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Abstract

 The purposes of this qualitative research were 1) to investigate the circumstances of the activities operating 

of the elderly club in Tambol Nong Nae, and 2) to investigate factors affecting the activities proceeding of the  

elderly club. The sample obtained by simple random sampling comprised of 41 persons, i.e. 15 members of the 

club’s executive board, 20 members of the club, 1 public health official, and 5 related persons with. The data were 

collected by means of document studies, observation, and in-depth interview. The collected data were analyzed 

by means of content analysis. The research results were as follows : 

 1) In the aspect of the circumstances of the activities proceeding of Nongnae elderly club, there were seven 

major activities, namely 1) informing members on health, 2) visiting ailing members, 3) exercise activities, 4) welfare 

provision, 5) career promotion, 6) conservation on culture and local wisdom, and the long term health care for the 

elderly. The results of the study indicated that each activity was originated from the club members’ creative  

thinking. Consequently, there was actively participation among them which affected continuously and successfully 

activities operating.

 2) In the aspect of factors on the activities operating of Nongnae elderly club, there were four factors,  

namely : 1) Factors on the club leader and members, the research results indicated that the club leaders were 

democratic ones, they were dedicative, patient, responsible, honest and industrious. Besides they were people of 

good conduct and good models for others. On the other hand, the members were hospitable, generous and helped 

each other. Moreover, they were also responsible and behaved themselves in accordance with the club’s rules.  

2) Factors on the club structure, the results indicated that there was the division of clear cut duties and  

responsibilities within the club activities structure. Apart from that, there were certain norms for the club proceeding.  

3) Factors on the budget of the club, the study revealed that it came from members and donation from private 

organizations as well as government agencies. The club also earned money from its own activities. Therefore the 

club had sufficient budget for the organizing and proceeding of the annual club activities. 4) Factors on socio-culture 

of the club, the results showed that most members believed in the Buddhist teachings. Moreover, the long lasting 

local tradition and local wisdom were also essential factors affected unity and harmony among the club members.

Keywords : Elderly club, Activities, Operating factors



124          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในต�าบลหนองแหน  

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม จ�านวน 15 ราย สมาชิกจ�านวน 20 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย  

บุคลที่เกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน จ�านวน 5 ราย รวม 41 รายเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต  

และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา มีดังนี้ :

 1) สภาพการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในชมรมผูส้งูอายตุ�าบลหนองแหน มกีจิกรรมหลกัทีเ่กดิขึน้และด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง 

จ�านวน 7 กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่สมาชิก 2) กิจกรรมเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย 3) กิจกรรมออกก�าลังกาย  

4) กจิกรรมการจดัสวสัดกิาร 5) กิจกรรมส่งเสรมิอาชพี 6) กจิกรรมอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมและถ่ายทอดภมูปัิญญา 7) กจิกรรมการดแูล

ผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งผลการศึกษาชี้แสดงว่า แต่ละกิจกรรมเกิดจากความคิดริเริ่มของสมาชิกชมรมเอง จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจส่งผลให้

มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบผลส�าเร็จ

 2) ด้านปัจจัยการด�าเนินการของชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมี 4 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านผู้น�าและสมาซิกชมรม พบว่า ผู้น�าเป็นผู้น�าแบบประชาธิปไตย ผู้มีความเสียสละ ความอดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 

ความขยันหมั่นเพียรตลอดจนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก ส่วนสมาชิกนั้นก็มีน�้าใจไมตรี เอื้ออาทรและเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของชมรม 2) ปัจจัยด้านโครงสร้างของชมรม พบว่า โครงสร้างของ

ชมรมมีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน มีบรรทัดฐานในการด�าเนินกิจกรรมของชมรม 3) ปัจจัยด้านทุน แหล่งเงินทุนได้มาจาก

สมาชิกชมรม และการบริจาค จากห้างร้าน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และการหารายได้ของชมรมจากการจัดกิจกรรมของชมรม 

ท�าให้ชมรมมีแหล่งเงนิของชมรมเองต่อเนือ่งและเพยีงพอในการท�ากิจกรรม แต่ละปี 4) ปัจจยัด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า สมาชกิชมรม

