายุ ผู ้ตอบแบบสอบถาม
คือ ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ เกี่ ยวข้องกับงานสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ ประกอบด้วย 1) ผลการดาเนิ นการด้านทรั พยากรในการบริ หาร
ใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการเงิ นและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ
2) ผลการด าเนิ นการด้านกระบวนการบริ หาร ใน 7 ด้าน คื อ การวางแผน การจัดองค์กร การบริ หารงานบุ คคล การอ านวยการ
การประสานงาน การรายงานผล และการจัดงบประมาณ 3) ผลการดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
2) แบบสอบถาม ชุดที่ 2 เพื่อศึ กษาระดับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ปรับปรุ งจากเครื่ องชี้ วดั คุณภาพชี วิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) [10] แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม
3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย นาเครื่ องมือเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ได้ค่า
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ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 และนาเครื่ องมือทั้ง 2 ชุด ไปทดลองใช้ (Try Out)
เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 ทดลองใช้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านกี ฬานันทนาการในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน เพื่อวัดค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ด้วย
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) ได้ค่า α = 0.96 และแบบสอบถามชุดที่ 2 ทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุจานวน 20 คน เพื่อวัดค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (Alpha Coefficient) ได้ค่า α = 0.84
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยผลการดาเนินการด้านทรัพยากรในการบริ หาร ผลการดาเนินการด้านกระบวนการบริ หาร และ
ข้อมูลคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ มาวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการดาเนินการด้าน
การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
นาข้อมูลที่ผลการดาเนินการด้านทรัพยากรในการบริ หาร ผลการดาเนินการด้านกระบวนการบริ หาร และข้อมูลคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ู งอายุ มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรู ปแบบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลโดยใช้การทดสอบค่าที
ขั้นตอนของการวิจยั 1) ศึกษา ค้นศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ ตารา และรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจัย 2) ศึ กษาทฤษฎี และกรอบแนวคิ ดในการวิจัยเพื่อสร้ างเครื่ องมื อ 3) ตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่ องมือ 4) นาเครื่ องมือไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง 5) นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และแปลผลของข้อมูล

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล เป็ นเพศชาย
จานวน 3 คน (ร้อยละ 30) และเป็ นเพศหญิงจานวน 7 คน (ร้อยละ 70) ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานด้านนันทนาการ
มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานด้านผูส้ ูงอายุมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 60)
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุนอกเขตเทศบาล เป็ นเพศหญิง
จานวน 10 คน (ร้อยละ 100) ทุกคนมีประสบการณ์ในการทางานด้านนันทนาการมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 100) และมีประสบการณ์ใน
การทางานด้านผูส้ ูงอายุมากกว่า 5 ปี และ 3 – 5 ปี จานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในส่ วนของทรัพยากรการจัดการ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ
สาหรั บ ผู ส้ ู ง อายุ ในเขตเทศบาล อยู่ใ นระดับดี โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 2.80 และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.74 2)
ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ นอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็ น เกี่ ยวกับทรั พยากรการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
ทรัพยากรการจัดการ
Mean
S.D.
ระดับ Mean
S.D.
ระดับ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านทรัพยากรการจัดการ
2.80
.74
ดี
2.59
.30
ดี
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับ
ผูส้ ู งอายุ ในส่ วนของทรัพยากรการจัดการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จานวน 4 ข้อ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เกี่ ยวกับทรัพยากรการจัดการ
สวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ (เฉพาะข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05)
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
ทรัพยากรการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
1. ผู ้ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นนั น ทนาการมี วุ ฒิ 2.90
.88
ดี
1.50
.53 พอใช้ 4.332* < .001
การศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับนันทนาการ หรื อ
ผูส้ ูงอายุ
2. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 3.30
.48
ดี
2.00
.00 พอใช้ 8.510* < .001
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
3. มี ส ถานที่ จ อดรถบริ เวณใกล้เ คี ย งกับ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539*
.002
สถานที่ จั ด กิ จ กรรม เพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
4. มี ก ารก าหนดปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน 3.30
.48
ดี
2.50
.52
ดี
3.539*
.002
เพื่ อ ให้ ง านเป็ นไปตามแผนงานและ
โครงการที่กาหนดไว้
* p < .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในส่ ว นของกระบวนการจัด การ พบว่า 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านด้า นการจัด การสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนา
การส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ ในเขตเทศบาล อยู่ใ นระดับ ดี โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.06 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.69
2) ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ นอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ กระบวนการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการจัดการ
Mean
S.D.
