
 

 

 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจนอกชุมชน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยและกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงได้
ร่วมกันก าหนดกระบวนการวิจัยเป็นกรอบการท างานในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมการขยาย
โอกาสในการท างาน และการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจระดับนอกชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ
อ าเภอแม่แตงสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

จากการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการจัดระบบ
สวัสดิการสู่สังคมสูงวัยของผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง พบว่า ประธานชมรมผู้สูงอายุรวมท้ังผู้น า
เครือข่ายสมาชิกผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท้ัง 13 ต าบล มีความสนใจในการด าเนินกิจกรรมการเพื่อ
จัดระบบสวัสดิการโดยแต่ละชุมชนมีทรัพยากรและองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อ
เป็นสวัสดิการของกลุ่มดังนี้    

 
ตารางที่ 4.1 แสดงการก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของแต่ละต าบล 

 

ล าดับท่ี ต าบล กิจกรรม ประธาน 
1 ต าบลสันมหาพน โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพฟัน นางสาวดาวรินทร์ บุญเผ่า 
2 แม่แตง โครงการกลุ่มอาชีพ นายแตง อ านาจปลูก 
3 ขี้เหล็ก โครงการกลุ่มจักสาน นายดวง เหล็กคง 
4 ช่อแล โครงการกิจกรรมนวดแผนไทย นายทวี ต๊ะมา 
5 แม่หอพระ จัดกิจกรรมงานปอยหลวง  นายอ้าย ยืนยงค์ 
6 สบเปิง โครงการกลุ่มดอกไม้จันทน์ นายสุขเกษม ใจรักษ์ 
7 บ้านเป้า โครงการสุขภาพ ร าไม้พลอง นายสุค า สุธรรม 
8 สันป่ายาง โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง นายประพันธ์ อนิชัยนาย 
9 ป่าแป๋ โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง สมบูรณ์ ดวงวะนา 
10 เมืองก๋าย โครงการน้ าส้มควันไม ้ นายประจวบ ขันธวงค์ 
11 บ้านช้าง โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง นายสงวน สอนง่ายนาง 
12 กื้ดช้าง โครงการกลุ่มจักสาน นายสีทน ญานะ 
13 อินทขิล โครงการกลุ่มจักสาน จันทร์ ยาวิชัย 
14 เทศบาลเมืองแกน โครงการกลุ่มจักสาน นายสงวน ไชยสุวรรณ์ 

http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8B
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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ภาพที่ 4.1 การจัดเวทีเพื่อประเมินความต้องการของชุมชนในอ าเภอแม่แตง 
 
1. การสร้างองค์ความรู้ด้าน การจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 
 กระบวนการวิจัยมุ่งศึกษาการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการประยุกต์ใช้หลักการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC 
(Appreciation Infuence Control) ในการสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการด าเนินการวางแผนพัฒนาในการจัดระบบสวัสดิการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของสังคมสูงวัยร่วมกัน ดังแสดงตามภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 กรอบแนวความคิดการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุ ภายใต้แนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยหลัก A-I-C 
  

ศึกษาบริบทผู้สูงอายุในชุมชนท้ัง 13 ต าบล 

สร้างความตระหนักของการเตรียมพร้อมเข้า
สู่สังคมสูงอายุ 

สร้างองค์ความรู้กระบวนการจัด
สวัสดิการ 

ร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบ
สวัสดิการ 

ร่วมก าหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ            

ด้วยระบบสวัสดิการ 

การสร้างองค์ความรู้ในการจัดท า
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 

สร้างความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 

การก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ 

A     -     I     -     C การจัดการความรู้การจัดการ 
ระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ 
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1. การวิเคราะห์บริบทชุมชน 
ผู้วิจัยได้ร่วมกับกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุตลอดจนเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นเพื่อท าการระดมความ

คิดเห็นและวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงโดยใช้กระบวนการจัดเวที
เพื่อรับฟังแนวคิดและความต้องการ พบว่า ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงเงิน
เกื้อหนุนจากบุตร หรือญาติพี่น้องในการด ารงชีพ ส่วนหนึ่งผู้สูงอายุวัยมีรายได้หลักในการด ารงชีพจาก 
เงินออมและดอกเบ้ีย แต่อย่างไรก็ตามจากการระดมความคิดเห็นได้ข้อมูลว่าผู้สูงอายุเริ่มมีรายได้จาก
การท างานพึ่งพาตนเองโดยการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกิดการจ้างงาน
ผู้สูงอายุให้ท างานโดยสามารถท างานท่ีบ้านของตนได้ แต่อย่างไรก็ตามความไม่เพียงพอของรายได้
ของผู้สูงอายุจ านวนมากจากปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างแรงงานผู้สูงอายุของสถานประกอบการ
คือ การหาแรงงานทดแทน ศักยภาพด้านร่างกาย สถานะทางการเงิน และทัศนคติของครอบครัวต่อ
การท างานของผู้สูงอายุรวมทั้งการเกื้อหนุนผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มลดลง  

จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาท าให้ผู้ร่วมประชุมท าการสะท้อนถึงความจ าเป็นท่ีประชาชนท่ี
ยังอยู่ในวัยท างานและเด็กควรเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการออมเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยชรา
ภาพ ควรมีการพัฒนารูปแบบความรู้ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับประชากรในแต่ละช่วงวัย การสร้าง
วินัยการออมเพื่อการใช้จ่ายในยามจ าเป็นและยามชราภาพ บุคคลควรทราบว่าตนเองควรมีเงินออม
เท่าใดจึงเหมาะสมแก่การด ารงชีพจนส้ินอายุขัย สามารถบริหารจัดการเงินออมเพื่อกระจายความเส่ียง
และสร้างผลตอบแทนทางการเงินท่ีดี สร้างระบบท่ีบรูณาการข้อมูลเงินออมส าหรับบุคคลให้ทราบถึง
สถานะการออมของตนเอง 

 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 4.3 การจัดเวทีรับฟังความต้องการของชุมชนและการเตรียมสู่สังคมสูงวัย 
 
 2. การสร้างความตระหนักการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

จากการด าเนินการในเวทีรับฟังความต้องการในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงแล้ว ท าให้ทราบถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ รวมท้ังยังท าให้ทราบข้อมูล
ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามอัตราสัดส่วนของผู้สูงอายุใน
อ าเภอแม่แตงมีจ านวนสูงขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดมีน้อยประกอบกับคนรุ่นใหม่ยังนิยมท่ีจะออกไป
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ท างานในตัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการท างานด้านผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงมีความต่ืนตัวกับ
สังคมสูงวัย ผลสรุปจากการประชุมท าให้แต่ละฝ่ายให้ความสนใจในการก าหนดนโยบายต่างๆ โดยเริ่ม
จากการการวางแผนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะและประเด็นด้านเยาวชน โดยมี
แนวทางการก าหนดแผนการท างานไว้ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมการตั้งกลุ่มการท างานเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อแก้ปัญหา
ด้านการเงิน ด้วยการเพิ่มสร้างองค์ความรู้และทักษะการท างานให้เหมาะสมกับแรงงานและทรัพยากร
ในชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถในการเพิ่มรายได้ของแรงงานผู้สูงอายุในระยะยาว โดยการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างหลักประกัน
ยามเกษียณและเป็นการส่งเสริมการออม 

2) การจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพรวมท้ังกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยเนื่องจากผู้สูงอายุบางราย
เป็นผู้สูงอายุติดเตียง การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ ดังนั้นการส่งเสริมด้านสุขภาพจึงมีความจ าเป็นและหน่วยงานจะต้องท าการศึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเป็นประจ า  

3) การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การสร้างอาคาร 
การจัดพื้นท่ีสาธารณะ การจัดระบบการให้ความช่วยเหลือในการประกอบกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ 
โดยภาครัฐเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สามารถอ านวยความสะดวกต่อกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน  

4) การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การให้บริการด้านขนส่ง
มวลชนเพื่อผู้สูงอายุ การก าหนดนโยบายด้านเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัครท่ีเป็นผู้สูงอายุ  

 
การก าหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยในอ าเภอแม่แตงจะส าเร็จได้นั้นจะต้อง

ประกอบด้วยการสร้างความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ 1) ผู้สูงอายุจะต้องสร้างความพยายามในการ
พึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ก าลังใจจาก
ครอบครัวซึ่งการพึ่งพาครอบครัวยังถือว่าเป็นส่วนส าคัญ และ3) การสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ท้ังชุมชนและองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีมีนโยบายด้านการบริหารโดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
ส่งคมซึ่งโครงการนี้มี บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัดและ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ ท้ังนี้องค์กรชุมชนส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนดูแลกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องในการพัฒนาสู่สังคมสูงวัย 