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาเดยีวกนั มีประเพณขีองท้องถ่ินทีไ่ด้รบัการสบืทอดกนัอย่างยาวนานจึงเป็นสิง่ทีย่ดึเหนีย่วจิตใจให้ผูส้งูอายมุารวมกนั

ค�าส�าคัญ : ชมรมผู้สูงอายุ สภาพกิจกรรม ปัจจัยการด�าเนินงาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 จากโครงสร ้ างทางประชากรในสั งคมไทยที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้สังคมไทยได้ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

(aging society) โดยสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรท้ังหมดได้เพิ่ม 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กล่าวคือ สัดส่วนของผู้สูงอายุได้ 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ 5.4 เมือ่ 30 ปีทีแ่ล้วเป็น ร้อยละ 11.5 ในปัจจบุนั 

และจะเพ่ิมสงูขึน้เป็นร้อยละ 25 ภายในอกี 20 ปีข้างหน้า (ส�านกังาน

ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2552, หน้า 8-9) จากการที่จ�านวน 

ผู ้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ท�าให้สังคมไทยต้องเตรียม 

ความพร้อมในการรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้ตามมา ซึง่เมือ่คนเรา

ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพร่างกาย 

ที่เสื่อมถอยลง อีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่างๆ  

ได้ง่าย ซึ่งปัญหาสุขภาพ ท่ีพบบ่อยคือกลุ่มโรค เรื้อรัง โดยร้อยละ 

1.6 เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 31.1 เป็นโรคความดัน-

โลหติสงู และร้อยละ 13.1 เป็นโรคเบาหวาน กลุม่อาการสมองเสือ่ม 

โรคข้อเสือ่ม ภาวะกล้ันปัสสาวะไม่ได้ ภาวะ ซมึเศร้า และการหกล้ม 

เมื่อมีอายุมากขึ้นอัตราการเกิดโรคมากกว่าหนึ่งโรคก็จะสูงขึ้นเป็น

ล�าดับ ควบคู่ไปกลับความเส่ือมโทรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

โรคและอาการที่มากับความเส่ือมน้ีก็จะน�าไปสู่ภาวะพึ่งพาและ 

ภาวะทุพพลภาพซึ่งร้อยละ 1.7 ของผู้สูงอายุไทยอยู ่ในภาวะ

ทุพพลภาพ รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก โดยมีค่า ดัชนีบาร์เธล

เอดีแอล (barthel ADL Index) น้อยกว่า 12 คะแนน ปัญหาโรค

อมัพฤกษ์ อมัพาต ร้อยละ 2.5 ปัญหาความรูสึ้กเหงา หว้าเหว่ ทีต้่อง

อยู่คนเดียว ร้อยละ 21.7 และไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยร้อยละ 12.2 

อัตราส่วนเป็นภาระร้อยละ 16.0 (การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย, 2550, หน้า 17)

 ด้วยเหตุนี้ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2545-

2564 จึงได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ เน้น และให้ 

ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมของประชากรในวัยสูงอายุท่ี
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มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ การจดัตัง้กลุม่ชมรมผูส้งูอายเุป็นแนวทางหนึง่ในการแก้ไข

ปัญหาโดยการรวมตวัของผูส้งูอาย ุเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ในการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2552)  

ในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม ชมรมผู ้สูงอายุต�าบลหนองแหน  

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่น

ระดับจังหวัด ปี 2552 และเป็นชมรมผู้สูงอายุระดับเขต ในปี พ.ศ. 

