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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุ บทบาทของชมรมผู้สูงอายุในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผู้สูงอายุไปสู่การ
ปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จากชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง 6 แห่ง โดยวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน(Mixed 
Method) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและบรรยายข้อมูลตามสภาพจริง 
และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยการใช้สถิติ ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า  ด้าน
บริบทการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีการก่อตั้ง 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการรวมกลุ่มกันเองโดยผู้สูงอายุและเกิดจาก
การสนับสนุนจากหน่วยงานคือศูนย์บริการสาธารณสุข การบริหารจัดการชมรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และมีการด าเนินกิจกรรมของชมรมทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ บ าเพ็ญประโยชน์ 
ประเพณีและศาสนา  การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง 
ประเทศไทยฯและสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในด้านบทบาทการด าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 
พบว่า ในด้านการระดมพลังและด้านการปฏิบัติ ชมรมผู้สูงอายุมีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ ด้านการสร้างความต่อเนื่อง 
พบว่า  ชมรมผู้สูงอายุมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ในด้านการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  
(พ.ศ.2557-2560) ไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ พบว่า มีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 4 
และ 5 พบว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  พบว่า 
ชมรมผู้สูงอายุมีปัญหาในการรับทราบนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร  ปัญหาด้านความพร้อมของทรัพยากรใน
การด าเนินนโยบาย และปัญหาการขาดการสนับสนุนจากองค์กรด้านผู้สูงอายุ อันสืบเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วมในกระบวน
นโยบายสาธารณะ 
ค าส าคัญ     :  ชมรมผู้สูงอายุ, การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ, นโยบายสาธารณะเพื่อผูสู้งอายุ 

 

Abstract 
 This research work aims to study the administration of the elderly club, roles of the elderly club in 
implementing the public policy for the elderly leading to treatment and obstacles from the implementation of 
the public policy for the elderly leading to treatment for the elderly in Bangkok area. The study was conducted 
on 6 strong elderly clubs with the mixed method between the qualitative method used in analyzing the content 
and describing the actual data and the quantitative method including statistics: percentage and standard 
deviation. The findings revealed that in terms of administration of the elderly club, the club was established in 2 
ways: by the gathering of the elderly and by the support from the public health organization. The administration 
was in accordance with the standard criteria for the elderly club under Thai Association of the Elderly Council 
and held activities related to health, career promotion, community services, traditions and religions, life-long 
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learning and participation in Thai Association of the Elderly Council and Bangkok Elderly Federation. In terms of 
implementation of public policy for the elderly, it was found that mobilization and performance were in low 
levels, while continuation was found to be in a high level. In terms of implementation of the quality of life 
development plan for the elderly in Bangkok - Phase 1 (2014 - 2017) for the treatment for the elderly, it was 
found that the 3rd strategy concerning readiness preparation for Bangkok citizens at all ages for quality aging had 
the performance in a high level, while the 1st, 2nd, 4th and 5th strategies were found to have the performance in a 
low level. In terms of problems and obstacles in implementing the public policy, it was found that the elderly 
club had trouble acknowledging the Bangkok public policy for the elderly. Lack of support from the elderly 
organization was due to lack of participation in the public policy process. 
Keyword :  the elderly club, implementation of policy, public policy for the elderly 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1.บทน า  

“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นท่ีได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในประเทศไทยช่วง 10 ปีหลังมานี้ อันเนื่องมาจากสังคมไทยก าลัง
เผชิญกับความท้าทายทางโครงสร้างประชากรของประเทศ ที่พบว่ามีอัตราประชากรผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง การมี
อัตราจ านวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยมาจากนโยบายการคุมก าเนิดที่สอดรับกับความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ ท าให้ประชากรมีอายุท่ียืนยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ อาท ิ
การจ้างงาน ฐานทรัพยากรบุคคลของประเทศ รายได้และงบประมาณของรัฐบาล และผลกระทบทางด้านสังคม อาทิ เจตคติที่มีต่อ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การเพิ่มสวัสดิการสังคมรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น จากความส าคัญของการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ  ภาครัฐจึงมีการเตรียมการเพื่อรองรับปัญหา เพื่อมิให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงักลง  

การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากสังคมมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก พื้นฐานของ
สังคมไทยท่ีสะท้อนออกมาจากทัศนคติของคนไทย คือ การให้ความเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อาวุโส เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ 
แต่ทั้งนี้ การด าเนินงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในอดีตนั้น เป็นเพียงการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในฐานะผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม อาทิ การก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ซึ่งถือเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรก ต่อมา ในปี พ.ศ.2525 เมื่อองค์การ
สหประชาชาติได้จัดการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยประเด็นเรื่องผู้สูงอายุข้ึน โดยผลจากการประชุมครั้งนั้น มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวระหว่างประเทศเกี่ยวกับผูสู้งอายุข้ึน ได้แก่ ปฏิญญาสากลผู้สูงอายุ  รัฐบาลในขณะนั้นได้น้อมรับประเดน็ดังกล่าวมาขับเคลือ่น
ในประเทศไทย โดยจัดให้มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี และจัดท าแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2525-2544) และถือก าเนิดปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ที่มีฐานะเป็นพันธกรณีที่รัฐบาล องค์กรภาคเอกชนและภาค
ประชาชน จะต้องพึงตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ 
นอกจากนี้ยังมีการระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ในกฎหมายส าคัญของประเทศเช่นรัฐธรรมนูญ กระทั่ง การด าเนินงานของรัฐ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุเริ่มมีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากการก าเนิดพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อันถือเป็นกฎหมาย
ฉบับเดียวที่บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีสาระส าคัญ คือ การกล่าวถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับจากรัฐ 
การสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม เช่น การบริการทางการแพทย์ 
การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางสังคมและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ การช่วยเหลือค่าโดยสาร การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ความช่วยเหลือกรณีถูกท าร้าย ถูกทอดทิ้ง
และกรณีถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จัดหาเครื่องนุ่งห่ม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และการจัดการ
งานศพตามประเพณี (ปิยากร หวังมหาพร, 2549) สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้มีการด าเนินการสร้างความพร้อม
และหาทางออกส าหรับประเด็นความท้าทายด้านผู้สูงอายุ แต่ทั้งนี้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาในอดีต พบว่า การ
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ด าเนินงานเพื่อผู้สูงอายุของรัฐ มีลักษณะเป็นการสงัคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ โดยมีทัศนคติต่อผู้สูงอายุในแง่ที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลทุพพล
ภาพ เช่นเดียวกับคนพิการ ที่ต้องการและรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่สงเคราะห์ให้ตามแต่กรณี โดยการมอบหมายให้
กระทรวงต่างๆ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ขอบข่ายภารกิจของตน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เป็นต้น กระทั่งมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ผู้สูงอายุ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การมีกฎหมายเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างชัดเจนที่ได้ด าเนินการตลอดมานั้น  กลับ
สะท้อนว่า มิใช่เป็นกฎหมายหรือนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ  ที่ในอนาคตอันใกล้จะกลายเป็นประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ในทางกลับกัน กฎหมายและนโยบายต่างๆเหล่านั้น เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้สูงอายุในระยะสั้น 
เปรียบเสมือนเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกายภาพที่ปราศจากความยั่งยืน ในปัจจุบัน การด าเนินการของรัฐ เริ่มมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การท าความเข้าใจถึงประเด็นของสังคมผู้สูงอายุจากเดิมที่เน้นการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุไม่ล าบาก ไปสู่การพัฒนาให้
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง มีความสามารถในการด ารงชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีศักยภาพที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดังกล่าว อาจสืบเนื่องจาก รัฐบาลเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญรวมถึง
นักวิชาการต่างๆ ก็ได้พยายามเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา เริ่มมีประเด็นเชิงนโยบายในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การขยายอายุเกษียณราชการ การจ้างงานผู้สูงอายุ ร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการเน้นให้ชุมชนเป็นฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น  

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ถือเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ(Active Ageing) หมายถึง การที่ผู้สูงอายุประสบความส าเร็จในชีวิต (Successful Ageing) เป็นผู้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสม เป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) พึ่งพาตนเองและท าประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้ และมีความ
พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) ซึ่งการจะพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพดังข้างต้นนั้น ภาครัฐจะต้อง
สร้างแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสังคมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ทั้งนี ้รวมถึงกลุ่มผู้สูงอาย ุที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรผู้สูงอายุด้วย  

