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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการ การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเน่ือง และย่ังยืน ความหมายของชมรมผู้สูงอายุคือ
การรวมกลุ่ม เพ่ือความเป็นเอกภาพ ท าให้การจัดสวัสดิการเข้าสู่ผู้สูงอายุได้ง่าย ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ  
เพ่ิมจ านวนมากข้ึนเน่ืองจากอัตราการเกิด และอัตราการตายลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชากร ไทยโดยเฉลี่ยอายุยืนยาว
เช่นกัน ในปี 2559 มีอัตราเพ่ิมร้อยละ 16.5 และคาดว่าใน 20 ปีข้างหน้า จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดของปะเทศ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Ageing  Society) การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ด าเนินการได้
ในทุกระดับต้ังแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู้สูงอายุแกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา และความจ าเป็นในการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ประเทศไทย
ได้ก าหนดปรัชญา การดูแลผู้สูงอายุในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2545 – 2564)  แนวทางการสร้างหลักประกัน
ให้กับผู้สูงอายุจะต้องมีการกระท า  1)ประชากรช่วยตนเองได้  2)ครอบครัวช่วยเหลือ  3)ชุมชนช่วยเหลือ  4)สังคม-รัฐเกื้อหนุน  
เช่นการก่อต้ังชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 จากการศึกษาวิจัยตามรูปแบบน้ี  ได้รับปัจจัยแห่งความส าเร็จ และมีความต่อเน่ือง การด าเนินงานดังน้ี  1)เน้นการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมากกว่ารูปแบบที่มีข้ันตอนยุ่งยาก  2)การบริหารงานชมรมควรมีความยืดหยุ่น   3)มีสมาชิก
หลากหลายอาชีพ และคุณวุฒิ  4) องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน  5) ชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า  6)สร้างเครือข่าย
กิจกรรมกระชับมิตร กับชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ  เพ่ือการบูรณาการให้ชมรมมีความเข็มแข็ง  สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในกิจกรรม
ต่างๆ โดยคณะกรรมการของชมรมที่มีวิสัยทัศน์ ในความเป็นผู้น า จัดกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ ซึ้งเป็น
ส่วนหน่ึงที่ท าให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
 This article of the management of ageing society for continuity and sustainable. The meaning of 
ageing society was collection of the group for identity make more easier to arrange ageing benefit. Thailand 
form now on increasing more and more ageing group according to decrease cloud birth rate also decrease 
cloud rate. In 2559 the increase rate of ageing will be 16.5% and expected the in 20 years more the increase 
rate of ageing go to be 30% of population of Thailand. To be completed ageing society. Promotion and 
collection of ageing alumni were extremely  every where such as province, ampur, tambol and village.  
Ageing society component were ageing in local area, village  committee, village health volunteer, local 
administrator, to collect all data find out problems, then made policy to promotion and health policy 
should be done in each ageing society. Thailand also have policy planning for ageing society  No. 2 (  2545-
2564)  . The way of ageing policy.  1)  Self reliance. 2)  Family support. 3)  Community advocate. 4)  Social 
support such as  ageing society. 
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 From research in this model for continuity and sustainable such as  1) Intend for activity of alumni. 
2) More flexible in management of team . 3) More variety of member’s carries and carrier. 4) The organization 
supported. 5)  Community take consider and understanding. 6)  The committee of ageing society work as a 
team  and have the internet of another ageing society  to build up the way of continuity and sustainable. 
 
Keywords:  The management of ageing society. 
 
บทน า 

การบริหารจัดการชมรมผู้สู งอายุเ พ่ือความ
ต่อเน่ืองและย่ังยืนความหมายของชมรมผู้สูงอายุคือการ
รวมกลุ่มเพ่ือความเป็นเอกภาพ  การรวมกลุ่มท าให้การจัด
สวัสดิการ  เข้าสู่ผู้สูงอายุได้ง่าย ชมรมผู้สูงอายุมีความส าคัญ
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ในหลายๆประการ  ได้แก่  แก้ไข
ปัญหาทาง กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพจิตดีข้ึน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่เกิดข้ึนที่ชมรม ท าให้ เกิด
ความคิดที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุที่ความ
ตระหนัก  ได้แก่  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ความรู้ทั่วไป 
อาชีพ และอาชีพเสริม  นันทนาการ และสุขภาพจิต ด้าน
สวัสดิการ  การท าบุญสาธารณประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ตลอดจน การทัศนศึกษา และการพักผ่อน
หย่อนใจ  กลุ่มสัมพันธ์ท าให้เกิดพลังประสานความร่วมมือ
ของสมาชิกในกลุ่ มในการท ากิ จกรรมร่ วมกัน  เป็น
กระบวนการต่อเน่ืองกัน  ท างานได้รับผลส าเร็จ น าไปสู่
กิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆข้ึนได้ในชมรม  ซึ่งสมาชิกของ
ชมรมเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น  สมาชิกมีความกลมเกลียวในการท ากิจกรรม 
การแก้ไขปัญหาจะเกิดความส าเร็จมากข้ึนโอกาสการเกิดผล
เสียการรวมกลุ่มกันไม่ติดจะมีน้อย 
 ท าไมต้องจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ  ประเทศไทยได้เข้า
สู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมโลกในปัจจุบันก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น 
72.3 ล้านคนในปี 2568  ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในโลก 5 ประเทศ คือ อิตาลี ญ่ีปุ่น กรีช เยอรมันนี  
และสวิสเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น เป็นประเทศเดียวในภูมิภาค
เอเซียที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และปัจจุบัน
สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
ผู้สูงอายุ เน่ืองจากอัตราการเกิด และอัตราการตายลดลง
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชากรไทย โดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาว
เช่นกัน และในปี 2559 จะมีอัตราเพ่ิมเป็นร้อยละ 16.5 และ
คาดว่าใน 20 ปีข้างหน้า จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศและเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ในอนาคต (Ageing Society) และ
สะท้อนให้เห็นว่าสังคมก าลังอยู่ในภาวะพ่ึงพิงมากข้ึนด้วย  