จากการท าเวทีชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการสร้างความตระหนักการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุ สามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการขับเคล่ือนท่ีส าคัญคือ การด าเนินงานต้องมีความ
ครอบคลุมหลายมิติของสวัสดิการสังคมโดยไม่เน้นเพียงการให้สวัสดิการโดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่าง
เดียว แต่หากยังเน้นการดึงศักยภาพของผู้สูงวัยออกมาใช้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุ และท่ี
ส าคัญมากท่ีสุดคือการประสานงานกันระหว่างหลายภาคส่วนรวมท้ังครอบครัวไม่ใช่เน้นแต่ผู้สูงอายุ
เพียงฝ่ายเดียว การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้อ าเภอแม่แตงสามารถเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยได้
อย่างมาประสิทธิภาพเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 4.4 การท าเวทีชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
 
3. การพัฒนาระบบสวัสดิการโดยการประยุกต์ใช้หลักการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วน

ร่วมและสร้างสรรค ์
3.1 กระบวนการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ี

อ าเภอแม่แตง (Appreciation) โดยการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแกนน าผู้สูงอายุในแต่
ละต าบลท้ัง 13 ต าบล เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุป
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการยอมรับในความคิดของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวแทนของแต่
ละต าบล โดยการด าเนินการสร้างกระบวนการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 เวที ดังนี้ 

3.1.1 เวทีการวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
เพื่อท าการก าหนดแนวทางการสร้างการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการให้ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ พ่อ
สิงห์ทอง คล้ายมงคล ด าเนินการพูดคุยในประเด็นของการขับเคล่ือนกิจกรรมผู้สูงอายุท่ีผ่านมาและให้
สมาชิกแกนน าของแต่ละต าบลให้ข้อมูลการด าเนินงานท่ีผ่านมา จากการพูดคุยพบว่าท่ีผ่านมามีเพียง 
4 ต าบลเท่านั้นท่ีได้ขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างจริงจังดังข้อมูลต่อไปนี้ 

1) ต าบลสันมหาพน  มีการรวมกลุ่มอาชีพและอาศัยรูปแบบการจัดการ
สวัสดิการผ่านการดูแลของทางเทศบาล  

2) ต าบลสันป่ายาง มีโครงการออมวันละบาท (จ่ายให้สมาชิกในกรณีเจ็บป่วย 
เสียชีวิต คลอดบุตร  ผู้พิการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  โดยมีงบประมาณกลางในการเริ่มต้น 
ประมาณ 70,000 บาทจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปัจจุบันมีเงินในกองทุน
ประมาณ 300,000 บาท 

3) ต าบลแม่หอพระ มีโครงการกองทุนออมเงนิวันละบาท  
4) ต าบลสบเปิง มีโครงการกองทุนผู้สูงอายุออมวันละบาท ปัจจุบันมีสมาชิก

ประมาณ 2,000 คน (จ่ายให้สมาชิกในกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต ) นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมอบรม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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จากนั้นผู้วิจัยให้แกนน ากลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 13 ต าบล จัดท าแผนในการพัฒนา
ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับศักยภาพท่ีได้น าเสนอเพื่อเป็นการวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการจัดระบบ
สวัสดิการสู่สังคมผู้สูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 13 ต าบล ซึ่งมีท้ังหมด 14 กลุ่ม ดัง
มีรายละเอียดการวางแผน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุของแต่ละกลุ่ม 
 

ต าบล โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน 

สันมหาพน โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพฟัน นางสาวดาวรินทร์ บุญเผ่า 

แม่แตง โครงการกลุ่มอาชีพ นายแตง อ านาจปลูก 

ขี้เหล็ก โครงการกลุ่มจักสาน นายดวง เหล็กคง 

ช่อแล โครงการกิจกรรมนวดแผนไทย นายทวี ต๊ะมา 

แม่หอพระ จัดกิจกรรมงานปอยหลวง (เพื่อจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์) 

นายอ้าย ยืนยงค์ 

สบเปิง โครงการกลุ่มดอกไม้จันทน์ นายสุขเกษม ใจรักษ์ 

บ้านเป้า โครงการสุขภาพ ร าไม้พลอง นายสุค า สุธรรม 

ป่าแป๋ โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง นายสมบูรณ์ ดวงวะนา 

เมืองก๋าย โครงการน้ าส้มควันไม ้ นายประจวบ ขันธวงค์ 

บ้านช้าง โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง นายสงวน สอนง่าย 

อินทขิล โครงการเสริมสร้างอาชีพคุณค่าและภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ 

นางจันทร์ ยาวิชัย 

สันป่ายาง โครงการสุขภาพ  ร าไม้พลอง  นายประพันธ์ อนิชัย 
เมืองแกนพัฒนา โครงการกลุ่มจักสาน นายสงวน ไชยสุวรรณ์ 

กื้ดช้าง โครงการกลุ่มจักสาน นายสีทน ญานะ 

 
3.1.2 เวทีการสร้างองค์ความรู้ในการจัดท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จากการจัด

เวทีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้ทราบถึงความต้องการใน
การจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างกันในบางพื้นท่ีตามศักยภาพของชุมชน โดยผู้วิจัยได้ร่วมหารือกับ
แกนน ากลุ่มผู้สูงอายุรวมท้ังตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่ม
ต้ังเป้าหมายไว้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสรุปจากการหารือมีความคิดเห็นตรงกันว่า
ควรจัดอบรมความรู้ในการจัดท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้สูงอายุ และก าหนดผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละ
ต าบล ซึ่งการขับเคล่ือนต้องใช้ต้นทุนในการจัดการอบรมสูงทางผู้วิจัยจึงได้ประสานไปยังองค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชนท่ีมีหลักการบริหารธุรกิจด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม จากการประสานงานกับ
บริษัทซีแพค ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยู่แล้วประกอบกับบริษัท
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มีสาขาท่ีดูแลพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงจึงมีความยินดีในการให้การสนับสนุนกิจกรรมเวทีการสร้างองค์
ความรู้ในการจัดท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นประธานกลุ่มผู้สูงอายุได้ท าการติดต่อคุณ
อัญชนา นิติคุณ ประธานศูนย์ประสานงานสร้างสุขเพื่อสังคม (ภาคเหนือ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

การจัดอบรมการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงเป็นการแก้ปัญหาของการเขียนโครงการท่ีพบอยู่เสมอ คือ การเขียนโครงการไม่เป็น เขียน
โครงการไม่ชัดเจน เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการหา
ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเขียนโครงการท่ีขาดการให้ความส าคัญกับข้อมูล และข้อความในโครงการ 
ขาดความเป็นไปได้และสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ว่าโครงการท่ีเขียนขึ้นจะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ได้จริงหรือไม่ ซึ่งสมาชิกแกนน าของต าบลต่าง ๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโครงการโดยน าความต้องการท่ี
ได้จัดท ากันมาเมื่อเวทีก่อนหน้านี้มาท าการจัดท าแผนและการจัดท าโครงการ ตลอดจนได้โครงการท่ี
เขียนอย่างถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย เพื่อท าการก าหนดแนวทางการ
สร้างการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งจากการจัดเวทีกลุ่มท้ัง 14 กลุ่มได้สรุปประเด็นกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
ภูมิปัญญา เกษตรส่ิงแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 

 

  
 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.5 การจัดอบรมการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายผู้สูงอายุอ าเภอ      

แม่แตง 
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ภาพที่ 4.6 การเขียนโครงการการพัฒนาผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 14 กลุ่ม 

 
3.2 กระบวนการสร้างแนวทางการพัฒนา ( Influence) การส่งเสริมการคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงนั้นเป็นกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการกันอยู่แล้วในพื้นท่ี แต่ท่ีผ่านมายังคงเป็น
ความพยายามในลักษณะการแก้ปัญหาท่ีไม่ใช่ระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ปัจจุบันการ
แก้ปัญหาผู้สูงอายุนั้นจะต้องมีระบบท่ีจะท าให้คนในอ าเภอแม่แตงสามารถเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างไร้
รอยต่อ ซึ่งนอกจากหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์กรธุรกิจ
เอกชนยังให้ความสนในท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคนในชุมชนท่ีจะเป็นผู้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  

ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการหาวิธีการและเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาตามท่ีได้วางแผนกันในขั้นตอนก่อนหน้าท่ีท าให้แต่ละชุมชนมีเป้าหมายในการ
สร้างกิจกรรมเพื่อจัดระบบสวัสดิการของชุมชนแต่ละแห่งท่ีมีศักยภาพต่างกัน จากนั้นต้องร่วมกันหา
มาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อก าหนดทางเลือกในการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย ก าหนด
กิจกรรม และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการพัฒนากิจกรรมการ
สร้างแนวทางการพัฒนาได้เป็น 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 สร้างความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน 
การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อจัดระบบสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ

เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถด าเนินการได้โดยชุมชนเองจึงจะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วน ท้องถิ่นรวมท้ังองค์กรธุรกิจเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นอ าเภอแม่แตงรวมทั้งธุรกิจภาคเอกชนได้แก่ บริษัทโต
โยต้าล้านนา จ ากัด และบริษัท ปูซีเมนต์ไทย จ ากัด (SCG) ซึ่งทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุโดยยก
ย่องให้เป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีพลังสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ได้
ดี ลูกหลานควรค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยท่ัวไปผู้สูงอายุก็มีความยินดีและเต็มใจ



45 
 

 

ให้ข้อคิดเห็น รวมท้ังให้ค าปรึกษาแก่ผู้ท่ีอ่อนวัยกว่า ในอดีตท่ีผ่านมาผู้สูงอายุยังให้ชีวิตท่ีเป็นสุขตาม
สมควร ซึ่งจะให้ประโยชน์จากการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเวลาเดียวกันด้วย 

ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้างความเข้าใจแก่แกนน าเครือข่าย
ผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีจะต้องท างานร่วมกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ซึ่งชุมชนจะได้รับการส่งสร้างด้วยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของธุรกิจรวมท้ังการมีส่วนร่วมของพนักงานในธุรกิจ ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของธุรกิจนั่นคือชุมชน ภารกิจส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ การให้ความส าคัญ
กับการปกป้องชีวิต (ความมั่นคงปลอดภัย) การอนุรักษ์โลก (ส่ิงแวดล้อม) และการสร้างอนาคตท่ีสดใส
ส าหรับคนในสังคม 

อย่างไรก็ตามผู้วิ จัยยังได้ให้ความรู้ในด้านท่ีองค์กรภาคธุรกิจจะได้รับ
ผลประโยชน์โดยอ้อมจากการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้เหตุผลส าคัญ
ว่า เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมย่อมเปล่ียนแปลง ประเด็นส าคัญคือด้าน
ก าลังแรงงาน การท างานต่างจะมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นท้ังเกิดจากความจ าเป็นในการหา
เล้ียงชีพและการบริหารจัดการท่ีต้องการน าความรู้ความช านาญงานผู้สูงอายุมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ โดยการท างานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือการประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างเป็น
การค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็ฯการช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ได้รับ
ผลประโยชน์รูปแบบเป็นการช่วยเหลือดูเกื้อกูลกันแบบคนในครอบครัว แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกส่วนหนี่งท่ี
ยังท างานเป็นลูกจ้างเอกชนอาจเป็นการจ้างงานเป็นท่ีปรึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญและมักมีข้อตกลงต่ออายุ
การจ้างงานปีต่อปี  ส่วนน้อยมากท่ีผู้สูงอายุในอ าเภอแม่ริมจะท างานเป็นนายจ้างนั่นคือเป็นเจ้าของ
ธุรกิจท่ียังไม่สามารถปล่อยมือให้ทายาท ในส่วนของผู้สูงอายุท่ีเป็นอดีตข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนเมื่ออายุถึง 60 มักเป็นวัยปลดเกษียณ  ถือว่าเป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้จากการจ้างงาน แต่
ได้รับผลตอบแทนในรูปบ าเหน็จบ านาญ เงินตอบแทนจากกองทุนต่าง ๆ ท่ีหักจากเงินเดือนระหว่าง
ท างานเป็นลูกจ้าง ซึ่งท าให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความส าคัญในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถหาวิธีการสร้างประชาชนใหร้วยก่อนแก่ได้ ดังนั้น
ทางออกที่เหมาะสมและดีท่ีสุดในขณะนี้คือ การหาทางจ้างผู้สูงอายุหรือหาทางท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้
ดูแลตนเองได้หรือแม้กระท่ังการให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวได้  ดังนี้องค์กรภาคธุรกิจย่อมมี
ความคล่องตัวในเรื่องนี้เนื่องจากการตัดสินใจการด าเนินงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวกว่าหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นท้ังศักยภาพและโอกาสของสังคมของสังคม จึงมี
แนวคิดท่ีจะท าให้ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ มี
การพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจให้พร้อมรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ การจ้างงานผู้สูงอายุ 
การพัฒนาสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุ ในลักษณะท่ีเป็น CSR-in-process และเพื่อให้องค์กร
ธุรกิจในกลุ่มท่ีมีความพร้อม พัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ 
อาทิ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีก่อต้ังโดยพนักงานเกษียณอายุ การแปลงสภาพชมรมผู้สูงอายุใน
สังกัดของหน่วยงานให้เป็นกิจการท่ีเล้ียงตัวเองได้ ในลักษณะท่ีเป็น Social Enterprise ซึ่งแกนน า
กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงสามารถท าความเข้าในในแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 4.7 การจัดอบรมให้ความรู้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอก
ชุมชน 

 
3.2.2 การก าหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ 

จากการประชุมร่วมกับแกนน ากลุ่มผู้สูงอายุได้ข้อสรุปแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงเพื่อจัดระบบสวัสดิการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยใช้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนซึ่งผู้วิจัยให้ให้การสร้างองค์ความรู้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไปแล้วในเวทีก่อนหน้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนหลักคือ บริษัทโตโยต้าล้านนา จ ากัด ได้เข้ามาประชุมร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ โดยทางบริษัทโตโยต้าล้านนา จ ากัด ได้ให้เหตุผลของการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
การจัดระบบสวัสดิการเพื่อเตรียมพร้อมสูงสังคมสูงวัยอ าเภอแม่แตง โดยสรุปได้ดังนี้ 

บริษัทโตโยต้าล้านนา จ ากัด ยกย่องให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปด้วย
ความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมท้ังคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า แม้จะมี
ร่างกายอ่อนแอเส่ือมถอยแล้ว แต่ท่านก็ยังสามารถท่ีจะช่วยเหลือครอบครัวได้ อีกท้ังผู้สูงอายุยังเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัวสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ ผู้สูงอายุบางราย
ยังมีภูมิปัญญาบางด้าน เช่น ช่างไม้ ช่างแกะสลัก ท าอาหารไทย ขนมไทย เย็บปักถักร้อย ดอกไม้ 
ดนตรี ฯลฯ ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังจนสามารถสืบทอดเป็นวิชาชีพนั้นสืบไป สภาพสังคม
ในภาคเหนือยังมีความนิยมอยู่ในครอบครัวเดียวกันท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น  

นอกจากนี้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุยังสามารถช่วยส่งเสริม อบรมเล้ียงดู
กล่อมเกลาบุตรหลาน ให้เป็นพลเมืองดี เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ท้ังจากโรงเรียน และท่ีบ้าน ท่ีบ้านเด็ก ๆ 
จะได้รับการอบรม โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ผู้สูงอายุจะคอย
ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาทุก ๆ เรื่อง ความสัมพันธ์ของครอบครัวไทย แต่ด้ังเดิมได้
หล่อหลอมความรัก ความเคารพแก่ผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่จะเป็นฝ่ายรับ 
จากบุตรหลานหรือจากสังคมเท่านั้น อันท่ีจริงท่านพยายามท่ีจะช่วยตนเองมากท่ีสุด  

จากการท่ีนักวิจัยศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงพบว่ามีผู้สูงอายุเป็น
จ านวนมากท่ีเกษียณอายุแล้วแต่ยังมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถสูง มีประสบการณ์ หลายคน
อาจเคยเป็นข้าราชการครู แพทย์ พยาบาล ทหาร ต ารวจ นักบริหาร ซึ่งยังเป็นประโยชน์ให้สังคมอยู่
และมีความพอใจในงานท่ีจะท า คนท่ีคิดว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างและสุขภาพของ
ตัวเองยังดี ยังต้องการท าอะไร ๆ โดยนักวิจัยท าการจัดเวทีเพื่อสรุปกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมี
ความสนใจ โดยแยกกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
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1) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีสนใจกิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุสามารถ
ท าได้ทุกช่วงอายุ ท าให้ร่างกายสดช่ืน ท้าทาย กระตุ้นเตือนเปล่ียนแนวคิด และได้สัมผัสกับคนอื่น 
รวมทั้งท าให้จิตใจของเราต่ืนตัวอยู่เสมอ และมีชีวิตชีวา ผู้สูงอายุควรท าในส่ิงท่ีตนเองชอบและตนเอง
มีทักษะหรือความถนัดเป็นพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ อาจน ามาใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้ ควร
เลือกหลาย ๆ กิจกรรมและต้องมีเวลาพอด้วย เช่น วาดรูป ท าอาหาร การจัดสวน งานช่างไม้ ทอผ้า 
หมากรุก ขี่จักรยาน เล่นดนตรี รวมท้ังการเข้าชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬา ศาสนา การเมือง ชมรม
ผู้สูงอายุ หรือการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวชุมชน เช่น ไกด์บรรยายในการท่องเท่ียว หรือเป็น
ผู้บรรยายพิเศษได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ครอบครัวและสังคม 

2) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุยังคงมีการเรียนรู้ยังมีอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสนองความอยากรู้ อยากเห็นความพึงพอใจหรือเพื่อการด าเนินกิจกรรมบางอย่างให้ได้รับ
ความส าเร็จ ในแง่สุขภาพจิตการเรียนรู้จะเป็นการกระตุ้นจิตใจและเป็นการแลกเปล่ียนความสนใจกับ
ผู้อื่น เช่น การเรียนในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกระบบ การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด 
และการอบรมระยะส้ัน 

3) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีสนใจกิจกรรมบริการผู้อื่น ผู้สูงอายุมักจะมีความเสียสละ 
และท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม นอกเหนือไปจากท าให้แก่ตนเอง ครอบครัว โดยผ่านงาน
อาสาสมัคร ผู้สูงอายุอาจลองงานอาสาสมัครหลาย ๆ อย่างแล้วพิจารณาดูด้วยตนเอง ว่ากิจกรรมแบบ
ไหนท่ีเหมาะสมกับตนเองท่ีสุด บริการอาสาสมัครมีหลายแนวทาง เช่น บริการทางสุขภาพอนามัย 
เย่ียมผู้ป่วย และช่วยผู้ป่วยในการท ากิจวัตรบางประการ การท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ด้วยการออก
ช่วยเหลือสังคมหรือประชาชนท่ีทุกข์ร้อนด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ 

ชมรมผู้สูงอายุอาจเข้าร่วมชมรมหรือสมาคมได้ในหลายฐานะ เช่น เป็นผู้จัดการ
หรือประธาน ผู้สอน ผู้บริการหรือสมาชิก ในบรรดาสมาคม ชมรมหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีดีท่ีสุดคือ 
สมาคมหรือองค์กรท่ีท างานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับคนหนุ่มสาว ท า
ให้ช่องว่างระหว่างวัยหายไป การร่วมกิจกรรมกลุ่มการเมือง เหมาะส าหรับผู้สูงอายุท่ีสนใจในทาง
การเมือง กลุ่มเฉพาะทาง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสิทธิมนุษยชน  

  
 

ภาพที่ 4.8 การมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุโดย บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 
 

3.2.3 การส่งเสริมกิจกรรมการกุศลของกลุ่มผู้สูงอายุ การสร้างความมั่นคงของระบบ
สวัสดิการผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงต้องรักษาวัฒนธรรมอันดี
โดยธุรกิจเอกชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในการร่วมจัด
กิจกรรมสนับสนุนการท าโรงทานในงานบ าเพ็ญกุศล น้อมถวายองค์หลวงปู่เปล่ียน ปัญญาปทีโป ครบ 
100 วัน ละสังขาร โดยเป็นการสร้างความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน 
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ภาพที่ 4.9 การร่วมกิจกรรมการกุศลทางศาสนาโดย บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 
 

3.3 กระบวนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control) จากการก าหนดกิจกรรมผู้สูงอายุใน    
แต่ละกลุ่มและกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 14 กลุ่มได้ร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุและมีการ
ก าหนดเป้าหมายพร้อมท้ังตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้
ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุสู่สังคมสูงอายุได้อย่างยั่งยืน โดยมี
หน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนสนับสนุนให้การช่วยเหลือท้ังกระบวนการด าเนินงานและงบประมาณ
บางส่วนเพื่อให้การวางแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามภาพท่ี 4.10 แสดงการส่งเสริม
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดยแต่ละชมรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมตามความสนใจ ดังแสดงตารางท่ี 
4.3 

 

  
 
 ภาพที่ 4.10 การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง 
 
ตารางที่ 4.3 ความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

ต าบล ความก้าวหน้าของกิจกรรม 

สันมหาพน 

โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพฟัน 
ด าเนินโครงการโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพฟันของผู้สูงอายุและในขั้นตอน

ต่อไปจะด าเนินกิจกรรมต่อโดยลงพื้นท่ีระดับหมู่บ้านท่ีมีผู้สูงอายุท่ีสนใจมีความ
ประสงค์จะท าการรักษาสุขภาพฟันอย่างแท้จริง โดยผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิในการ
ท าฟันปลอมและการดูแลสุขภาพช่องปากฟรี โดยโครงการนี้สามารถสร้างความ
ยั่งยืนได้โดยการท ากิจกรรมร่วมกับทางหน่วยงานสาธารณสุขของต าบล 
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ตารางที่ 4.3 ความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อ) 
 

ต าบล ความก้าวหน้าของกิจกรรม 

แม่แตง 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การท ายาดม ยาหม่อง สมุนไพร) 
มีความสนใจ ในการท ากิจกรรมการท ายาดม ยาหม่อง สมุนไพร ขณะนี้ก าลัง

ท าการหาสูตรในการจัดท ายาหม่อง โดยอาจจะขอความร่วมมือจากโรงเรียน
ผู้สูงอายุแม่แตง 

ขี้เหล็ก 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (กลุ่มจักสาน) 
ได้ด าเนินกิจกรรมจักสานสุ่มไก่ ถังขยะ และเป็นกลุ่มท่ีมีการด าเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง และทางกลุ่มได้ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม
จักสานขึ้นมาเพื่อเป็นการดูแลกลุ่มให้มีความยั่งยืน 

ช่อแล 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 
ได้ด าเนินกิจกรรมนวดแผนไทย/นวดผ่อนคลาย/การตอกเส้น โดยมีผู้ท าการ

นวดแผนไทยท่ีมีใบรับรอง (จ านวน 2 ท่าน) มีการด าเนินกิจกรรมทุกวันพุธโดย
ผู้สูงอายุท่ีมีความสนใจจะท าการลงทะเบียนเข้ารับบริการก่อน  ซึ่งในขณะนี้
สามารถรับผู้ลงทะเบียนในการขอรับบริการนวดได้วันละประมาณ 12- 14 คน 

แม่หอพระ 
จัดกิจกรรมงานปอยหลวง  (เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์)   

โดยในกิจกรรมครั้งนี้สามารถจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติขนาดใหญ่ 1  
เครื่องมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สบเปิง 

โครงการการรวมกลุ่มผู้สูงอายุผลิตดอกไม้จันทน์ 
ได้ด าเนินการซ่อมแซมบูรณอาคารเพื่อให้เป็นสถานท่ีรวมกลุ่มในการจัดท า

ดอกไม้จันทน์และเป็นสถานท่ีในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์  รวมไปถึงเป็นสถานท่ี
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยอาคารต้ังอยู่ท่ีบ้านสหกรณ์  หมู่ 3 

บ้านเป้า 

โครงการสุขภาพ ร าไม้พลอง 
มีการจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้งในวันศุกร์ท่ี 2 และวันศุกร์ท่ี 4  ของเดือน

โดยวันศุกร์ท่ี 2 จะจัดกิจกรรมท่ีวัดบ้านเป้าและวันศุกร์ท่ี 4 จะเป็นกิจกรรมสัญจร
ไปยังแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนกันไป และถ้าการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วเสร็จ
จะเปล่ียนสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมจากวัดบ้านเป้าเป็นท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ
แทน 

ป่าแป๋ 

โครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ร าไม้พลอง) 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมร าไม้พลอง 1 ครั้ง แต่โดยลักษณะของพื้นท่ีของ

ต าบลป่าแป๋เป็นลักษณะพื้นท่ีมีระยะทางห่างไกลกันในแต่ละหมู่บ้าน และใช้เวลา
ในการเดินทางท่ีนาน จึงมีหมู่บ้านท่ีสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้จ านวน 10 
หมู่บ้านและไม่ได้เข้าร่วมอีก 3 หมู่บ้าน 

เมืองก๋าย 

โครงการการท าน้ าส้มควันไม้อย่างง่าย 
ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 4 โดยขณะนี้มีสมาชิกท่ีเข้าร่วม