ชมรมผู้สูงอายุ เป็นองค์กรผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2505 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มีรูปแบบการด าเนินงานโดยภาครัฐเป็นผู้ก่อตั้งและเปิดรับสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ  ชมรม
ผู้สูงอายุในระยะแรกส่วนใหญ่จึงเป็นชมรมที่ก่อตั้งข้ึนภายในโรงพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมล้วนมคีวามมุง่หวังว่าจะไดส้ิทธิประโยชน์ในการดแูลสขุภาพและรักษาพยาบาล หลังจากประเด็นผู้สงูอายุไดร้บั
ความสนใจจากภาครัฐมากขึ้นอันเนื่องมาจากผลการประชุมสมัชชาโลก  แนวคิดการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุจึงเริ่มแพร่หลายและมี
พัฒนาการเรื่อยมา โดยมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และโรงพยาบาลชุมชน  
ซึ่งจากการเกิดขึ้นของชมรมผู้สูงอายุตามข้างต้นนั้น สะท้อนว่า ชมรมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นมีลักษณะการบริหารจัดการที่เน้นภาครัฐในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ จากในอดีตที่เน้นการพึ่งพาให้รัฐด าเนินการให้ ก าลังพัฒนาไปสู่การพึ่งพาในรูปของการขอการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ กระทั่งในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชมรมผู้สูงอายุ โดยมีหลักการการก่อตั้งชมรมบนพื้นฐานที่ว่า ชมรมเป็นของ
ผู้สูงอายุ ท าการบริหารโดยผู้สูงอายุและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน อันเป็นการสะท้อนถึงการลดการ
พึ่งพิงจากองค์กรภายนอก ทั้งองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนก็ดี และเน้นการบริหารจัดการตนเองโดยกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้ง
ร่วมกันผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและผู้สูงอายุท่ัวไป  

การเกิดขึ้นของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน มีการก่อตั้งและขยายชมรมอย่างรวดเร็ว กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีชมรม
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ภายใต้การจดทะเบียนในสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จ านวนถึง 25,827 
ชมรม (สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ, 2558) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในประเทศ
ไทยของ ศศิพัฒน ์ยอดเพชรและคณะ (2555) พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ถึงแม้จ านวนการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น  แต่หาก
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พิจารณาในแง่ของคุณภาพแล้ว กลับพบว่ามีชมรมผู้สูงอายุท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพียงบางสว่นเท่านั้น มีชมรมบางส่วน
ที่ต้องยุติและล้มเลิกสถานะความเป็นชมรมไป สาเหตุเนื่องจาก การขาดความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในการด าเนินงานและขาด
ทรัพยากรส าคัญในการด าเนินงาน อาทิ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งหนึ่งที่เป็นผลสะท้อนว่า การเกิดขึ้นของชมรมผู้สูงอายุภายใต้
การสนับสนุนจากรัฐนั้น เป็นการเร่งผลักดันให้การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเกิดขึ้นในเชิงรูปธรรม  โดยขาดการเตรียมความพร้อม 
และการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของชมรม จึงส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุหลายแห่งต้องยุติกิจกรรมลงเพราะไม่มีความสามารถที่จะ
ด าเนินการต่อไปได้ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวไป  

นับจากการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุในอดีต และการพัฒนาเป้าประสงค์ของชมรมเรื่อยมา ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาท าให้ชมรมผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาเน้นการพึ่งพาตนเองจากฐานของชุมชนที่มาจากการรวมกลุ่ม
ระหว่างผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
เป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในประเทศ จากการคาดประมาณประชากรแสดงชัดเจนว่า แนวโน้มของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครทั้งจ านวนและสัดส่วนมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้  โดยโครงสร้างทางอายุ
ประชากรของกรุงเทพมหานครเป็นประชากรสูงวัย ในปัจจุบันมีอัตราผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ใน 10 ของ
ประชากรของกรุงเทพมหานคร ยิ่งกว่านี้สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลาย คือ อายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน ซึ่งการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลให้เกิดการขยายความต้องการบริการทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของประชากรสูงอายุ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2557) ในด้านของการด าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครนั้น  มีการด าเนินนโยบายที่มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) กรุงเทพมหานครได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยึดใช้แผนพัฒนาฯ
ดังกล่าวเป็นกรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนพัฒนาฯได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรมและตัวช้ีวัด
ในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน และในฐานะที่ชมรมผู้สูงอายุ ถือเสมือนเป็นองค์กรภาคประชาชน ที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
ด าเนินการเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ในห้วงระยะเวลาหลายปี นับแต่มีการถือก าเนิดชมรมผู้สูงอายุข้ึนในสังคมไทย ท่ามกลางการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนผู้สูงอายุและจ านวนชมรมผู้สูงอายุ ประกอบกับนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบาย
ในระดับท้องถิ่น จึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของชมรมผู้สูงอายุในกระบวนนโยบาย ในมิติของการน านโยบายสาธารณะด้าน
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติว่า ในปัจจุบัน ชมรมผู้สูงอายุมีลักษณะการบริหารจัดการอย่างไร มีผลงานอะไรในเชิงประจักษ์บ้าง มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเพื่อน านโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
เพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลส าคัญในการสะท้อนภาพองค์กรภาคประชาชน ที่มิใช่เป็นเพียงองค์กรที่รอคอยแต่บริการสาธารณะจากภาครัฐ แต่มี
สถานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อกระบวนนโยบายสาธารณะในด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ  เพื่อจะเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง  มี
ความสามารถในระดับชุมชนท่ีจะพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และสามารถน าไปเป็นนโยบายในการด าเนินงานด้าน
ชมรมผู้สูงอายุต่อไป 

