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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 163 คน
ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 20
มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อยที่ร้อยละ 51.1 ระดับปานกลางที่ร้อยละ 22.7 และระดับมากที่
ร้อยละ 20.2 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อาชีพ อายุ และระยะเวลาดารงตาแหน่ง ในขณะ
ที่ ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการบริ ห ารและแรงจู ง ใจในการด าเนิ น งานไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บทบาทของ
คณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาท
ในการดาเนินงาน โดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุวัยเริ่ มต้นกับคนที่เริ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น
คาสาคัญ : บทบาทของคณะกรรมการ การดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ กระบวนการบริหาร แรงจูงใจใน
การดาเนินงาน
Abstract
The cross-sectional survey of this study was aimed to study the role of
administering the elderly club committee and its related factors in Uttaradit Province.
The 163 elderly club committee in Uttaradit Province was selected as the samples of
this study by simple random sampling techniques. The standard questionnaires was
used for collecting the data during the 20th May – 20th June 2016. The data frequency,
percentage, mean, standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient statistics were subsequently carried out. It was found
that the role of the administering the elderly club committee were indicated according
to the following three levels; at the low level accounted for 51.1%, at the moderate

level accounted for 22.7%, and at the high level accounted for 20.2%. Regarding the
factors that related to the role of the administering the elderly club committee in
Uttaradit Province, they were statistically significant (p < 0.05) including the
occupation, age, duration for holding the position, whereas the factors that did not
relate to the role of the administering the elderly club committee comprised the
administration process and the motivation in the implementation.
From these results, it can be suggested that the elderly club in Uttaradit
Province should encourage the elderly to have more role in the implementation by
focusing on the beginning elderly group and the people who are the committee to
have more increasing role.
Key Word (s) : The Role of the Committee, the Elderly Club Administration,
Administration Process, Motivation in the Implementation

บทนา
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “สังคมสูงวัย” ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ไม่ได้เตรียมความพร้อมสาหรับวัยสูงอายุ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยในภาพรวม (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2557) จากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลได้เตรียมความ
พร้อมและให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี 2532 กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุและได้เสนอแนวทางให้แต่ละจังหวัดดาเนินการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใน
ชุมชน เพื่อให้ชมรมเป็นจุดรวมในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาซึ่ง
กันและกัน ต่อมาในปี 2540 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–
2544) มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สู งอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ พึงประสงค์ สามารถดู แลตนเองได้ สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน กาหนด
สวัสดิการและนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันและคุณภาพชีวิตที่ดี "การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ" ถือ
เป็นกลวิธีหนึ่งที่สาคัญและจาเป็นในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ
เป็นการสร้างความเข้ม แข็ง ขององค์กรชุม ชนและความเอื้ออาทรให้แก่สมาชิกชมรมและสังคมด้ว ยการ
รวมกลุ่มกัน (กระทรวงสาธารณสุข , 2546)
ประชากรใน จัง หวั ดอุต รดิต ถ์ มี จานวนทั้งสิ้ น 460,400 คน ในจานวนดั งกล่าวเป็น ผู้สูง อายุ
จานวน 79,926 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36 ซึ่งถือว่าสัดส่วนดังกล่าวถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ (สานักงานสถิติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ , 2557) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดาเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทุกอาเภอ โดยมีชมรมผู้สูงอายุ จานวน 267 ชมรม โดยในแต่ละชมรมจะมีการบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการชมรมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกชมรม ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยประธาน รองประธาน
และเหรัญญิก โดยกิจกรรมมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จากการที่ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สัมภาษณ์และสังเกตการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุพบว่าการดาเนินกิจกรรมบาง
ชมรมยังไม่มีการบริหารชมรมที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดาเนินกิจกรรมชมรมปัจจุบันยังไม่เข้มแข็งและ
ไม่ มี การด าเนิ น กิจ กรรมอย่ า งต่ อเนื่ อง สาเหตุ ม าจากคณะกรรมการไม่ เข็ม แข็ง และไม่ ตั้ ง ใจจริง ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมไม่ทราบบทบาทที่แท้จริงและไม่มีแรงจูงใจในการทางาน บางท่านติดภารกิจ
และเมื่อไม่มีการกระตุ้นจากหน่วยงานภาครัฐก็จะไม่มีการดาเนินกิจกรรม และจากงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ง ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุหลายประการ

จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบงานชมรมผู้สูงอายุ จึงมีความสนใจศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุให้มีการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อนาไปเป็นแนวทางจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตรงตามความต้องการของ
ชมรมผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สงู อายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์

กรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตามมาตรฐานของกรมอนามัย ซึ่งแบ่ง
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมาตรฐานปกติ และกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ตาแหน่งบริหารในชมรม ระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง กระบวนการบริหารและแรงจูงใจของคณะกรรมการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและตัวแปรตาม
คือ บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ

วิธีการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็น การวิจั ยเชิงส ารวจแบบภาคตัด ขวาง กลุ่ม ตัว อย่า งคือ คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 163 คน โดยเป็นตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ 1 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวน
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าข้ อ มู ล ในส่ ว นดั ง กล่ า วนี้ ม าสร้ า งเป็ น แบบสอบถ าม โดยแบ่ ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2
กระบวนการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุ จานวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
จานวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จานวน 24 ข้อ
แล้วนาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาแล้วนามาคานวณค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา การหาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยนาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนา
ผลการทดลองมาใช้คานวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ด้านกระบวนการบริหาร มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.829 ด้านแรงจูงใจในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.827
ด้านการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุมี ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.846 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ่ า นการรับ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศชายร้อยละ 64.4 มีอายุระหว่ าง
60-70 ปี ร้อยละ 81 อายุ เฉลี่ ย เท่ า กับ 76.02 ปี อายุ ต่ าสุ ด เท่ า กับ 60 ปี แ ละอายุ สู ง สุ ด เท่ า กับ 82 ปี
มีสถานภาพสมรสร้อยละ 28.2 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.3 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อย
ละ 57.7 มีตาแหน่งในการบริหารชมรมตาแหน่งประธานชมรม ร้อยละ 67.5 ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
1-5 ปี ร้อยละ 70.6 เฉลี่ย 4.58 ปี
2. กระบวนการบริหารต่อบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมพบว่า กระบวนการ
บริหารงานชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 26.4 และระดับน้อยคิดเป็นร้อย 1.8
3. แรงจูงใจในการดาเนินงานกับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุพบว่า
แรงจูงใจในการดาเนินงานกับบทบาทของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ 71.8 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24.5 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.7
4. บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ พบว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดาเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 51.1รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 22.7 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การดาเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 22.1 การดาเนินกิจกรรมด้านกิจกรรมเชิงก้าวหน้า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 15.3 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุ (n=163)
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
จานวน
ร้อยละ
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ในภาพรวม
ระดับมาก
(20-24 คะแนน)
33
20.2
ระดับปานกลาง
(15-19 คะแนน)
37
22.7
ระดับน้อย
(0-14 คะแนน)
93
51.1
ด้านกิจกรรมมาตรฐานปกติ
ระดับมาก
(10-12 คะแนน)
60.1
98
ระดับปานกลาง
( 8-9 คะแนน )
29
17.8
ระดับน้อย
( 0-7 คะแนน )
36
22.1
ด้านกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา
ระดับมาก
(10-12 คะแนน)
25
15.3
ระดับปานกลาง
( 8-9 คะแนน )
20
12.3
ระดับน้อย
( 0-7 คะแนน )
118
72.4
5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่าอาชีพ
(p <0.05) อายุ (r = 0.254) ระยะเวลาดารงตาแหน่ง (r = 0.243) มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ
คณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งบริหารในชมรม และตัวแปรด้านกระบวนการบริหาร

และแรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (p>0.05) (ดัง
ตาราง 2 และตาราง 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ตาแหน่งในการบริหารชมรม วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n=163)
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ตัวแปร
p-value
มาก
ปานกลาง
น้อย
เพศ
ชาย
20
21
64
0.379
(19)
(20)
(61)
หญิง
13
16
29
(22.4)
(27.6)
(50.2)
สถานภาพสมรส
โสด/หม้าย/หย่าร้าง
8
10
28
0.800
(17.4)
(27.4)
(60.9)
สมรส
25
27
65
(21.4)
(23.1)
(55.6)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน/ประถม
19
24
57
0.31
(19)
(24)
(57.0)
มัธยมต้น/มัธยมปลาย
4
3
24
(12.9)
(9.7)
(77.4)
ปริญญาตรี
10
10
12
(31.3)
(31.3)
(37.5)
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบมีอาชีพ
16
21
57
0.003*
(17)
(22.3)
(60.6)
รับจ้าง/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
2
6
23
(0.5)
(19.4)
(74.2)
ข้าราชการบานาญ
15
10
13
(9.5)
(26.3)
(34.2)
ตาแหน่งบริหารในชมรม
ประธานชมรม
25
27
58
0.377
(27.7)
(24.5)
(52.7)
รองประธานชมรม
4
2
10
(25)
(12.5)
(62.5)
เลขานุการชมรม
4
8
25
(10.8)
(21.6)
(67.6)
*ค่า p <0.05

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง กระบวนการบริหาร
แรงจูงใจในการดาเนินงาน กั บบทบาทของคณะกรรมการในการด าเนินงานชมรมผู้ สูงอายุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=163) (ต่อ)
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
0.254
0.001*
ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
0.243
0.002*
กระบวนการบริหารงาน
0.68
0.388
แรงจูงใจในการดาเนินงาน
0.067
0.395
*ค่า p <0.05

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด
อุตรดิตถ์สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยคิดเป็นร้อย
ละ 51.1 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 22.7 ระดับมากร้อยละ 20.2 สามารถอธิบายได้ว่า
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังไม่มีความเข้าใจในมาตรฐานการดาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะด้านกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมมาตรฐานปกติ
ชมรมที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีนั้นต้องเป็นชมรมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นวิทยากรทางวิชาการ
ให้กับชมรมหรือหน่วยงานอื่นๆ การเดินทางไปทางานเพื่อพัฒนาด้านสังคม ซึ่ งเป็นไปได้ว่าคณะกรรมการ
ต้องดารงตาแหน่งอย่างน้อย 1 ปี เลยทาให้มีบทบาทในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของบุญยืน เชียงแสน (2556) ศึกษาเรื่อง การดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
สั ง กัด องค์การบริหารส่ ว นต าบลหนองจิ ก อาเภอบรบื อ จั ง หวั ด มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ า การ
ดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองจิก อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงรัตน์ นิลนนท์ (2555)
ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ ที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จานวน
40 คน ไม่สามารถดาเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในตัวชี้วัดทั้ง 20 ตัวชี้วัด การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
หลายข้ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของวารินทร์ แผนเจริญ (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาระดับต่าร้อยละ 33.70 และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทวีป
สมั ค รการไถ (2551) ได้ศึกษาปัจ จั ย ที่ มีความสัม พั น ธ์กับ ผลการด าเนิ น งานของชมรมผู้ สูง อายุ จั ง หวั ด
อุทัยธานี พบว่า ผลการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง

เมื่อพิจ ารณาบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนิน งานชมรมผู้ สูง อายุ รายด้ าน พบว่า ด้า น
กิจกรรมมาตรฐานปกติ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับการดาเนินงานด้านกิจกรรม
มาตรฐานปกติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 22.1
สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานปกติ
เช่น มีการทากิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การฟังเทศน์ ทาบุญตักบาตร ทาทานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
มีการขอรับ คาปรึกษาจากชมรมผู้สู งอายุอื่นๆ อย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั้ง การเยี่ยมเยี ยนสมาชิ กที่ ป่วยหรือ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งสาเหตุหนึ่งเนื่องจากกิจกรรมมารฐานปกติเป็นกิจกรรมที่ชมรม
ผู้สูงอายุทุกชมรมจะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีป สมัครการ
ไถ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี พบว่ า
ผลการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตามกิจกรรมมาตรฐานปกติอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 67.10 ระดับ
ปานกลางร้อยละ 31.50 และระดับต่า ร้อยละ 1.30 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์ แผนเจริญ
(2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา
พบว่า กิจกรรมมาตรฐานปกติอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของคนึงนิจ สมบูรณ์ผล
และคณะ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมมาตรฐานปกติ อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา พบว่า
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับการดาเนินงานด้านกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ ระดับมากคิดเป็นร้อยละ15.3 สามารถอธิบายได้ว่ า
กิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนาเป็นกิจกรรมที่พัฒนามาอีกระดับหนึ่งต่อเนื่องจากกิจกรรมมาตรฐานปกติ ซึ่ง
ชมรมที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีต้องเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมมาตรฐานได้เป็น
อย่างดีและอีกสาเหตุหนึ่งคือกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุจะดาเนินการหรือไม่ก็
ได้ ไม่ มี ม าตรฐานบั ง คับ อยู่ ที่ ความพร้อมและความสมั ครใจ ความเข้ม แข็ง ของชมรม ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของคนึงนิจ สมบูรณ์ผลและคณะ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินกิจกรรมของ
ชมรมผู้สู งอายุ จัง หวั ดสุ พรรณบุ รี ผลการศึกษาพบว่ า กิจกรรมก้าวหน้ าเชิง พั ฒนา อยู่ ในระดับ ต่า และ
สอดคล้ องกับ การศึกษาของวาริน ทร์ แผนเจริญ (2549) ได้ศึกษาปัจ จัยที่มีความสั มพันธ์กับการดาเนิ น
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนาอยู่ในระดับต่า
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ และระยะเวลาดารงตาแหน่ง สามารถอธิบายได้ดังนี้
อายุ (r=0.254) มีความสั มพันธ์ กับบทบาทของคณะกรรมการในการด าเนิน งานชมรมผู้ สูงอายุ
สามารถอธิบายได้ว่า สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อายุมากจะมีประสบการณ์ในการดาเนินงาน
มีความชานาญในการทางานมากและมีความเป็นผู้นาตามวัยวุฒิ และอีกสาเหตุหนึ่งอายุอาจจะส่งเสริมให้
กิ จ กรรมมาตรฐานปกติ ไ ด้ ค ะแนนระดั บ มากเพราะเป็ น มาตรฐานที่ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถเล็ ง เห็ น โดยใช้
ประสบการณ์ที่มี แต่จากอายุที่มากขึ้นอาจจะส่งผลต่อความคิดกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา ซึ่งต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม ปัจจัยอายุมากเกินไปอาจมีผลกระทบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมยศ เลิศ
ลายอง (2553) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน :
ศึกษากรณีอาเภอเบตง จัง หวั ดยะลา ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ พบว่ า อายุ มีความสัม พัน ธ์กับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย วีระกิติกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบั ติต ามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้า นในการด าเนิน งานหมู่บ้า นจั ดการสุขภาพ

จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
อาชีพ (p<0.05) มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพสามารถดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากมีเวลาว่างสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชมรมและเพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่รู้สึกเหงา หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ไม่ประกอบ
อาชีพจะมีเวลาว่างในการดาเนินกิจกรรมมาตรฐานปกติ แต่การที่มีคนที่มีอาชีพมากขึ้น อาจนาไปสู่การ
ดาเนินกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนาได้ดีกว่ า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมยศ เลิศลายอง (2553) ศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน : ศึกษากรณีอาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ผลการทดสอบความสัมพันธ์อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธวัชชัย วีระกิติกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา อาชีพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ระยะเวลาดารงต าแหน่ง (r=0.243) มี ความสั ม พั น ธ์ เชิง บวกกับ บทบาทของคณะกรรมในการ
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุที่ดารงตาแหน่ งนานจะสามารถดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุได้ดี สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่ดารงตาแหน่งนานมีประสบการณ์และความชานาญในการ
ดาเนินงานมาก สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่เพิ่งดารงตาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมยศ เลิศลายอง (2553) ศึก ษาเรื่อง การปฏิบัติง านตามบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน : ศึกษากรณีอาเภอเบตง จังหวั ดยะลา ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ พบว่ า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของบุษริ
นทร์ แสวงสุ ข (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อาเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบ ลราชธานี พบว่ า ระยะเวลาในการด ารงตาแหน่ ง อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ไม่มี ความสัม พั นธ์ กับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการดาเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ อาเภอเดชอุดม
ส่วนตัวแปรด้านกระบวนการบริหารและแรงจูงใจในการดาเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาท
ของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (p >0.05) สามารถอธิบายได้ดังนี้
กระบวนการบริหารไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ กับ บทบาทของคณะกรรมการในการด าเนิ น งานชมรม
ผู้สูงอายุ (p >0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการบริหารในการ
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่ปฏิบัติมากกับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเงิน ของชมรม การตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมของชมรม การคัดเลือกคณะกรรมการ การ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ รวมไปถึงการกาหนดแนวทางในการประสานงานในตาแหน่ งต่างๆ ของ
ชมรม จึงทาให้ตัวแปรนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม เนื่องจากคณะกรรมการปฏิบัติได้ดี อยู่แล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาขวัญจิต คงพุฒิคุณ ( 2553) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดาเนินงานการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตาบล เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดาเนินงาน
การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลู กในสตรีกลุ่ม เป้ าหมาย ของเจ้า หน้า ที่ส าธารณสุ ขระดั บต าบล แต่ ไ ม่

สอดคล้องกับการศึกษาของคนึงนิจ สมบูรณ์ผลและคณะ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนิน
กิจ กรรมของชมรมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นทรัพ ยากร ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการบริหาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
แรงจูงใจในการดาเนินงานกับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ พบว่า
แรงจูงใจในการดาเนินงานไม่ มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
(p-value>0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการ
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากและมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับเกียรติในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรมมีความพึงพอใจในการดาเนินงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในชมรม รวมไปถึงชุมชนยินดีและมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จึงทา
ให้ตั ว แปรนี้ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ตั ว แปรตามเนื่ องจากคณะกรรมการชมรมผู้ สู ง อายุ มี แรงจู ง ใจในการ
ดาเนินงานที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของเจษฎา รัตนสุรีย์ (2554) ศึกษาประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : กรณีศึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยชุมชน อาเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ไกล่เกลี่ยชุมชน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของคณิต หนูพลอย (2552). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัดพัทลุง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ควรกาหนดแผนงานเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
คณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุในเรื่องการสนับสนุนให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ที่อายุ
น้อยเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ควรกาหนดแผนการประเมินผลการดาเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบโดยประเมินผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. สภาผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ควรส่งเสริมผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงาน โดยเน้นใน
กลุ่มผู้สูงอายุวัยเริ่มต้นกับคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
2. หน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ควรส่งเสริมคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีบทบาทในการดาเนินงานด้านกิจกรรมก้าวหน้าเชิงพัฒนา อย่างน้อยให้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ถึงระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการให้กับชมรมหรือ
หน่วยงานอื่น และการดาเนินงานเพื่อพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รั บผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุในด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การศึกษาแบบผสมผสานระหว่ างวิ จัยเชิ งปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ โดยวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งกับชมรม
ผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้มแข็ง
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมใน
ระดับเขต ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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