2554 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพการด�าเนินกิจกรรม

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานของชมรมผู ้สูงอายุต�าบล 

หนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราที่ส่งผลให้การ

ด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพในการเป็นชมรมท่ีมีการ

ด�าเนินงาน มีการปฏิบัติท่ีเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เพื่อน�าผลการ

ศึกษามาเป็นแนวทางให้แก่ชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการด�าเนินงานของชมรมผู ้สูงอายุ 

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

  1) สภาพการด�าเนนิกจิกรรมของชมรม ศกึษากจิกรรม

ด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นในชมรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมผู้สูงอายุ 

ต�าบลหนองแหน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

   2)  ปัจจัยการด�าเนินงานของชมรม จ�าแนกได้ดังนี้

    (1) ปัจจัยด้านผู้น�าและสมาชิกชมรม

   (2) ปัจจัยด้านโครงสร้างของชมรม

   (3) ปัจจัยด้านเงินทุนและทรัพยากร

   (4) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

แบบเฉพาะเจาะจงดังนี้

   1)  กลุม่ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ

ต�าบลหนองแหน จ�านวน 15 คน

  2) กลุ่มตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน 

จ�านวน 20 คน

    3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุ 

จ�านวน 1 คน 

    4) บุคคลทั่วไป ประกอบด้วยผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องที ่

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน จ�านวน 5 คน

 3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

  ท�าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 

2557

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษามีความมุ่งหมายศึกษาถึงสภาพการ

ด�าเนนิกจิกรรมของชมรมผู้สูงอาย ุและปัจจยัการด�าเนนิงานในด้าน

ผู้น�าและสมาชกิ ด้านโครงสร้างของชมรมด้านเงนิทนุ ด้านสงัคมและ

วัฒนธรรมของชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังภาพที่ 1 

 ปัจจัยการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ

 1) ด้านสมาชิกและผู้น�า

 2) ด้านโครงสร้างของชมรม

 3) ด้านเงินทุน

 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม

สภาพการด�าเนินกิจกรรม

ของชมรมผู้สูงอายุ
   วิธีการศึกษา

 - การสังเกต

 - การสัมภาษณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา

ชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
  1. การสัมภาษณ์แบบไม ่ เป ็นทางการ ( informal  

interview) โดยใช้ค�าถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง ก�าหนดกรอบ

โครงสร้างของการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชมรมผู ้สูงอายุ น�ามาเป็นแนว

สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ (key informants) โดยศึกษาถึง 

การด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และปัจจัยการด�าเนินงาน 

ของชมรม จ�านวน 4 ด้านได้แก่ ด้าน ผู้น�า และสมาชิกชมรม  

ด้านโครงสร้างของชมรม ด้านทนุและทรพัยากร และด้านสงัคมและ

วัฒนธรรม โดยผู้วิจัย จะบันทึกเทปและจดบันทึกทันทีท่ีได้ข้อมูล

ส�าคัญ

  2. การสงัเกต (observation) ใช้การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ในชมรม 

ผู้สูงอายุและที่บ้าน เช่น กิจกรรมการวันพบปะของสมาชิกชมรม 

ผู้สูงอายุประจ�าเดือน กิจกรรมเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยกลับจาก 

โรงพยาบาล กิจกรรมศึกษาดูงาน เป็นต้น

วิธีการเก็บข้อมูล
 1. ผู้ศึกษาเข้าไปขออนุญาต ประธานชมรมผู้สูงอายุ ชี้แจง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา และสร้างความพันธ์กับสมาชิกชมรม 

เนื่องจากผู้ศึกษาต้องการข้อมูลแบบเจาะลึกในประเด็นหลัก และ

ความคิดเห็นส่วนตัวในด้านต่างๆ ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อการ

ด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องท�างานเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อเป็นการสร้าง

ความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลผู้ศึกษาจึงต้องอาศัยระยะเวลาที่ผู ้ให ้

ข้อมูลว่างเว้นจากภารกิจในแต่ละวัน เข้าไปทักทายและพูดคุยหรือ

นดัหมายทางโทรศพัท์หรือเข้าร่วมงานกจิกรรมท�าความรูจ้กักบัผูใ้ห้

ข้อมูลมากที่สุดเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์และให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลเชิงลึกในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับ

สภาพความเป็นจริงมากที่สุดในด้านการสังเกตข้อมูลทางกายภาพ 

ซึ่งได้แก่ สภาพที่ตั้ง ขอบเขตของพื้นที่ เพื่อเตรียมให้ได้รับข้อมูล 

ที่ถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

 2. เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญครบ แล้วผู้ศึกษาได้น�าเครื่องบันทึกเสียงมาถอดค�าพูดและ