ระดับ
Mean
S.D.
ระดับ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านกระบวนการจัดการ
3.06
.69
ดี
2.81
.20
ดี
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ ในส่วนของกระบวนการการจัดการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จานวน 7 ข้อ ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการ
สวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ (เฉพาะข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05)
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
1. มี ก ารปฏิ บัติ ง านตามแผนงาน โดยมี 3.30
.48
ดี
2.00
.00 พอใช้ 8.510* < .001
การจัดลาดับความสาคัญของงาน
2. จั ด ให้ มี แ ผนภู มิ แ สดงสายการบัง คับ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
บัญชาไว้อย่างชัดเจน
3. มีการมอบบทบาทหน้าที่ให้แก่ผรู ้ ับผิดชอบ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
ในตาแหน่งต่าง ๆ ลงไปตามสายงาน
4. มีการกาหนดขอบเขตของแต่ละงานอย่าง 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
ชัดเจน
5. การรายงานผลเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงในทุกระดับ 3.30
.48
ดี
3.00
.00
ดี
3.539* .002
6. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
7. มี การวางแผนร่ วมกันของฝ่ ายต่างๆใน 3.30
.48
ดี
2.50
.53
ดี
3.539* .002
การใช้งบประมาณ
* p < .05
ผลการเปรี ย บเที ย บการจัด การสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนาการเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผูส้ ู ง อายุใ นภาพรวม พบว่า
ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง การจัดการสวัสดิการด้านกี ฬา
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในภาพรวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
การจัดการสวัสดิการด้ านกีฬานันทนาการ
จานวน 10
จานวน 10
T
Sig
เพื่อพัฒนาชีวติ ผู้สูงอายุ
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
การจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการ 2.61
.49
ดี
2.39
.03 พอใช้ 1.384
.199
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในภาพรวม
* p < .05
ผลการดาเนินการการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุ ดังนี้
1) การดาเนิ นการของพื้นที่ในเขตเทศบาล มีการดาเนิ นการมากกว่าพื้นที่นอกเขตเทศบาล มี 3 ประเด็น ได้แก่ ห้องเรี ยน
หรื อสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอนกีฬา/ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ งบประมาณสาหรับ ให้ความรู ้ดา้ นกีฬา/ออก
กาลังกาย สาหรับผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ และจัดสถานที่ให้ผสู ้ ูงอายุได้เล่นกีฬา/ออกกาลังกาย อย่างอิสระ
2) การดาเนินการของพื้นที่ในเขตเทศบาล มีการดาเนินการเท่ากับพื้นที่นอกเขตเทศบาล มี 5 ประเด็น ได้แก่ การอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มีชมรมของผูส้ ู งอายุที่เกี่ยวข้องกับกีฬา / ออกกาลังกาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่ง
กีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อที่จะไปแข่งขัน
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3) การดาเนิ นการของพื้นที่นอกเขตเทศบาล มีการดาเนิ นการมากกว่าพื้นที่ในเขตเทศบาล มี 6 ประเด็น ได้แก่ การสอน
ทักษะกีฬาให้กบั ผูส้ ู งอายุเป็ นประจา สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุจดั ตั้งชมรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา / ออกกาลังกาย การรวมกลุ่มเป็ นประจา
ของผูส้ ูงอายุ ในการเล่นกีฬา / ออกกาลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ผูส้ ูงอายุ
ให้ความร่ วมมือในการแข่งกีฬาภายในพื้นที่ และจัดให้มีผฝู ้ ึ กสอนกีฬาในการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ ยของคะแนนคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง (70.29) และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุนอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง (67.22)
และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวติ และผลการทดสอบความแตกต่าง คะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
จานวน 10
จานวน 10
กระบวนการการจัดการ
T
Sig
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
คะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
70.29 7.71 ปาน 67.22 10.52 ปาน
3.364* .001
กลาง
กลาง
* p < .05

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
ทรัพยากรการจัดการสวัสดิการด้ านกีฬานันทนาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านกี ฬานันทนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ท้ งั สองส่ วน (Mean = 2.80 และ
2.59 ตามลาดับ) จะเห็นได้วา่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ให้ความสาคัญ