 
2.วิธีการด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างเทคนิควิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) และเทคนิควิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อศึกษาชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ชมรม ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นชมรมเข้มแข็งประจ ากลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต จากจ านวนชมรมใน
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 391 ชมรม ได้แก่  

1. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 1 : ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 
2. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 2 : ชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ 
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3. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 3 : ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 
4. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 4 : ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 
5. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 5 : ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 
6. ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุประจ ากลุ่มเขตที่ 6 : ชมรมผู้สูงอายุชุมพล 69 วัดสน 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาชมรมเข้มแข็งคือ ต้องเป็นชมรมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและมี

การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ ผ่านการสัมภาษณ์ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มเขต 
ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อได้มาซึ่งบริบทของการบริหารจัดการอย่างละเอียด รวมถึงการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุด้วย และใช้เทคนิควิธีวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการศึกษาบทบาทการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครตามกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  เพื่อน าไปสู่การได้มาซึ่ง
ค าตอบของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2557-2560) ของชมรมดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัย เพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรคือ สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุทั้ง 6 ชมรม จ านวนทั้งสิ้น 215 
คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
3.ผลการวิจัย  

1. บริบทการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ  
จากการศึกษาบรบิทชมรมผู้สูงอายุทั้ง 6 ชมรมที่เป็นตัวแทนในการศึกษา สามารถแยกประเด็นผลการศึกษาไดด้ังนี ้ 

1.1 ประเด็นด้านการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ  
ชมรมผู้สูงอายุ ที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษานั้น เป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดตั้งชมรมภายใต้การจดทะเบียนของสมาคมสภา

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ กล่าวคือ เมื่อมีความประสงค์จะก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น จะต้องดาเนินการจดทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และจะต้องมีการดาเนินการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ รวมไปถึงการเป็นเครือข่ายสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครด้วย โดยมูลเหตุแห่งการก่อตั้งชมรมนั้น มีสอง
ประการ คือ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้สงูอายุก่อตั้งข้ึนเอง โดยการให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในชุมชน และเกิด
จากการสนับสนุนโดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เป็นผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งชมรมขึ้น  

1.2 ประเด็นด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุ ที่เป็นตัวแทนในการศึกษาท้ัง 6 ชมรมนั้น มีการบริหารจัดการชมรมอย่างเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ โดยแบ่งเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการพอสังเขป ได้ดังนี้ ชมรมมี
การก าหนดระเบียบข้อบังคับของชมรม เพื่อยึดใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของชมรม ชมรมมีการจัดโครงสร้างการบริหารชมรม ที่
ประกอบด้วย กลุ่มคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรม มีการจัดทาทะเบียนรายช่ือสมาชิกชมรม การจัดทาทะเบียนรายรับ
รายจ่าย และมีการประชุมคณะกรรมการชมรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรม จะมีรูปแบบการดาเนินการที่
แตกต่างกันไปตามแต่ชมรมจะก าหนดรูปแบบ 

1.3 ประเด็นด้านการด าเนินกิจกรรม 
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ชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ชมรม มีการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยกิจกรรมสามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมตาม
ประเพณีและศาสนา กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯและสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สา
หรับกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ พบว่ามีเพียงชมรมเดียวที่มีการดาเนินการสอนภาษาพม่าและภาษา
เวียดนาม คือ ชมรมผู้สูงอายุชุมพล 69 วัดสน ทั้งนี้ รายละเอียดและรูปแบบในการจัดกิจกรรมของแต่ละชมรมมีความแตกต่างกันตาม
ความประสงค์ของชมรม 

1.4 ประเด็นด้านปัญหาในการบริหารจัดการชมรม 
ชมรมผู้สูงอายุประสบปัญหาในด้านการขาดแคลนทรัพยากรในการบรหิาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเงิน ที่เป็นปัจจัยหลักใน

การดาเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาเรื่อง การขาดการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณจากองค์การต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นองค์การที่มิได้รับงบประมาณที่จะจัดสรร
ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ หรือ ปัญหาในด้านการขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ มีกระบวนการที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการนาน ทาให้ชมรมไม่ค่อยให้ความสนใจการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเท่าใดนัก ปัญหาความไม่แน่นอนของจานวน
สมาชิกในชมรม ซึ่งไม่สามารถระบุจานวนของสมาชิกที่มีสถานะความเป็นสมาชิกอยู่ได้อย่างแน่นอน หรือ ประเด็นการมีสมาชิกซ้าซ้อน
กันในบางชมรม จึงมีผลกระทบต่อการที่สมาชิกนั้นจะได้รับสิทธิในการบริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์บริการสาธารณสุข ปัญหาการ
ขาดผู้นาในการทากิจกรรมและผู้สืบทอดการเป็นประธานชมรม ปัญหาสถานที่ตั้งของชมรมที่ไม่เอื้ออานวยในการทากิจกรรมแก่
ผู้สูงอายุ และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกับผู้ที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน 

2. บทบาทการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ  
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่จ าแนกออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นการระดมพลัง ข้ันการปฏิบัติและ 

ขั้นการสร้างความต่อเนื่อง โดยผลการศึกษา มีรายละเอียดแบ่งออกเป็นรายส่วนดังนี้ 
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.3) โดยส่วนใหญ่มี

ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 54.0)  และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (65.5) ระดับการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา (ร้อยละ 68.8) ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 40.9) มีรายได้
ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 74.0) และมีต าแหน่งเป็นสมาชิกในชมรม (ร้อยละ 88.4)   

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัต ิ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ชมรม ในด้านการระดมพลัง 

พบว่า ชมรมผู้สูงอายุมีการระดมพลังภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ด้านการสร้างความต่อเนื่องใน
การด าเนินการ พบว่าอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผูสู้งอายุไปสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอาย ุ   ̅ S.D. ระดับ 
1. ขั้นการระดมพลัง 2.46 .522 น้อย 
2. ขั้นการปฏิบัต ิ 2.44 .527 น้อย 

3. ขั้นการสรา้งความต่อเนื่อง  3.02 .434 มาก 
 

2.3 ระดับความคิดเห็นในด้านการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ไปสู่
การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุของกรุงเทพไปปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุนั้น จากการ
ส ารวจกลุ่มตัวอยา่ง พบว่า มีเพียงยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตรด์า้นการเตรียมความพร้อมของประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วง
วัย เพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคณุภาพ ได้แก่    ท่ีชมรมผู้สูงอายุมีการด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุม้ครองทางสังคมสาหรับผูสู้งอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุอยา่งบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรด้าน
ผู้สูงอาย ุและยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุ และการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผูสู้งอายุไปสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560)   ̅ S.D. ระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอาย ุ 2.24 .236 น้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผูส้งูอายุ 2.29 .221 น้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรด์้านการเตรียมความพร้อมของประชากรใน
กรุงเทพมหานครทุกช่วงวัย เพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคณุภาพ 

2.72 .316 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาดา้นผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบคุลากรด้านผู้สูงอายุ 

2.07 .411 น้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรด์้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร 

2.06 .503 น้อย 

3. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ  
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค พบว่า ชมรมผู้สูงอายุประสบปัญหาในการด าเนินนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ ประการแรก 

ปัญหาการรับทราบนโยบายเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ชมรมผู้สูงอายุ ไม่ได้รับทราบนโยบาย ในที่นี้ คือ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557 -2560) อย่างเป็นทางการ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก 
กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดให้ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมในการจัดท าร่างนโยบาย หรือเข้าร่วมในการรับทราบนโยบายดังกล่าว ชมรม
ผู้สูงอายุต่างๆ จะได้รับทราบนโยบายผ่านทางสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยการแจ้งให้ทราบเท่านั้น จึงส่งผลให้การ
ด าเนินการของชมรมอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายในทุกๆด้าน นอกจากการได้รับการแจ้งข่าวสารจากทางสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครแล้วนั้น ชมรมผู้สูงอายุอาจได้รับทราบนโยบายจากทางศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ดูแลและให้การอ านวยความสะดวก
แก่ชมรมผู้สูงอายุนั้นๆ แต่ทั้งนี้ สาหรับชมรมผู้สูงอายุท่ีอยู่ห่างไกลจากการติดต่อกับศูนย์บริการสาธารณสุข อาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในส่วนนี้ ประการที่สอง ปัญหาด้านความพร้อมของทรัพยากรในการด าเนินนโยบาย   เนื่องจาก ชมรมผู้สูงอายุ เป็นองค์กรภาค
ประชาชน การจะให้ชมรมสามารถขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้สูงอายุจะต้องร่วมกันผลักดัน ทั้งในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและ
ร่วมท า พร้อมทั้งต้องสามารถระดมทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินการด้วย แต่ทั้งนี้ หลายๆชมรมประสบปัญหาในการระดม
ทรัพยากรส าคัญ ได้แก่ งบประมาณ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนชมรม จากข้อมูลของชมรมที่ศึกษานั้น แหล่งรายรับหลัก
ของชมรม คือ เงินค่าบ ารุงที่สมาชิกจะต้องจ่ายให้เป็นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับระเบียบของชมรมนั้นๆ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม ชมรมจึงต้องแสวงหาแนวทางของตนเพื่อหารายได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การขอรับบริจาคจากห้างร้าน 
การขอรับบริจาคจากสมาชิก และการของบประมาณสนับสนุนจากรัฐ เป็นต้น ซึ่งทางออกดังกล่าวนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพผู้น า
ชมรมนั้นๆ ซึ่งจากสภาพการบริหารงานของชมรมผู้สูงอายุ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและอุปสรรคดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ท าให้
ชมรมผู้สูงอายุไม่มีความสามารถในการด าเนินนโยบายในฐานะที่เป็นองค์กรผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่ ประการที่สาม 
คือ ปัญหาการขาดการสนับสนุนจากองค์กรด้านผู้สูงอายุ  องค์กรด้านผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ที่มีความเกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุ
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โดยเฉพาะ ได้แก่ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานระดับชาติ คือ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ตาม
พันธกิจขององค์กรทั้งสอง คือ เป็นศูนย์กลางในการประสานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีจานวนมากขึ้นใน
พื้นที ่แต่ทั้งนี ้ที่ผ่านมา ทั้งสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  มีการด าเนินการที่มิได้
เป็นการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก ทั้งสององค์กรไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐพอที่จะด าเนินการจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจการ
ของชมรมผู้สูงอายุได้ ลักษณะของการด าเนินการจึงเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านสังคม เป็นต้น 
แต่ในด้านของการเพิ่มศักยภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุนั้น ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุจึงไม่ได้รับ
การสนับสนุนในด้านการเพิ่มศักยภาพแก่ชมรม ส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินนโยบาย 
 
4.สรุปผลและอภิปรายผล  

ในการศึกษาการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ในด้าน 
ของบริบทการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุ มีลักษณะการก่อตั้ง 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในชุมชนเดียวกัน และแนวทางที่สอง เกิดจากการแนะน าให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี จากก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุท้ังสองแนวทางนั้น มีความแตกต่างกันในแง่
ของความเป็นอิสระในการด าเนินงานและประสิทธิภาพการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ก่อตั้งกันเองโดยผู้สูงอายุ จะมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมในมิติต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษา ด้าน
การฝึกอาชีพ มากกว่าชมรมที่ก่อตั้งโดยการแนะน าและดูแลจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ แต่ทั้งนี้ ในแง่ของประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ อาจมีประสิทธิภาพด้อยกว่า เนื่องจาก ชมรมต้องอาศัยศักยภาพของกลุ่มผู้น าของชมรมในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆของ
ชมรม ในขณะที่ชมรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข จะมีเจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์เป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแลและอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมและของศูนย์บริการสาธารณสุขด้วย 
        ชมรมผู้สูงอายุที่ได้ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครือข่ายภายใต้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
โดยชมรมเมื่อมีการก่อตั้งเป็นกลุม่ ตามระเบียบสมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯว่าดว้ยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2552 โดยสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 60-
69 ปี ซึ่งถือเป็นวัยของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ (Active Aging) คือ ผู้สูงอายุในวัยต้น ด้วยมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
พึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ ควรต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง การเพิ่มช่องทางการท างานตามความสมัครใจ การส่งเสริมอาชีพ การเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาแก่คนรุ่น
หลัง รวมทั้งมีความสามรถในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง และมีศักยภาพในการช่วยเหลือผูสู้งอายุให้มีชีวิตปกติสุขได้ (จ ารูญ มีขนอน, 
2555) 