ท�าการบันทึก

 3. การสังเกต เนื่องจากผู ้ศึกษาต้องการข้อมูลที่เป็น 

ความจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุดผู้ศึกษาจึงได้เข้าร่วม 

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรม 

ผู้สูงอายุด�าเนินการ

 4. ผู ้ศึกษา น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 

มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หากพบว่าข้อมูล 

ยงัไม่สมบรูณ์ไม่ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ผูศ้กึษาจะไป

เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

สมบูรณ์ เชื่อถือได้

การเก็บรวมรวมข้อมูล
 ผู ้ศึกษาได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลตามวิธีการเก็บข้อมูล 

ดังที่กล่าวไปแล้ว โดยเก็บในกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสมาชิกชมรม 

ผู้สูงอายุ ผู้น�าท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถสรุปได้ 

ดังภาพที่ 2 
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การตรวจสอบข้อมูล
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล 

เชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบสามเส้า ซึ่งได้แก่ข้อมูล

บุคคล ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลด้านเวลานั้นสัมพันธ์ กันถูกต้องตาม 

ข้อเทจ็จรงิ และปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ท�าให้ข้อมลูนัน้เป็นข้อมลูเชงิ

ประจักษ์เชื่อถือ ได้ตามระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาได้

ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคล ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบ

สามเส้าบุคคลที่อยู่ในชมรม ผู้สูงอายุ ต�าบลหนองแหน โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองเดียวกัน ค�าถาม

เดียวกัน ผู้ศึกษาจะได้ค�าตอบจากบุคคลต่างกัน แต่เป็นค�าตอบ

เดียวกันนั่นหมายถึง เป็นค�าตอบท่ีเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของชมรม ต�าบลหนองแหน

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านสถานที ่ผูศ้กึษาได้ตรวจสอบ

สามเส้าด้านสถานทีก่บักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอาย ุการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างในเรื่องเดียวกัน ค�าถามเดียวกัน แต่

ต่างสถานที่ ผู้ศึกษาก็จะได้ค�าตอบจากบุคคลเดียวกัน ต่างสถานที่

กนัแต่เป็นค�าตอบเดยีวกนั นัน่หมายถงึเป็นค�าตอบซึง่เป็นข้อเทจ็จรงิ 

เป็นข้อมูล เชิงประจักษ์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของชมรม 

ผู้สูงอายุ ต�าบลหนองแหน

  การตรวจสอบสามเส้าด้านเวลา ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบ 

สามเส้าด้านเวลากับกลุ ่มตัวอย่าง ของสมาชิกชมรมผู ้สูงอายุ  

ต�าบลหนองแหน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล ส�าคัญในเรื่อง

เดียวกัน ค�าถามเดียวกัน แต่ต่างเวลา ผู้ศึกษาก็จะได้ค�าตอบจาก

บุคคลเดียวกัน สถานที่เดียวกันและในเวลาต่างกัน แต่เป็นค�าตอบ

เดียวกันนั่นหมายถึง เป็นค�าตอบซึ่งเป็น ข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของชมรมผู้สูงอายุ 

ต�าบลหนองแหน

การวิเคราะห์ข้อมูล
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1. ข้อมูลเอกสาร ผู ้ศึกษาได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดย 

ตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งที่มา

 2. ข้อมลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศกึษาได้น�าสมุดจดบนัทึก

พร้อมข้อมูลทีไ่ด้จากการบนัทกึจากเครือ่งบนัทกึเสียง มาถอดค�าพดู 

บรรยายวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สรุปความตาม

ประเด็นส�าคัญ

 3. ข้อมลูทีไ่ด้จากการสังเกต ผู้ศกึษาได้น�าส่ิงทีสั่งเกตได้จาก

กจิกรรมต่างๆ ของชมรม ผูส้งูอายมุาวิเคราะห์เปรยีบเทยีบกบัข้อมลู

ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ และการจดบนัทกึและเอกสาร แล้วสรปุความ