กับทรัพยากรในการบริ หารจัดการ ทั้งนี้ เกิ ดจากความต้องการของผูส้ ู งอายุในการจัดกิ จกรรมนันทนาการ ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องมี
ทรัพยากรในการจัดการ เพื่อให้จดั กิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทวีศกั ดิ์ สว่างเมฆ [11] ซึ่ งได้ศึกษา
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรม และด้านสถานที่และ
สิ่ งอ านวยความสะดวก เป็ นด้านที่ ผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการด าเนิ นการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬา
นันทนาการเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ จึงมีความจาเป็ นที่จะส่งเสริ มในประเด็นของทรัพยากรในการจัดการ
กระบวนการในการจัดการสวัสดิการด้ า นกีฬานันทนาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ ระดับความคิ ดเห็ นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานฯ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการในการจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการ
สาหรับผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการในการบริ หารจัดการ
สวัสดิการที่จดั ให้กบั ผูส้ ู งอายุ ดังที่ศศิพฒั น์ ยอดเพชร [12] ได้กล่าวถึงบทบาทของท้องถิ่นที่มีต่อผูส้ ู งอายุ ที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับต้องจัดบริ การสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และรัฐยังมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการให้กบั
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งหนึ่ งในการบริ การสังคมที่ ตอ้ งจัดให้ผูส้ ู งอายุได้แก่นันทนาการ มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย ได้เสนอ
แนวทางในอนาคต เพื่อสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในงานผูส้ ูงอายุ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการในการบริ หาร
จัดการ โดยใช้ชื่อว่าวงเดื อนลาดวน โดยเป็ นกระบวนการที่ ปรับจากวงจรคุณภาพ PDCA แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

31

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

ประเด็นปั ญหา การกาหนดแผนงาน/วิธีการแก้ไขปั ญหา การดาเนินงาน/ปฏิบตั ิงาน การตรวจติดตาม การประเมินผล และการปรับแก้
ทั้งนี้เมื่อครบวงรอบแล้วก็จะย้อนกลับมาที่การกาหนดประเด็นปั ญหาขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อไปไม่รู้จบ เพื่อการพัฒนางานที่ยงั่ ยืน [13]
การเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างของ
การจัดการสวัสดิ การกี ฬานันทนาการในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ .05 แต่เมื่ อพิจารณาใน
รายละเอียด ทั้งด้านทรัพยากร และกระบวนการการจัดการ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยที่สูง
กว่า นอกเขตเทศบาล ทั้งนี้เมื่อดูรายละเอียดเป็ นรายข้อ จะพบว่าประเด็นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีสถานะเป็ นเทศบาล
จะมี คะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่า ได้แก่ บุ คลากรที่ ไม่ ตรงวุฒิ การศึ กษา สถานที่ และอุ ปกรณ์ การจัดองค์กร และการจัดงบประมาณ
ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฏฐพล แพ่งเกษร [14] องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีขนาดต่างกันจะมีปัญหาการดาเนิ นงานด้านกี ฬา ได้แก่
ด้านการสนับสนุนบุคากรด้านกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ และการสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์และสถานที่ดา้ นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ
ผลการดาเนินการด้ านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้ านกีฬาสาหรับผู้สูงอายุ จากผลการดาเนิ นการด้านการจัดกิจกรรม
นันทนาการด้านกีฬาสาหรับผูส้ ู งอายุ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา พบว่ามีบางประเด็นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถื่นทั้งในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาลไม่มีการดาเนิ นการตามกรอบแนวคิดของรู ปแบบการจัดการกี ฬานันทนาการ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้อยูใ่ น
ด้านของการแข่งขันกี ฬาภายนอก สาเหตุที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่ได้มีการเตรี ยมการจัดให้บริ การในการแข่งขันกี ฬา
ภายนอกเนื่ องจากกิ จกรรมดังกล่า วจะอยู่นอกเหนื อ การให้บริ การขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ทั้ง นี้ ประเทศไทยได้มี
หน่วยงานหลักที่จะช่วยส่งเสริ มการแข่งขันกีฬาสาหรับผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากผลการทดสอบความแตกต่ างของคะแนนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า คะแนนคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล เป็ นผลมาจากในการจัดการที่แตกต่างกันทั้ง