ในด้านการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุ เนื่องด้วยชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กรที่มิได้มีสถานะเป็นองค์กรภาครัฐ ดังนั้น 
รูปแบบการบริหารจัดการชมรม จึงมีความเป็นอิสระในการจัดการภายใต้กรอบของเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ โดยที่การด าเนิน
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ นอกเหนือจากความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุแล้ว วัตถุประสงค์ประการส าคัญคือ 
ความต้องการในการลดการพึ่งพิงการบริการสาธารณะจากรัฐ ถึงแม้การรวมกลุ่มของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ จะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อ
ท ากิจกรรมแก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมที่อาจจะมีขอบข่ายไม่กว้างขวางเท่าใดนัก แต่ก็
เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองพร้อมท้ังสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ด้วย โดยที่ไม่ต้องรอรับการ
สงเคราะห์จากรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ (2556) ที่กล่าวถึงการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุนั้นมิได้อยู่ในฐานะของผู้รับการเกื้อหนุนอย่างเดียว เพราะผู้สูงอายุหลายราย เป็นผู้ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
และพร้อมจะเป็นผู้ให้ ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นภาพสะท้อนขององค์กรประชาชนที่ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดการพึ่งพา
หรือการรอคอยบริการจากรัฐ 
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ในด้านปัญหาการบริหารจัดการชมรม ชมรมผู้สูงอายุประสบปัญหาในการบริหารจัดการในแง่ของการขาดแคลนทรัพยากร
ทางการบริหาร ได้แก่ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรณ์ อุดปล้อง (2556) ที่มีผลการศึกษาพบว่า 
ชมรมผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ โดยชมรมหาทางออกด้วยการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ห้างร้านภาคเอกชน
รวมถึงจากสมาชิกในชมรม ปัญหาประการต่อมา คือ ปัญหาด้านการขาดผู้น าในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษา ชนนิพัทธ์ 
ประเสริฐพรรณ และคณะ (2014) ที่ศึกษากิจกรรมและผลการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง:กรณีศึกษา ที่พบว่า 
ปัญหาการขาดผู้น าในการท ากิจกรรม เป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุหยุดชะงักลง ปัญหาประการต่อมา คือ 
ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งชมรมไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจกรรม ปัญหาการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกของชมรมและความซ้ าซ้อนของ
สมาชิกกับการเป็นสมาชิกชมรมอื่น ประการต่อมา คือ ปัญหาการขาดการได้รับการสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงานเฉพาะ อาทิ 
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศฯ และสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ปัญหาความยุ่งยากในการของบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐในกรณีกองทุนผู้สูงอายุ และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกับผู้ที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน  

อนึ่ง บริบทการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า บริบทการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาจมีความแตกต่างกัน พิจารณาจากการศึกษาวิจัยที่ศึกษาชมรมผู้สูงอายุในเขตต่างจังหวัด (สมศักดิ์ 
อมรศิริพงศ์,2556 ; อนุสรณ์ อุดปล้อง, 2556) พบว่า ชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด มีลักษณะการด าเนินงานเป็นเครือข่ายในชุมชน 
โดยเครือข่าย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง วัด ชุมชน และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งจะมีการด าเนินงานแบบเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ความใกล้ชิดระหว่างชมรมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ ทาให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถของบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมได้
จากหน่วยงานต่างๆ แต่หากพิจารณาชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร กลับพบว่า ชมรมผู้สูงอายุมีบริบทของการด าเนินงานที่
ไม่ได้เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐหรือชุมชนแต่อย่างใด จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายแค่เพียงกับชมรมผู้สูงอายุด้วยกันหรือเป็น
เครือข่ายกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯและสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องด้วย วิถีการด าเนินชีวิ ต
และบริบทของสังคมที่ต่างกัน ท าให้ชมรมผู้สูงอายุไม่ได้มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ชมรมไม่ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่างๆจากภาครัฐในพื้นที่ ในส่วนของบทบาทการด าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ  จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้
กรอบคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายการน านโยบายไปปฏิบัติโดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับล่าง ได้รับทราบนโยบายและยอมรัยนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติแล้ว จะมีแนวทางในการสร้างแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องต่อนโยบายอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไรให้นโยบายประสบผลส าเร็จ โดยการด าเนินการของชมรมผู้สูงอายุ
นั้น เป็นไปตามกรอบคิดการน านโยบายไปปฏิบัตใินระดบัจุลภาค แต่มีข้อค้นพบในรายละเอียดบางประการที่เป็นอุปสรรคในการด าเนนิ
นโยบายของชมรมผู้สูงอายุ ดังจะกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