ประเทศไทยได้ก าหนดปรัชญาการดูแลผู้สูงอายุในแผน 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าการสร้าง
หลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคง
ให้แก่สังคม การที่จะท าให้มีหลักประกันให้กับผู้สูงอายุ
จะต้องมีการกระท าตามล าดับดังน้ี 1) ประชากรช่วยตัวเอง  
2) ครอบครัวช่วยเหลือ 3)ชุมชนช่วยเหลือ และ  4)สังคม-รัฐ
เก้ือหนุน (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ,2553) แนวทาง
ในการด าเนินงานควรจัดบริการให้ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
แบบองค์รวม ได้แก่  ร่างกาย  จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย สนับสนุนให้สมาชิกใน
ครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผู้สูงอายุ เช่นการสนับสนุนการก่อต้ังชมรมผู้สูงอายุ 
(วิไลวรรณ ทองเจริญ อ้างใน ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล , 
2562) ชมรมผู้สูงอายุ คือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
รวมทั้งผู้มีอายุต้ังแต่ 25-29 ปี ข้ึนไปไม่เกิน 1 ใน 4 ของ
จ านวนผู้สูงอายุไม่เลือกเพศหรือสัญชาติรวมกันเป็นชมรม
โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน จ านวน
สมาชิกของชมรมต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อย 30 คน และจะมี
จ านวนมากเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ชมรม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุคือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ
ชมรมอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของชมรมด้วยความ
สมัครใจ ประเภทของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมี 3 ประเภท
ได้แก่  สมาชิกสามัญ ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป  
สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี และสมาชิก
กิตติมศักด์ิ คือผู้ที่ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกตามมติของ
คณะกรรมการชมรม (ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย,2552) 
 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง 
คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกต้ังและแต่งต้ังจากสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าท่ีบริหารงานของชมรมอย่างน้อย 20 
คน แต่ไม่เกิน 40 คน โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกต้ังประธาน
จากน้ันประธานเป็นผู้แต่ง ต้ัง รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม พิธีกร ผู้
ประสานงานกลุ่ม ท่ีปรึกษา ตามความเหมาะสม โดยมีหน้าท่ี
ตามท่ีก าหนด คณะกรรมการจะอยู่ในต าแหน่ง ได้คราวละ 2 
ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบและ
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ข้อบังคับของชมรมโดยไม่ขัดกับข้อบังคับและระเบียบของ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยแต่ละชมรมมี
คณะกรรมการบริหารของชมรม มีสถานที่ต้ังของชมรม มี
ป้ายชื่อชมรม มีส านักงานเป็นที่ประชุมกรรมการ หรือจัด
กิจกรรม มีครุภัณฑ์ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
 วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ   1) เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาสมาชิกให้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
2) เพ่ือเสริมสร้างความรักสามัคคี เอื้ออาทร ความช่วยเหลือ

เก้ือกูลกันในหมู่สมาชิก  3) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา
เคารพกติกาประชาธิปไตย  4) เพ่ือธรรมรงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ประเทศชาติ  5) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม  6) เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนของสังคมให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ 

 
(แผนภูมิของชมรมผู้สูงอายุ) 
 
  
  มีการพัฒนาทักษะ 
 ลดความเหงาโดดเด่ียว  
 อ้างว้าง 
 เกิดความรู้สึกมีคุณค่า 
 มีประโยชน์ต่อสังคม 
   
 
  
 
 
 การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ในการจัดต้ัง
ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่ระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ
แกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข 

กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลทุกระดับ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหาและความจ าเป็นในการจัดต้ัง ชมรมผู้สูงอายุ ก าหนด
นโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แนวคิดการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ 

ผูส้งูอาย ุ ชมรมผูส้งูอายุ 

รูปแบบกิจกรรมส าหรบั 

การเปล่ียนแปลงและการปรบับทบาทของตน 

ผูส้งูอายสุามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุตาม 

ผูส้งูอายมีุความสขุ 

การจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ 

ระดับจังหวัด / อ าเภอ / ต าบล / หมู่บ้าน / พระหรือผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ 

การสร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากผู้สูงอายุชุมชน 

การสร้างสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ 

บทบาทหน้าท่ีร่วมของทุก
ภาคส่วน 

การสร้างสมาชิกชมรมผูสู้งอายุอย่าง
ต่อเน่ือง 
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 การพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (Main Steam) การด าเนินกิจการของชมรมที่
ประสบความส าเร็จประกอบด้วย 
1.การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ควรด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
 - จัดหาสถานที่ ต้ังชมรมผู้ สูงอายุ เพ่ือใช้ เป็น
สถานที่ประชุมของคณะกรรมการ และ การท ากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิก 

- คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจัดประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนกิจกรรมด าเนินงานประจ าปีที่ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ 

- คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอและบันทึกรายการประชุมทุกครั้ง 

- สมัครเป็นสมาชิกสาขาสภาผู้สูงอายุประจ า
จังหวัด  เพ่ือจัดท าโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจัด
กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ 

-  จดทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์กับพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ่ือ
ขอสนับสนุนงบประมาณด้านสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
 
 
2.กิจกรรมการดูแลสุขภาพ 
 - สมาชิกชมรมผู้สูงอายุถือเป็นกิจกรรมส าคัญของ
ชมรมผู้สูงอายุที่สามารถด าเนินการให้ต่อเน่ืองและมีความ
หลากหลายตอบสนองความต้องการของสมาชิกดังน้ี 

- กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ อย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การออกก าลังกาย ส าหรับ
ผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับวัย การดูแลสุขภาพช่องปาก 
การดูแลตนเอง การลดพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ การด่ืมสุรา การ
สูบบุหรี่ การส่งเสริมสุขภาพจิต การนันทนาการ กิจกรรม
การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ 
โรคที่ เป็นปัญหาและพบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสุขภาพ
ระหว่างสมาชิกและชมรมผู้ สู ง อา ยุ เ พ่ือแลกเปลี่ ยน 
ประสบการณ์การดูแลตนเองของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุ
อย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้มีระบบการดูแล เฝ้าระวัง ส่งเสริมป้องกัน 
ฟ้ืนฟู โดยใช้แบบประเมินคัดกรอง ส าหรับผู้ สูงอายุ 
ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
3.กิจกรรมด้านสังคม 

 ผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง จึง
ควรส่งเสริมให้ให้มีจิตอาสาเพ่ือน าศักยภาพของผู้สูงอายุมา
ใช้ประโยชน์ อีกทั้งผู้สูงอายุเองจะเกิดความภาคภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมและบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ได้แก่ 
การจัดกิจกรรม ดังน้ี 

- การสร้างกลุ่มจิตอาสาด้านต่างๆในกลุ่มสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 
 - กลุ่มจิตอาสามีกิจกรรมเย่ียมเยียนเพ่ือนผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วย หรือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่
ยากไร้ 

- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยรวบรวมภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลัง 
ได้แก่ การปลูก/ผลิตสมุนไพรไทย การท าขนมไทย จักรสาน 
ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

-ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม/ประเพณีท้องถ่ิน 
โดยจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชุมชน 
เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ งานประเพณี
ต่างๆ เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน เช่น การ
พัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนการพัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพ  ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ 3 วัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นต้น 
4.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
 การส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจให้แก่สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้แก่ 

- การอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ เช่น การท ากระเป๋า ตะกร้า ร้อยคริสตัล อาหาร 
ขนมไทย สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ การศึกษานอกโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน องค์กรปกครองท้องถ่ิน หน่วยงาน
พัฒนาสังคมและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

- จัดต้ังกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดต้ังกลุ่ม
ทอผ้า อาหารไทย สมุนไพร เป็นต้น เพ่ือให้เกิดกลุ่มสร้าง
อาชีพของผู้สูงอายุ 

- สนับสนุนการจัดจ าหน่ายสินค้า เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
ท าการตลาดเพ่ือเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมของสมาขิกชมรม
ผู้สูงอายุหรือเพ่ือให้เกิดเป็นทุนส าหรับชมรมผู้สูงอายุ 

- สนับสนุนสมาชิกในชมรมผู้สู งอายุให้ เป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562) 