ลงทะเบียนจ านวน 15 คน โดยด าเนินการเผาถ่านจากเศษกิ่งไม้การเกษตร เช่น 
กิ่งต้นล าไย กิ่งต้นล้ินจ่ีโดยใช้อุปกรณ์เป็นถังน้ ามันขนาด 200 ลิตรเป็นเตาในการ 
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ตารางที่ 4.3 ความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อ) 
 

ต าบล ความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 เผาถ่าน ผลผลิตถ่านสามารถจ าหน่ายได้เลย ส่วนน้ าส้มควันไม้ต้องใช้ระยะเวลา
ของการบ่มประมาณ 3 เดือน 

บ้านช้าง 

โครงการออกก าลังการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลบ้านช้าง (ร าไม้พลอง) 
ได้ด าเนินกิจกรรมจัดเตรียมไม้พลองส าหรับออกก าลังกายเรียบร้อยแล้วและ

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  คาดว่าจะ
เริ่มด าเนินโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

อินทขิล 

โครงการเสริมสร้างอาชีพคุณค่าและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
ไ ด้ด า เนินกิจกรรมรวมกลุ่ม ผู้ ท่ีสนใจและมีการ จัดฝึกอบรมให้ก ลุ่ม  

งบประมาณโครงการบางส่วนได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ / เครื่องจัก
ตอก  ทางกลุ่มได้ท าการสานตระกร้าส่งไปยังลูกค้าท่ีตลาดเมืองใหม่ 

สันป่ายาง 
โครงการการออกก าลังกายด้วยการร าไม้พลองเพือ่สุขภาพ 
ได้ด าเนินกิจกรรมสุขภาพร าไม้พลองสลับหมุนเวียนกันไปจ านวน 5 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 3 วัน  

เมืองแกนพัฒนา 

โครงการฝึกอบรมด้วยการรวมกลุ่มจักสานก๋วยไม้ไผ่ใส่ผักขาย(กลุ่มจักสาน) 
ได้ด าเนินกิจกรรมจักสานโดยงบประมาณโครงการบางส่วนได้ใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส าหรับการจักสาน  ทางกลุ่มท าการจักสานเป็นตะกร้า
ผลไม้ โดยจะมีการจดบันทึกรายช่ือสมาชิกท่ีมาท างานจักสานและเมื่อสินค้าได้ท า
การจ าหน่ายได้ก็มีการจัดแบ่งรายได้ให้กับสมาชิก 

กื้ดช้าง 
โครงการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ได้ด าเนินการจัดเตรียมไม้พลองส าหรับออกก าลังกายเรียบร้อยและจัด
กิจกรรมร าไม้พลอง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวน 65 คน  

 

 ท่ีมา: รายงานการประชุมประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการเพื่อเข้าสู่สังคม
สูงวัยของประชาชนในอ าเภอแม่แตง  

2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
ต าบลแม่หอพระ 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลแม่หอพระ อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่แตง มีจ านวนหมู่บ้านท้ังส้ิน 9 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าเลา หมู่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ 3 บ้านผ้ึง หมู่ 4 บ้านกาด หมู่ 5 บ้านแม่หอพระ หมู่ 6 
บ้านแม่นาป้าก หมู่ 7 บ้านนาเม็ง หมู่ 8 บ้านป่าไม้ หมู่ 9 บ้านภูดินมีเนื้อท่ี 132.64 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 82,900 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณ 70 % เป็นพื้นท าการเกษตร 30 % 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
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- ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็งและโอกาส 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์พัฒนาคุณชีวิตเพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

โดยมีการจัดต้ังหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าไปดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยในชุมชน  
- จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อ

ความบันเทิงและสร้างรายได้เสริมให้กับชมรมผู้สูงอายุ เช่น หัตถกรรมเครื่องจักรสาน การท าลูก
ประคบและยาสมุนไพรพื้นบ้าน 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปีจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน) 

- มีการติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยมีหน่วยงานของรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
- มีการท ากิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนใน

ท้องถิ่นทุกวันส าคัญทางศาสนาเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การ
ท าบายศรีในเทศกาลสงกรานต์ การท าไม้ค้ าโพธิ์ในพิธีกรรมของล้านนา 

จุดอ่อนและอุปสรรค 
- งบประมาณท่ีหน่วยงานจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมภายในชุมชน 
- การเขียนโครงการของบประมาณในการสนับสนุนต่างๆต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐ

หรือบุคลอื่นช่วยเขียนโครงการเนื่องด้วยผู้สูงอายุในชุมชนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลแม่หอพระในภาพรวม 
1) ด้านเศรฐกิจสภาพปัญหา คือ 
- สินค้าหัตถกรรมและยาจากพืชสมุนไพรต่างๆไม่มหีน่วยงานและตลาดรองรับ 
- ขาดเงินทุนในการประกอบวิชาชีพ 

วิธีการแก้ปัญหา 
- จัดหาหน่วยงานมารับซื้อสินค้าหัตถกรรมในชุมชนและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นท่ี

รู้จักมาข้ึน 

2) ด้านสาธารณะสุขสภาพปัญหา คือ 
- ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้สูงอายุยังคงได้รับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีไม่ท่ัวถึง เช่น เมื่อมีผู้ป่วย 

หลักๆก็คือจะไปอนามัยหมู่บ้านเป้นอันดับแรก ซึ่งอุปกรณ์ในการรักษายังไม่พร้อมพอและค่าใช้จ่ายสูง 

แนวทางการแก้ไข 
- หน่วยงานควรเข้ามาดูแล และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่อนามัยชุมชน 

และการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้สูงอายุ 
- แกนน าในต าบลควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายให้มากขึ้น เช่น การเต้นเอ

โรบิค การเล่นโยคะ เป็นต้น 
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2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
ต าบลป่าแป๋ 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลป่าแป๋ ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 100 ปีมาแล้ว โดยมีชาวไทยใหญ่ หรือ เงี้ยว ได้พยายามเข้า

มาต้ังรกรากเพื่อท าสวนเมี่ยง (ใบชา) ต่อมาได้มีชาวพื้นเมืองอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อท า
สวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลัก ในขณะนั้นเมี่ยงเป็นท่ีนิยมของคนในยุกต์นั้นมาก ค าว่า "แป๋" ตรงกับ
ภาษาไทยว่า "อกไก่" ซึ่งเป็นไม้ ส่วนท่ีอยู่สูงสุดในส่วนของหลังคาบ้าน ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า "แป๋" 
ด้วยเหตุท่ี ต.ป่าแป๋ มีพื้นท่ีอยู่บนภูเขาสูง มีต้นไม้มาก ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงเรียกว่า "ป่าแป๋" 

อ าเภอแม่แตง ห่างจากตัวอ าเภอ 35 กม. เนื้อที่ 163.5 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศ ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีเป็นภูเขา 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองก๋าย และ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
- ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง 
- หมู่บ้านมีสมาชิกกว่า 6,000 คน 
- มีอาชีพเสริม คือ การจักสานต่างๆ เช่น ตะกร้า  
- มีการส่งออกของอาชีพเสริม 
- ป่าแป๋มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ซึ่งเอื้อต่อการปลูกใบชาเป็นอย่างมาก 
 

จุดอ่อน 
- มีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 
- ทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร 
- การส่ือสารติดขัด 
- มีการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านยาก 
 

โอกาส 
- ปัจจุบันเครื่องจักสานได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงท าให้เครื่อง

จักสานสามารถสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านได้ 
 

อุปสรรค 
- หมู่บ้านขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงท าให้กระบวนการผลิตหรือ

การการจัดสรรคส่ิงต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า 
- หมู่บ้านต้ังอยู่ใกล้ป่าเขา ท าให้มีสภาพภูมิอากาศมีแต่ความช้ืน ความเย็น และอาจจะ

มีฝนตก อาจส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านได้ 
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สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลป่าแป๋ในภาพรวม 
ปัญหาต าบลป่าแป๋ อ.แม่แตง 
- ปัญหา พื้นท่ีห่างไกลตัวเมือง 
- การติดต่อส่ือสารล าบากเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 
- ผู้สูงอายุบางท่าน ไม่มีครอบครัวดูแลต้องดูแลตัวเอง 
- ของบประมาณรัฐบาลแต่ไม่ได้ตามท่ีขอไว้ 
- ไม่มีรายได้เข้าชุมชนมากนัก เพราะ ห่างไกลความเจริญ 

 

ส่ิงท่ีอยากพัฒนา 
- อยากมีโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- อยากส่งออก ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 
- ขอเงินช่วยผู้สูงอายุ 
- ท าเครื่องออกก าลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ 

 
2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านเหลา่ 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ชุมชนบ้านเหล่าเป็นชุมชนท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จึงไม่สามารถระบุ