ตามประเด็นส�าคัญ 

วัตถปุระสงค์ เนื้อหา วิธีการ/ เครื่องมือ ผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่/ เวลา ผลที่จะได้รับ

1. เพื่อศึกษาสภาพการ
   ด�าเนินกิจกรรม
   กิจกรรม
  ในชมรมผู้สูงอายุ

1) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
   สุขภาพอนามัย
2) กิจกรรมเยี่ยมสมาชิกชมรม
   ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
3) กิจกรรมออกก�าลังกาย
4) กิจกรรมการจัดสวัสดิการ
5) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
6) กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
  วัฒนธรรมและถ่ายทอด
  ภูมิปัญญา
7) กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
   ระยะยาว

สัมภาษณ์/
โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง
วิธีการสังเกต
แบบมีและไม่มี
ส่วนร่วม

ผู้ศึกษาและกรรมการ
ชมรมและผู้น�า
ชุมชนและสมาชิก
ชมรมเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างเป็น
ทางการ และอย่างไม่เป็น 
ทางการ

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต�าบล
หนองแหน
 พ.ย. 56

ทราบข้อมูล
ชมรมผู้สูงอายุ
ต�าบลหนองแหนและ
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ
ตังแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อหาเพื่อศึกษา
   ปัจจัยที่สร้างความ
   เข้มแข็งของ
   ชมรมผู้สูงอายุ

1. ด้านสมาชิกและผู้น�า
2. ด้านโครงสร้างของชมรม
3. ด้านเงินทุน
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

สัมภาษณ์/
โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง

ผู้ศึกษาและกรรมการชมรม
และผู้น�าชุมชนและสมาชิก
ชมรมเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

ชมรม
ผู้สูงอายุ
ต�าบลหนองแหน
 พ.ย. 56

ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จและสร้าง
ความเข้มแข็งของชมรม 
ผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2 แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา

ชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลหนองแหน พบกิจกรรมหลักที่ด�าเนินการใน

ชมรมผู้สูงอายุจ�านวน 7 กิจกรรมดังนี้

  1.  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

  2.  กิจกรรมเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย

  3.  กิจกรรมออกก�าลังกาย

  4.  กิจกรรมการจัดสวัสดิการ

  5.  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

  6.  กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

  7.  กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 ด้านปัจจัยการด�าเนินงาน พบดังนี้

 1. ปัจจัยด้าน ผู้น�าและสมาชิก ผลการศึกษาพบดังนี้

  ผู้น�า มีความเป็นประชาธิปไตย มีประสบการณ์การ

ท�างานในระดับหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ 

ความสามารถมีความเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี แก่สมาชิก 

สมาชิกชมรม มีความรักความสามัคคี มีความเสียสละ มีความ 

เอื้ออาทรต่อกันและรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 2.  ปัจจัยด้านโครงสร้างของชมรม ผลการศึกษาพบดังนี้

   ชมรมมีโครงสร ้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมี 

ลายลักษณ์อักษร สมาชิกมีการปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม และ

มีระเบียบของชมรมให้รับสมาชิกอายุตั้งแต่ 55 ปีเข้าเป็นสมาชิก  

ส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมมีความคล่องตัวในการท�ากิจกรรม  

และการประสานงานกับที่ต่างๆ

 3. ปัจจัยด้านเงินทุนและทรัพยากร ผลการศึกษาพบดังนี้

   ชมรมมีรายได้จากการสนับสนุนของทั้งทางภาครัฐและ

เอกชนจากสมาชิกชมรมและรายได้ที่เกิดจากอาชีพเสริมที่ด�าเนิน

กจิกรรมในชมรมอกีทัง้ยงัมวีสัดแุละครภุณัฑ์ทีจ่�าเป็น ในการด�าเนนิ

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

 4.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบดังนี้ 

 สมาชิกชมรมมคีวามรกัความสัมพนัธ์อนัดทีัง้ในครอบครวัและชมุชน 

นับถือศาสนาเดียวกัน มีการรักษาและสืบทอดประเพณีความเชื่อ 

ของบรรพบุรุษสืบต่อกันมา นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่อยู่ในชุมชนและนอกชุมชน