ในด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และผลการดาเนิ นงานการจัดกิ จกรรมนันทนาการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ
ซึ่งสอดคล้องกับนัยนา หันมี [15] ที่ได้กล่าวว่า สภาพการดาเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่ควรปรับปรุ งอย่างยิ่ง
คือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการอานวยการ และด้านการรายงานผล ทั้งนี้ จากความแตกต่างในการจัดการที่ต่างกัน
ส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุมีความแตกต่างกันด้วย จะเห็นได้วา่ การจัดการสวัสดิการกีฬานันทนาการเพื่อผูส้ ู งอายุ จะส่ งผล
ต่อคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ จึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องพัฒนารู ปแบบการจัดสวัสดิ การกี ฬานันทนาการให้เหมาะสมกับบริ บทของ
ผูส้ ูงอายุในแต่ละพื้นที่
สรุปผลการวิจยั
ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านสวัส ดิ ก ารด้า นกี ฬ านัน ทนาการส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ ถึ ง ทรั พ ยากรการจัด การ กระบวน
การจัด การ และคุ ณภาพชี วิต ผูส้ ู ง อายุ สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี้ 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูป้ ฏิ บัติ ง านฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ด้านทรัพยากรการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี 2) ระดับความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ด้านกระบวนการการจัดการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี 3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการดาเนิ นการการจัดการสวัสดิ การด้านกี ฬานันทนาการมีประเด็นที่ ไม่มีการดาเนิ นการ ได้แก่ การสนับสนุ นงบ
ประมาณเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้เป็ นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร และผูส้ ูงอายุได้ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจะไปแข่งขัน
ผลการทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของผู ้ป ฏิ บัติ ง านด้า นกี ฬ านัน ทนาการส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ และ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ในระหว่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่าการจัดการสวัสดิการ
ด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลสู งกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่
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ด้านทรัพยากรในการจัดการ 4 ข้อ ด้านกระบวนการการจัดการ 7 ข้อ และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ โดยในเขตเทศบาลจะ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านอกเขตเทศบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในด้ านการบริหาร
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีขนาดแตกต่างกันควรให้ความสาคัญกับผูส้ ู งอายุด้วยการจัดสรรทรัพยากรในการ
บริ หารจัดการให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากผูส้ ูงอายุในท้องถิ่นมีความต้องการการบริ การเช่นเดียวกัน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควรให้ความสาคัญกับวุฒิการศึ กษาของผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เหมาะสมกับการจัดกิ จกรรม
นันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน
3. หน่วยงานที่เป็ นหลักด้านกีฬา และการออกกาลังกาย เช่น การกีฬาแห่ งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ควรมีส่วนร่ วมในการดาเนินการด้านกีฬานันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหางบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรเอกชน เพื่อแก้ปัญหางบประมาณจากภาครัฐที่จากัด
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนันทนาการผูส้ ูงอายุ ควรมีวฒ
ุ ิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
2. หากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ ควรจะได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ่มเติมอย่างเป็ นรู ปธรรม
เช่น ศึกษาต่อ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ข้อมูลที่ได้
นั้นเป็ นเพียงข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะนาไปใช้ในการวิจยั ต่อไป ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบในการจัดการสวัสดิ การ
ด้านกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุที่เหมาะสมกับบริ บทในแต่ละพื้นที่
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุในท้องถิ่น เกิดจากความร่ วมมือของภาคีในพื้นที่หลายส่ วน เช่น โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานหลักประกันสุ ขภาพเขตพื้นที่ อสม. ชมรมผูส้ ู งอายุ ดังนั้น
จึงควรมีการทาวิจยั ที่ครอบคลุมภาคีทุกส่วน เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
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