ช่วงเวลาท่ีแน่นอนได้ว่าเริ่มมีการอาศัยป่าเพื่อท าประโยชน์จากสวนเมี่ยงมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ แต่
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงต่อกัน ท้ังในระบบเครือญาติและคนบนพื้นท่ีสูง เดิมขึ้นอยู่กับ ต าบล
สบเปิง ต่อมาได้แยกเป็นต าบลเมืองก๋าย เมื่อปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันเป็นหมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองก๋าย อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 6 หย่อมบ้าน พื้นท่ีเป็นภูเขามีธารน้ าไหลผ่าน อากาศร้อนในฤดูร้อน 
ฤดูหนาวหนาวมาก ฤดูฝนฝนตกชุก เขตพื้นท่ี 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
- อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน คือ การปลูกเมี่ยง 
- หมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพเสริม คือ การปลูกกาแฟและรับจ้างท่ัวไป 
- โคงรการมีโครงการหลวงมาเข้าส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
- ทางอ าเภอเข้ามาส่งเสริมในการเล้ียงไก่ หมูและปลา ท าให้ชาวบ้านมีกิจกรรมมากขึ้น 
- หน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในโครงการหลวง 
- หมู่บ้านมีโฮมสเตย์เป็นของตัวเอง ท าให้ได้รับรายได้จากนักท่องเท่ียว เพราะเป็น

แหล่งท่องเท่ียวชั้นดีของหมู่บ้าน 
- หมู่บ้านมีอนามัยเป็นของตัวเอง 
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จุดอ่อน 
- หมู่บ้านมีผู้สูงอายุราวๆ 50 กว่าคน ส่วนใหญ่จะว่างงานไม่มีอาชีพเสริมท า 
- หมู่บ้านไม่ค่อยมีเด็กอาศัยอยู่พ่อไปเรียนต่างอ าเภอ 
- ผู้สูงอายุในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
- หมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร 
- ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านไม่มีการส่งออกไปนอกหมู่บ้าน มีการขายกันเองภายในหมู่บ้าน

ท าให้ขาดรายได้จากภายนอก 
 

โอกาส 
- ภูมิอากาศส่วนใหญ่ของชุมชน มีความช้ืน อากาศเย็น เหมาะส าหรับการปลูกต้นเมี่ยง 
- หน่วยงานรัฐบาลน าโครงการหลวงเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดรายได้จากผลผลิต 
- ชุมชนได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในเรื่องของการเล้ียงหมู เล้ียงไก่ และเล้ียงปลา 
- ชุมชนมีโฮมสเตย์ ท าให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาช่ืนชมธรรมชาติ 

 

อุปสรรค 
- พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของชุมชน ส่วนใหญ่ ต้ังอยู่ พื้นท่ีราบสูงท าให้การเดินทางเข้า -

ออก ไม่สะดวก 
- การท่ีมีโฮมสเตย์ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติ 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลบ้านเหล่าในภาพรวม 
ปัญหาบ้านเหล่า อ.แม่แตง อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ส่ิงท่ีอยากพัฒนา 
- ส่งเสริมอาชีพหลักเกษตร และอาชีพเสริมการเล้ียงไก่ เล้ียงหมู และการเล้ียงปลา 
- ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีอาชีพเสริม 
- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อท่ีจะได้ออกไปหารายได้ 

 
2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต าบลเมืองก๋าย 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลเมืองก๋าย เดิมข้ึนอยู่กับ ต.สบเปิง ซึ่งอยู่ห่างจากสบเปิงมาก การสัญจรไปมาล าบาก

จึงแยกจาก ต.สบเปิง มาเป็น ต าบลเมืองก๋ายจนถึงปัจจุบัน เป็นภูเขามีธารน้ าไหลผ่าน อากาศร้อนใน
ฤดูร้อน ฤดูหนาวหนาวมาก ฤดูฝนฝนตกชุก อาชีพหลัก การเกษตร เช่น ท านา ท าสวน/ท าไร่ อาชีพ
เสริม ปลูกชาจีน ชาอู่ทอง กาแฟ และเพาะเห็ดโครงการหลวง จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต 
อบต. 490 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นท่ี ต าบลเมืองก๋าย แยกมาจาก ต.สบเปิง ทาง
ขวามือเข้าไป 12 กม. เป็นทางลูกรัง 4 กม. เป็นทางลาดยาง 8 กม. เขตพื้นท่ี 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
- หมู่บ้านมีการท าการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
- มีการเพาะเช้ือเห็ดของโครงการหลวงภายในหมู่บ้าน 
- มีการปลูกกาแฟเป็นของตัวเอง 
- มีอนามัยภายในหมู่บ้าน 
- สมาชิกในหมู่บ้านมีงานมีกิจกรรมท า 

 

จุดอ่อน 
- มีผู้สูงอายุประมาณ 200 คน 
- พื้นท่ีหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นป่า เป็นเขา 
- ผู้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยมีรายได้เสริม 
- รายจ่ายภายในหมู่บ้านมากกว่ารายรับ 
- พื้นส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นของกรมป่าไม้ 
- มีปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน 
- มีปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
โอกาส 
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของเงินลงทุนผู้สนับสนุนผู้สูงอายุ 
- ปัจจุบันมีผู้คนรักสุขภาพและนิยมกินเจมากขึ้นท าให้เห็นเป็นท่ีต้องการของตลาด ซึ่ง

หม่บ้านมีโครงการหลวงในการเพาะเห็ด ท าให้หมู่บ้านมีรายได้มากขึ้น 
อุปสรรค 
- สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นป่าเนินเขา ท าไร่ ท าให้การดูแลเขาถึงยาก จนเกิดแหล่ง

มั่วสุมยาเสพติด อาจส่งผลกระทบต่อสังคมภายนอก 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลเมืองก๋ายในภาพรวม 
ปัญหาต าบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชุมชน 
- มีจ านวนผู้สูงอายุมาก จ านวน 200 คน 
- ไม่สามารถท าการเกษตรได้ เพราะมีพื้นท่ีราบสูง  
- สุขภาพของผู้สูงวัยไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากไม่มีกิจกรรมยามว่าง 
- ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจผู้สูงวัย 
- รายจ่ายภายในชุมชนมากกว่ารายรับ 
- ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของป่าไม้ 
- มีปัญหายาเสพติด เนื่องจากดูแลกันได้ไม่ท่ัวถึง 

 

ส่ิงท่ีอยากพัฒนา 
- คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
- หมู่บ้านมีกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ 
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2.5 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
ต าบลกื้ดช้าง  

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลกื้ดช้าง เป็นต าบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่แตง มีจ านวนหมู่บ้าน

ท้ังส้ิน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ 4 บ้านต้น
ขาม หมู่ 5 บ้านห้วยน้ าดัง หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และ
มีพื้นท่ีราบบางส่วน มีแม่น้ าแม่แตงไหลผ่าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมแม่น้ า ดังนั้นคนในพื้นท่ีส่วน
ใหญ่มักจะประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม และอาชีพเสริมคือ รับจ้าง เขตพื้นท่ีทิศเหนือติดกับ อ.
เชียงดาว  ทิศใต้ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง  ทิศตะวันออกติดกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง และทิศ
ตะวันตก ติดกับ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็งและโอกาส 
- มีชมรมผู้สูงอายุภายในต าบล 
- มีการด าเนินการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมของ

ผู้สูงอายุภายในต าบล 
- มีการวางแผนระยะยาวคือ ประเพณีนวดข้าวและด าหัวผู้สูงอายุภายในต าบล เป็นต้น 
- มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

ท่ีดีของผู้สูงอายุ  
- ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้สูงอายุนั้นจะมีการแบ่งส่วนในการกระจายข่าว ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะเป็นการแจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และส่วนผู้สูงอายุจะเป็นการบอกปากต่อ
ปาก 

- ทางต าบลมีสินค้าโอทอป(OTOP) ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เช่น กล่องทิชชูไม้
ไผ่ กระเป๋าไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ของผู้สูงอายุในต าบล 

- ในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนั้น จะมีการน านักเรียนของโรงเรียนภายใน
ต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย อย่างเช่น ประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ ก็จะมีการน านักเรียน
มาร่วมด าหัวผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

- ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านการเขียนโครงการ โดยในครั้ง
แรกได้เข้ามาช่วยเขียนโครงการออกก าลังกาย 

- มีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในต าบลอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ปางช้างแม่ตะ
มาน ปางช้างแม่แตง 

 

 จุดอ่อนและอุปสรรค 
- ในต าบลกึ้ดช้างมีชนเผ่าอยู่มาก คือ กะเหรี่ยง มูเซอ ตะก้อ อาข่า และม้ง ดังนั้นใน