อภิปรายผล
 ผลการศึกษาเรื่อง การด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ : กรณี

ศึกษาชมรมผู ้สูงอายุต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษามีรายละเอียดในการอภิปราย 

แต่ละประเด็นมีดังนี้

 1. สภาพการด�าเนนิกจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย ุมกีจิกรรม

หลักที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจ�านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย  

1) กจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพอนามยั ซึง่ทางชมรมได้ก�าหนด

ในทุกวันที่ 1 ของเดือน 2) กิจกรรมเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ี 

เจ็บป่วย 3) กิจกรรมออกก�าลังกาย 4) กิจกรรมการจัดสวัสดิการ  

5) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  6) กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

และถ่ายทอดภูมิปัญญา 7) กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

กจิกรรมเหล่านีส้มาชกิชมรมสนับสนนุให้ด�าเนนิการขึน้ในชมรม เป็น

กิจกรรมที่เป็นความต้องการของสมาชิกชมรม ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของมณฑาทิพย์ วุฒิ (2553, หน้า 75) ศึกษายุทธศาสตร์การ  

จัดสวัสดิการสังคมของผู้สงอายุในพื้นที่เทศบาลต�าบลอรัญญิก 

อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พบว่าผู ้สูงอายุ 

มีความต้องการสวัสดิการสังคมในด้านสุขภาพอนามัย และด้าน

นันทนาการและสอดคล้องกับ ยุวณี เกษมสินธ์ (2553, หน้า 135) 

ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม พบว่าผู้สูงอายมุคีวามต้องการด้านจัดสวัสดกิารสังคม และ

ฉัตรชัย ประภัศร (2553, หน้า 198)  ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า สิ่งท่ีเป็น

ความต้องการของผู้สูงอายุคือ เรื่องของสุขภาพ การสร้างเสริม 

สุขภาพของ เรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์ การร่วม

กิจกรรมในสังคม และความมั่นคงแห่งชีวิตและสวัสดิการของ 

ผู้สูงอายุ 

 2. ปัจจยัด้านผูน้�าและสมาชกิ ซึง่ในการด�าเนนิกจิกรรมของ

ชมรมนั้นผู้น�าและสมาชิกมีความส�าคัญมากในการที่จะน�าพาให้

ชมรมมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด�าเนิน กิจการได้ส�าเร็จ

บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม พบว่า ผู้น�า มีความเสียสละ มีความรู้

ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก ส่วนด้าน สมาชิกชมรมมีความ

สามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการมีส่วนร่วมในกิจการของชมรมทุก

กิจกรรม ด้วยความพร้อมเพรียง ด้วยความเสียสละ ความอดทน 

และมีความจริงใจต่อเพื่อนสมาชิกและชมรม ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของศรินญา เครื่องฉาย (2552, หน้า 85) ได้ศึกษาการพัฒนา

กจิกรรมการสร้างเสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุนชุมชนโดยชมรมผูส้งูอาย ุ: 

กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน ต�าบ่อศิลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น พบว่าคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ

สูง มีความรู้มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน 

มีความเสียสละ มีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะท�าให้

ชมรมผู้สูงอายุมีความเข็มแข็ง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพิชิต ลายน�้าเงิน (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการแบบ
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มีส่วนร่วมส�าหรับการด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ อ�าเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบุรี พบว่าการที่สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของตนเอง ส่งผลให้การท�างานของชมรมผู้สูงอายุพัฒนา และ 

เขม็แขง็ เช่นเดยีวกบั ชนาภา ข�าสวุรรณ (2550, หน้า 136) ได้ศึกษา

การจัดการกิจการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขลา พบว่า ปัจจัย 

ทีส่�าคญัทีส่ดุในการด�าเนนิกิจกรรมของชมรมผูส้งูอาย ุได้แก่ผูน้�าและ

สมาชิก ผู ้น�าที่มีความเสียสละมีความรู ้ความสามารถและเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก ประกอบกับสมาชิกชมรมที่มีความสามัคคี  