ในด้านการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ
นั้น พบว่า ชมรมมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  นิสกร เพชรสิงห์ (2557) ที่ศึกษาถึงการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไทรทอง จังหวัดมหาสารคาม ที่ผลการศึกษาพบว่า ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมใน
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย การตรวจสุขภาพและกิจกรรมประกวดและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อเป็นการท าให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในด้านบทบาทการน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2557-2560) ไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ สามารถสรุปได้ว่า ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทน้อย โดยพิจารณาจากผลการศึกษา
ตามรายยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัยเพื่อวัย
สูงอายุท่ีมีคุณภาพ เป็นเพียงยุทธศาสตร์เดียวท่ีชมรมผู้สูงอายุสามารถด าเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนได้ว่า ชมรมผู้สูงอายุมีการ
ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จึงท าให้ชมรมผู้สูงอายุมีความสามารถในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ได้ดี  ดังนั้น ภาครัฐ คือ ส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุในการด าเนินการตาม
นโยบายในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อผลส าเร็จที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง ในขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุมีการด าเนินการ
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น้อย สืบเนื่องจากสาเหตุได้แก่ 1) เป็นขอบข่ายการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการด าเนินงานของชมรม 2) เป็นการ
ด าเนินงานที่นอกเหนือศักยภาพที่ชมรมผู้สูงอายุจะด าเนินการได้  จากการศึกษาถึงการน านโยบายไปปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ ได้
สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุ 3 ประการ คือ ปัญหา
การรับทราบนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ปัญหาด้านความพร้อมของทรัพยากรในการด าเนินนโยบาย และปัญหา
การขาดการสนับสนุนจากองค์กรด้านผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาทั้ง 3 ประการนั้น หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้น จะพบว่า มาจาก
ปัจจัยเดียวกัน นั่นคือ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนนโยบายสาธารณะ เนื่องด้วย ชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กร
ภาคประชาชน ที่มิได้มีสถานะก็และบทบาทอย่างเด่นชัดในสังคมทั่วไป ดังนั้น จึงอาจเป็นภาคส่วนที่ภาครัฐละเลย ในการก าหนด
นโยบายในระดับท้องถิ่น จึงไม่ได้มีการให้ความส าคัญกับชมรมผู้สูงอายุ ถึงแม้จะมีการให้ตัวแทนจากสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมในการด าเนินการรา่งนโยบายก็ตาม แต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครและ
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงอาจเกิดช่องว่างของการรับทราบนโยบาย และการ
เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐในลักษณะเครือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนในแง่ของทรัพยากรและการสนับสุนนในด้านอื่นๆ  เช่น การพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจการด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นได้  

นอกจากการละเลยของภาครัฐ ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ชมรมผู้สูงอายุรับทราบและเข้าถึงนโยบายได้อย่าง
กว้างขวาง การขาดการมีส่วนร่วมอาจเกิดมาจากประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการ  แสวงหาช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนนโยบายสาธารณะซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พบว่า ปัญหาที่เกิดจากกรณีการมีส่วนร่วม คือ ปัญหาในด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม ปัญหา
ด้านความพร้อมของภาครัฐ เป็นต้น ดังนี้ ในอนาคต หากประเทศไทยต้องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ 
ภาครัฐจาเป็นจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน ดังเช่น ชมรมผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพในการเป็นตัวแสดงหนึ่งใน
การร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยอาจมีจุดเริ่มต้นจากการสร้างบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
และพัฒนาต่อยอดไปจนกระทั่งมีบทบาทในการเป็นตัวแสดงที่มีพลังในกระบวนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะนโยบาย  
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี ้ 
1. ควรพิจารณาและทบทวนระเบยีบและแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูส้งูอายุ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้ชมรมผูสู้งอายุสามารถด าเนินการขอรับทุนได้  
2. ควรมีแนวทางในการพัฒนาชมรมผูสู้งอายุท่ีมีศักยภาพให้เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจการ

ผู้สูงอายุมากกว่าการดาเนินการจดักิจกรรมแก่สมาชิก  
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ 
1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการด าเนินการสนับสนุนกิจการของชมรมผูสู้งอาย ุเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพในการ

ด าเนินการและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในเชิงนโยบายและกิจการผูสู้งอายุของประเทศ  
2. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรด้านผู้สูงอายุระดับชาติ ควรมีการด าเนินการในการขอรับงบประมาณ

จากภาครัฐในการจัดสรรให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ในลักษณะเงินอุดหนุนในการด าเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจการด าเนินการ
ของชมรมต่อไป 
 
5. กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กรุณาช้ีแนะและมอบความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยและมอบโอกาส
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อันดีในการฝึกฝนศักยภาพในการท าวิจัยแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ตัวแทนจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯและเจ้าหน้าที่ 
ประธานสาขาและเลขานุการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจ ากลุ่มเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุ่ม รวมถึง ประธาน
ชมรม กลุ่มคณะกรรมการบรหิารชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุท้ัง 6 ชมรมเข้มแข็ง ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสละเวลา
อันมีค่าของท่านให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าแก่ผู้วิจัย งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศแด่วงวิชาการทางด้านผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
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	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
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