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งปัญหาคือการประสานงานให้แต่ละเผ่ามาร่วมกิจกรรมเพราะแต่ละเผ่าก็จะมี
คิดท่ีแตกต่างกันไป 

- การเดินทางการคมนาคมยังไม่สะดวก ถนนรุกรัง เพราะยังอยู่ในช่วงก่อสร้างถนน
หนทาง 
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- แกนน าผู้สูงอายุภายในต าบลไม่มีความรู้ด้านการเขียนโครงการ ท าให้ไม่สามารถขอ
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีได้ 

- ถ้าเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ว่าง จะท าให้ไม่มีแกนน าผู้สูงอายุท่ี
สามารถเขียนโครงการได้เลย 

- เยาวชนในต าบลส่วนใหญ่จะออกไปเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงท าให้ในต าบลขาด
เยาวชนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

- ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม เพราะในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ได้พัฒนามา
เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมดแล้ว อย่างเช่น กล่องทิชชูไม้ไผ่ ท่ีไม่ค่อยมีการน ามาใช้ สังเกตได้จากใน
ห้างสรรพสินค้า จะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมด 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง 
ด้านการจัดการ 
- มีชมรมผู้สูงอายุภายในต าบล 
- มีการด าเนินการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมของ

ผู้สูงอายุภายในต าบล 
- มีการวางแผนระยะยาวคือ ประเพณีนวดข้าว และด าหัวผู้สูงอายุภายในต าบล  
- มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

ท่ีดีของผู้สูงอายุ  
- ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้สูงอายุนั้นจะมีการแบ่งส่วนในการกระจายข่าว ผู้สูงอายุจะ

เป็นการบอกปากต่อปาก 
- ในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนั้น จะมีการน านักเรียนของโรงเรียนภายใน

ต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย อย่างเช่น ประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ ก็จะมีการน านักเรียน
มาร่วมด าหัวผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
ด้านความรู้ 
- แกนน าผู้สูงอายุภายในต าบลไม่มีความรู้ด้านการเขียนโครงการ ท าให้ไม่สามารถขอ

เงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีได้ 

การวิเคราะห์โอกาส 
ด้านภูมิศาสตร์ 
- มีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในต าบลอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ปางช้างแม่ตะ

มาน ปางช้างแม่แตง 
- ทางต าบลมีสินค้าโอทอป(OTOP) ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เช่น กล่องทิชชูไม้

ไผ่ กระเป๋าไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ของผู้สูงอายุในต าบล 

ด้านการเมือง 
- ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านการเขียนโครงการ โดยในครั้ง

แรกได้เข้ามาช่วยเขียนโครงการออกก าลังกาย 
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- ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้สูงอายุนั้นจะมีการแบ่งส่วนในการกระจายข่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะเป็นการแจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และ 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- การเดินทางการคมนาคมยังไม่สะดวก ถนนรุกรัง เพราะยังอยู่ในช่วงก่อสร้างถนน

หนทาง 

ด้านความรู้ 
- ถ้าเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ว่าง จะท าให้ไม่มีแกนน าผู้สูงอายุท่ี

สามารถเขียนโครงการได้เลย 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- ในต าบลกึ้ดช้างมีชนเผ่าอยู่มาก คือ กะเหรี่ยง มูเซอ ตะก้อ อาข่า และม้ง ดังนั้นใน

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งปัญหาคือการประสานงานให้แต่ละเผ่ามาร่วมกิจกรรมเพราะแต่ละเผ่าก็จะมี
คิดท่ีแตกต่างกันไป 

- เยาวชนในต าบลส่วนใหญ่จะออกไปเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงท าให้ในต าบลขาด
ก าลังของเยาวชนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม เพราะในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ได้พัฒนามาเป็น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมดแล้ว อย่างเช่น กล่องทิชชูไม้ไผ่ ท่ีไม่ค่อยมีการน ามาใช้ สังเกตได้จากใน
ห้างสรรพสินค้า จะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมด 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลกึ้ดช้างในภาพรวม 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพปัญหา : การเดินทางการคมนาคมยังไม่สะดวก ถนนรุกรัง เพราะยังอยู่ในช่วง
ก่อสร้างถนนหนทาง 

แนวทางการแก้ไข : 
- แกนน าต าบลควรจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับชุมชน 
- ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล 

 
 

2) ด้านความรู้ 
สภาพปัญหา :  

- แกนน าผู้สูงอายุภายในต าบลไม่มีความรู้ด้านการเขียนโครงการ ท าให้ไม่สามารถขอ
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีได้ 

- ถ้าเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ว่าง จะท าให้ไม่มีแกนน าผู้สูงอายุท่ี
สามารถเขียนโครงการได้เลย 

แนวทางการแก้ไข : 
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- จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงการเบ้ืองต้น โดยอาจจะเป็นการเชิญอาจารย์ใน
ภาควิชาการจัดการไปให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 

- ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการเขียนโครงการของผู้สูงอายุ เพื่อท่ีจะเป็นการ
น าความรู้ของนักศึกษาท่ีได้ร่ าเรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติ 

- การท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ ขอให้เจ้าหน้าท่ีมาช่วยในการท าโครงการ 
 

3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา : 

- ในต าบลกึ้ดช้างมีชนเผ่าอยู่มาก คือ กะเหรี่ยง มูเซอ ตะก้อ อาข่า และม้ง ดังนั้นใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งปัญหาคือการประสานงานให้แต่ละเผ่ามาร่วมกิจกรรมเพราะแต่ละเผ่าก็จะมี
คิดท่ีแตกต่างกันไป 

- เยาวชนในต าบลส่วนใหญ่จะออกไปเรียนระดับมหาวิทยาลัย จึงท าให้ในต าบลขาด
ก าลังของเยาวชนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

แนวทางการแก้ไข : 
- แต่งต้ังผู้อาวุโสภายในเผ่าแต่เผ่าเป็นคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุ เมื่อได้รับการ

แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจะเป็นตระหนักในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- มีการของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อแต่ละเผ่ามีการเข้าร่วม

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุก็จะมอบเงินสนับสนุนให้ไปแต่ละเผ่า 
- การปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กและเยาวชนว่า ถ้าบ้านเกิดเรา เราไม่พัฒนา

แล้วใครจะพัฒนา 
 

4) ด้านผลิตภัณฑ์ 
สภาพปัญหา : 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม เพราะในยุคสมัยปัจจุบันนั้น ได้พัฒนามา

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมดแล้ว อย่างเช่น กล่องทิชชูไม้ไผ่ ท่ีไม่ค่อยมีการน ามาใช้ สังเกตได้จากใน
ห้างสรรพสินค้า จะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกันหมด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
- การหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายท่ีสะดวก อย่างเช่น การสร้างเว็บไซด์ให้ชุมชนหรือ

จะเป็นการน าสินค้าไปฝากกับเว็บท่ีเปรียเสมือนคนกลางในการขายสินค้า เช่น LASADA Shopee 
- การหาตลาดท่ีรองรับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ อย่างเช่น การน าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ ไป

ขายท่ีถนนคนเดิน หรือจะน าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ไปเสนอขายให้กับร้านอาหารไทย 
 

2.6 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
ต าบลแม่แตง 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
เทศบาลต าบลแม่แตง  ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักใน

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมือง และการ
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บริหาร การส่งเสริมการท่องเท่ียว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีภารกิจในการฟื้นฟู
วัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณี และการท่องเท่ียว การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ การส่งเสริม
การเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

ต าบลแม่แตง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอแม่แตง ประมาณ 5 กิโลเมตร 
และห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 45 กิโลเมตร เส้นทางผ่านได้แก่ เส้นทาง
หลวง เชียงใหม่-ฝาง จากนั้นแยกเข้าไปตรงกิโลเมตรท่ี 42  ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที ่36.97 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 26,106 ไร่ถึงเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลแม่แตง หมู่บ้านแรก คือหมู่ท่ี 4 
บ้านม่วงชุม  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

- ทิศเหนือ         ติดเขตต าบลกื้ดช้าง และ อินทขิล 
- ทิศตะวันออก    ติดเขตต าบลสันมหาพน 
- ทิศตะวันตก      ติดเขตต าบล กื้ดช้างและบ้านช้าง 
- ทิศใต้            ติดเขตต าบลสันมหาพน 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลแม่แตง มีสมาชิกผู้สูงอายุ 110 คน 