251 

- ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น กองทุนออมวันละบาท กองทุนฌาปณกิจและ
กองทุนเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
5.การสร้างความยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 
(Down Stream) 
 การสร้างความย่ังยืนของชมรมผู้สูงอายุ เป็น
กิจกรรมเสริมพลังให้มีการด าเนินงานต่อยอดอย่างต่อเน่ือง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโดยมีการเย่ียมเสริม
พลัง ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้โดยไป
ศึกษาดูงาน หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชมรมอื่น ดังน้ี 

(1) การสร้างแรงจูงใจการพัฒนาชมรม โดยการ
ประกวดคัดเลือกชมรมผู้สู งอายุที่มีผลงานดีเด่นมอบ
ประกาศ/โล่รางวัล เป็นขวัญก าลังใจต่อการด าเนินงานของ
สมาชิกชมรม 

(2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ชมรมที่เข็มแข็งในเวทีประชุมต่างๆ 

(3) สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาชมรมผู้สู ง อายุ  กับชมรมอื่นๆเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาอย่างสม่ าเสมอได้แก่ 
กิจกรรมกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น  

(4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักพุทธศาสนา สภา
สาขาผู้สูงอายุ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ือง 

(5) คณะกรรมการฯระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
หมู่บ้าน/พระหรือผู้น าศาสนาในพ้ืนที่เย่ียมติดตาม/เสริมพลัง 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาชมรมฯที่เข็ม
แข็งอย่างสม่ าเสมอ

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม:ิการสร้างความต่อเน่ืองและยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 
 

ทฤษฎีในการท ากิจกรรม เชื่อว่า กิจกรรมทาง
สังคมเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ดังน้ัน กิจกรรม
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือสุขภาพและชีวิตที่ดีจะต้อง
ท ากิจกรรมต่อเน่ืองไม่ให้มีเวลาอยู่ว่างท าให้เกิดความพึง
พอใจในชีวิตของตนเอง 
 กิจกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ใน
การเรียนรู้ การปรับตัวในสังคมและพัฒนา (Abratam 
Mark) 

ประเภทกิจกรรมของผู้สูงอาย ุ
 1.การมีส่วนร่วมทางสังคม ร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน เพ่ือนบ้าน ศาสนา ชมรม สมาคม
ต่างๆ 
 2. การมีงานอดิเรก ใช้เวลาว่างและท าได้ด้วย
ตนเอง 
 3.ท างานมีรายได้ กิจกรรมที่ท าได้ เกิดรายได้ งาน
พิเศษ งานชั่วคราว หรือท างานประจ า 

การสรา้งความยั่งยืนของ

ชมรมผูส้งูอายุในชมุชน 

 

 
การสรา้งแรงจงูใจ 

มอบเกียรติ

บตัร  โลร่างวลั 
ศกึษาดงูาน/เป็น

แหลง่ศกึษาดงูาน 

สนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นเวที

ประชมุตา่งๆ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนนุ

งบประมาณแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรมของชมรม 

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั / อ  าเภอ / ต  าบล 

/ หมูบ่า้น / พระหรือผูน้  าศาสนาในพืน้ท่ี

ตดิตาม / เย่ียมเสรมิพลงั 

กิจกรรมกระชบัมติร

สรา้งสมัพนัธ ์

แลกเปล่ียนเรียนรู ้

ประสบการณก์ารพฒันา

ชมรมฯ 

เสรมิสรา้งก าลงัใจใน

การพฒันาชมรมฯ 
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ประโยชน์ของการท ากิจกรรมของผู้สูงอาย ุ
 1.ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือ
ตนเอง ใช้ศักยภาพของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2.ท าให้รบกวนผู้อื่นน้อยลงมีภาพพจน์ดีข้ึน 
 3.ลดความวิตกกังวลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 4.สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายของกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 1.ท าให้หายเหงา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ร่างกายจิตใจ สังคมปรับเปลี่ยน บทบาทตนเองในสังคม 
 2.ท าให้มีความสุขตามอัตภาพ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
 3.ท าให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะต่างๆ เช่น การ
ท างานเป็นทีม ภาวะเป็นผู้น าและการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
แนวทางส าคัญทีท่ าให้ชมรมประสบความส าเร็จ และมี
ความต่อเน่ืองการด าเนินงาน 
 1.เน้นการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมากกว่า
รูปแบบที่มีข้ันตอนยุ่งยาก 
 2.การบริหารงานชมรม ควรมีความยืดหยุ่น 
 3.มีสมาชิกหลากหลายอาชีพและคุณวุฒิ 
 4.องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน 
 5.สร้างเครือข่ายกิจกรรมกระชับมิตรสร้างสัมพันธ์
กับชมรมผูสู้งอายุอื่นๆ 
 6.ชุมชนมีความเข้าใจ และเห็นคุณค่า 
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