ร่วมมือร่วมใจในการมีส่วนร่วมในกิจการของชมรมทุกกิจกรรม  

ด้วยความพร้อมเพียง ด้วยความเสียสละความอดทน และมีความ

จริงใจต่อเพื่อนสมาชิกและชมรมสามารถน�าพาชมรมให้มีความ 

เจริญก้าวหน้าและสามารถด�าเนนิกจิกรรมได้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์  

ในขณะที่ชมรมมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอจะท�าให้ 

การบริหารจัดการด�าเนินไปตามแผน

 3.  ปัจจยัด้าน โครงสร้างของชมรม ผลจากการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยด้านโครงสร้างของชมรมมีส่วนส่งเสริมให้การด�าเนินกิจการ

ของชมรมประสบผลส�าเรจ็ เพราะภายในชมรมมกีารโครงสร้างของ

การบริหารของชมรม ที่แบ่งหน้าที่การท�างานกันอย่างชัดเจน และ

บรรยากาศภายในชมรมมกีารพดูคยุกันอย่างเป็นกันเอง และสมาชกิ

ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และจารีตของชมรม และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของกับ สุกัญญา บุญวิเศษ (2554, หน้า 81) 

ศึกษาความส�าเร็จของชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองดู่ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการบริหารจัดการชมรมในรูป

คณะกรรมการที่เป็นระบบชัดเจน โดยเฉพาะด้านการด�าเนินงาน  

มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน และการบริหารจัดการดี ถือเป็น 

เรื่องชี้ขาดความเข้มแข็งของชมรมผู ้สูงอายุนอกจากนี้เพ็ญศรี 

วังทรายทอง (2553, หน้า 55) ได้ท�าการศึกษาการด�าเนินงานและ

การจัดการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

เมืองสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการด�าเนินงานด้านการดูแล

สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสีคิ้วประสบความส�าเร็จ 

เนือ่งจาก มกีารจดัองค์กรตามแนวคดิของเฮร ีฟาโย (henry fauol) 

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา  

การประสานงาน และการควบคุม 

 4. ปัจจัยด้านทุน พบว่า ทุนส่วนใหญ่ของชมรมได้มาจาก

สมาชกิชมรม จากการบรจิาค โดยหน่วยงานภาคเอกชน กลุม่องค์กร

ทีเ่หน็ความส�าคญัในการด�าเนนิงานของชมรมผูส้งูอาย ุเงนิรางวลัใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของชมรม จากอาชีพเสริมที่ชมรม 

สร้างให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นรายได้ของชมรมและสมาชิก และการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรม 

นอกจากนี้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  

มีการวางแผน ที่เป็นสัดส่วน จึงท�าให้ชมรมสามารถมีเงินทุนเพียง

ส�าหรับการด�าเนินกิจการชมรมอย่างต ่อเน่ืองและเพียงพอ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัตถุประสงค์ ระวิ แก้วสุกใส (2545, 

หน้า 66) ท�าการศึกษา ในเรื่องความเข็มแข็งของชมรมผู้สูงอาย ุ

วัดค�าใน อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การด�าเนิน

กิจกรรมของชมรมผู ้สูงอายุที่มีความต่อเนื่อง ต้องได้รับความ 

ร่วมมือจากสมาชิกและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนในเรื่องเงินและส่ิงของ และการระดมทุนภายในชมรม 

สอดคล้องกับ เสาวนีย์ ด�านิล (2546, หน้า 152) ได้ท�าการ  

ศึกษาเรื่องศึกษาการจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา 

ต�าบลตันหยงมัส อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ชมรมที่มี

ความเข็มแข็งต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก งบจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและการระดมทุนภายในชมรม

 5.  ปัจจัยด้าน สังคมและวัฒนธรรม พบว่า สมาชิกชมรม

ส่วนใหญ่มาจากความหลากหลายทั้งทางด้านอาชีพและความ 

เป็นอยู่ แต่เมื่อมารวมกันในชมรมท�าให้เกิดความรู้สึก ถึงความเป็น

พวกเดียวกัน จึงท�าให้มีความสมานสามัคคีและแบ่งงานกันท�า 

ตามความสามารถ นอกจากนี้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม

เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่สอดรับกับกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ ศาสนา กลุ่มพัฒนาต่างๆ 

อกีทัง้การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั ส่งผลให้เกดิการมส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมโดยพร้อมเพรียง กันทุกๆ กิจกรรม 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินุช ฉายแสง (2553, หน้า 133)  

ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัด

อ�านาจเจรญิ พบว่าผู้สูงอายทุีไ่ด้รบัแรงสนบัสนนุจากจากผูน้�าชมุชน

และชาวบ้าน จะมีคุณภาพชีวิตดี สอดคล้องกับสุกัญญา บุญวิเศษ 

(2554, หน้า 81) ศึกษา ความส�าเรจ็ของชมรมผู้สูงอาย ุ: กรณศีกึษา

หมู่บ้านหนองดู่ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสมาชิก 

ส่วนใหญ่มีพื้นฐานสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ประเพณีเดียวกัน มีความสัมพันธ์และคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวจะไม่มี

ปัญหาด้านบริหารแต่อย่างใด เช่นเดียวกับ สิงหา จันทริย์วงษ์  

(2553, หน้า 379) ศกึษารปูแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติผูสู้งอายใูน

ชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยใช้

ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พบว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดีในชนบท

ราชอาณาจกัรไทยอยู ่ ในสิง่แวดล้อมทีม่ ีความคุน้เคยตัง้แต่อดตีมา

อย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความเชื่อ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ  

จึงมีความสัมพันธ์กับสภาพของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับเบญจวรรณ  

สีสด (2552, หน้า 114) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมี

ส่วนร่วมต�าบลป่าสกั อ�าเภอเมอืง จงัหวัดล�าพนู พบว่า การขบัเคลือ่น
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พัฒนาผู ้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม กลไกการขับเคลื่อนในระดับ 

ชุมชนนั้นการสร้างองค์กรกลางท่ีจะเป็นจุดประสานความร่วมมือ

ระหว่างผู้สูงอายุและหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ และท�าให้หน่วยงาน

และองค์การในพืน้ทีเ่หน็ถงึศกัยภาพและความสามารถทีเ่ป็นจดุร่วม 

ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้เต็มศักยภาพและอย่างต่อเนื่อง ดังน้ันจึง

กล่าวได้ว่าไม่ว่าองค์กรใดๆ สามารถด�าเนินกิจการเพื่อน�าพาให้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีได้เช่นเดียวกัน  

เพื่อความสุข และประโยชน์แก่สมาชิก ดังน้ันส่วนประกอบภายใน

องค์กรนัน่เองทีช่ีน้�าให้องค์กรมคีวามเข้มแขง็ สามารถเลีย้งตวัเองได้ 

เช่น ชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองแหน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1. ด้านงบประมาณ ควรให้หมูบ้่าน ชมุชนมส่ีวนร่วมในการ

สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเน่ืองจากทุกหมู่บ้านมีแหล่ง 

งบประมาณ เช่น กลุม่ออมทรัพย์และกองทนุหมูบ้่านเพือ่สร้างความ 

เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

 2. ควรมีการถ่ายทอดการบริหารจัดการ การด�าเนินงาน

ชมรมผูส้งูอายใุนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูท้กุเดอืนเพือ่สร้างความยัง่ยนื

แก่ชมรมตลอดไป

 3.  ควรให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

เพื่อส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นชมรมแห่งการเรียนรู้ (learning 

community) และเข็มแข็งยั่งยืนต่อไป

 4. ควรมกีารท�าวจิยัเพือ่หารปูแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันา

ปัจจัยสนับสนุน การด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ

 5.  ควรมีการท�าวิจัย บทบาทภาครัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในการเข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาปัจจยัสนบัสนนุการด�าเนิน

งานของชมรมผู้สูงอายุ
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