เดิมชาวบ้านและเยาวชนร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นความรู้ให้แก่ชุมชน แต่ระยะหลังกลุ่มเยาวชน
เริ่มลดน้อยลง ไม่ค่อยสนใจการท ากิจกรรม รองประธานโรงเรียนผู้สุงอายุจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ท่ีจะให้ผู้ส่งอายุท ากิจกรรมเวลาว่าง สืบสานกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาพบปะกันส่วนใหญ่อายุ 60 ปีข้ึนไป 
หรือเยาวชนท่ีสนใจสามารถมาท ากิจกรรมร่วมกันได้ แต่ละเดือนจะมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า 12 
เดือนว่าจะท ากิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งอาจจะถามความคิดเห็นจากผู้สูงอายุในการท่ีจะท ากิจกรรมนั้น ๆ 
ไม่ก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความเบื่อหน่าย กิจกรรมท าเดือนละ1ครั้ง ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 8 โมง
ถึงบ่าย2โมง จะมีกิจกรรม เช่น บายศรี กระเป๋าผ้า ผ้าห่ม สานตะกร้า ไม้กวาดดอกหญ้าสานเข่ง
กะหล่ า ท าตุง ถักนิตต้ิงตะกร้าลูกปัด รองเท้ารูปช้างยาหม่อง เป็นต้น งบประมาณจากเทศบาลจ้าง
วิทยากรประจ ามาวันละ 300 บาท มาให้ความรู้ ท ากิจกรรมร้องเพลงสังสรรค์และอื่นๆ เพื่อท าให้
ผู้สูงอายุสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้มีการเปิดบัญชีผู้สูงอายุ เงินท่ีได้น ามาเปิดบัญชีผู้สูงอายุเพื่อ
เป็นการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่อไป ประธานมีแผนว่าจะของบประมาณและปรับ
ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก1ครั้งต่อเดือนเป็น 2 ครั้งต่อเดือน 
 

จุดแข็ง   
- มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน วางแผนกิจกรรมล่วงหน้า 12 เดือน โดยแต่ละเดือน

มีการท ากิจกรรม 1 ครั้ง เช่น สานตะกร้า ท าตุง ท ายาหม่องเป็นต้น 
- โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ท ากิจกรรม เพื่อผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจท่ีดีและท าให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายท่ีดีขึ้น 
- มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอนท่ีมี คุณวุฒิ  ประสบการณ์ ท่ีมาให้ความรู้

ความสามารถแก่ผู้สูงอายุในการกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในแต่ละเดือน 
- มีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามรถด้านผู้สูงอายุ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 
- มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก คือ ยาหม่อง ท่ีน ามาเป็นรายได้หมุนเวียนใน

การผลิตยาหม่องครั้งต่อไป 
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จุดอ่อน  
- งบประมาณท่ีจ ากัดไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่แตง เช่น 

ศึกษาดูงานนอกพื้นท่ี ค่าอาหารกลางวัน  
- กิจกรรมบางกิจกรรมผู้สูงอายุ อาจท ากิจกรรมได้ไม่เต็มท่ีเนื่องร่างกายไม่อ านวย เช่น 

ปัญหาด้านสายตา ด้านแขนขาอ่อนแรงลุกเดินไม่สะดวก 
- ผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจ าตัว อาจจ าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

โอกาส 
- สามารถขายสินค้าได้ตามเทศกาลประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานฌาปนกิจ

ศพ มีออเดอร์ส่ังท ายาหม่องเป็นของช าร่วย ท าให้เกิดรายได้หมุนเวียน 
- จ าหน่ายสินค้าท่ีผู้สูงอายุได้จัดท าขึ้น ร้านค้าหรือผู้ท่ีสนใจมารับสินค้าไปจ าหน่ายเพื่อ

ท าให้สินค้าของผู้สูงอายุเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
- สินค้าออกสู่ร้านค้าเป็นสินค้า OTOP ออกงานตามพื้นท่ีจัดงาน ท าให้มีแหล่งจ าหน่าย

สินค้าเพิ่มขึ้น 
 

อุปสรรค 
- การเดินทางมาโรงเรียนของผู้สูงอายุไม่สะดวกเพราะ ผู้สูงอายุท่ีขับขี่พาหนะมาเองได้ 

อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขับขี่รถได้ 
- ในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ สภาพอากาศเช่น อากาศหนาว ร้อน ฝนตก อาจก่อให้เกินความ

เจ็บไข้ได้ป่วยกับผู้สูงอายุ จากการเดินทางมาท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ  
- ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ท่ีช้ากว่าวัยอื่น ๆ จึงท าให้ระหว่างการท ากิจกรรมเป็นไปได้ช้า

กว่าปกติ 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพาผู้สูงอายุไปดูงานนอกสถานท่ี  จึงอยากให้มีการ

เพิ่มงบประมาณในการเดินทางไปดูงานนอกสถานท่ี เช่น อ าเภอดอยสะเก็ต ฯลฯ 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลแม่แตงในภาพรวม 
ปัญหาท่ีพบ  
- การเดินทางมาโรงเรียนของผู้สูงอายุไม่สะดวกเพราะ ผู้สูงอายุท่ีขับขี่พาหนะมาเองได้ 

อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขับขี่รถได้ หรืออาจเป็นเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย 
- สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สูงอายุท าขึ้นนั้นยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนักในชุมชน 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอส าหรับการเดินทาวไปดูงานนอกสถานท่ี 
แนวทางแก้ปัญหา 
- จัดรถรับ-สูง ผู้สูงอายุมายังโรงเรียนผู้ส่งอายุ ซึ่งใช้เพียง 1 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
- สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สูงอายุท าขึ้นมายังไม่เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนมากนัก แนะน าให้ใช้

ส่ือ เช่นวิทยุส่ือสาร กระจายข่าวสารเพื่อเป็นท่ีรับรู้กันเพิ่มขึ้น 
- ติดต่อประสานเรื่องของบประมาณ เทศบาลส่วนต าบลแม่แตง  
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2.7 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ต าบลอินทขิล 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลอินทขิล เป็นต าบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอแม่แตงต้ังอยู่เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 

18  ต าบลอินทขิล  อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนหมู่บ้านท้ังส้ิน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 
บ้านป่าจ้ี หมู่ 2 บ้านวังแดง หมู่ 3 บ้านหัวดง หมู่ 4 บ้านม่วงค า หมู่ 5 บ้านทาต้นปุย หมู่ 6 บ้านหาง
ดง หมู่ 7 บ้านปง หมู่ 8 บ้านเด่น หมู่ 9 บ้านทับเด่ือ หมู่ 10 บ้านหนองออน หมู่ 11 บ้านสันป่าตอง 
หมู่ 12 บ้านปางห้วยตาด หมู่ 13 บ้านปางกว้าง หมู่ 14 บ้านแม่ทะลาย หมู่ 15 บ้านเวียงดัง หมู่ 16 
บ้านปางกื้ด หมู่ 17 บ้านมืดกา หมุ่18 บ้านหนองผ้ึง  มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีแม่น้ า
ไ หล ผ่ าน  ทา งตอน ใ ต้ ขอ งต า บลมี ท่ี ร า บ ลุ่ม  เนื้ อ ท่ี  เ ทศบาลต า บ ลอิ น ทขิ ล   มี เ นื้ อ ท่ี
ประมาณ  35.76  ตารางกิโลเมตรหรือ 22,312.5 ไร่ เขตพื้นท่ี 

- ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก ติดกับอ ต.บ้านเป้า และ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านช้าง และ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
- ผลิตภัณฑ์จักรสานในรูปแบบตระกร้าเป็นสินค้าท่ีมีรายได้มากท่ีสุด ซึ่งตอบสนอง

ความต้องการของเกษตรกรเพื่อใช้ในการขนส่งผักและผลไม้ 
- มีบุคลากรท่ีพร้อมในการช่วยกันท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านนั้นๆ 
- การท าจักรสานท าขึ้นมาด้วยตัวของชาวบ้านเองกับมือ ท าให้ไม่เกิดความผิดผลาด

ของตัวสินค้า เช่น รูปแบบผิดรูป เป็นต้น 
 

จุดอ่อน 
- ชาวบ้านท่ีผลิตสินค้าโดยเฉพาะตระกร้าจักรสานไม่สามารถต้ังราคาสินค้าได้ด้วย

ตนเอง เนื่องจากมีการต้ังราคามาก่อนหน้านี้จากพ่อค้าคนกลางแล้ว 
- ก าไรจากการท าตระกร้าจักรสานต่ า เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงเกือบเท่าราคาขาย 
- การพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะในต าบลมีชนเผ่าอยู่ด้วย ท าให้วัฒนธรรม

การใช้ชีวิต รวมถึงการส่ือสารระหว่างชนเผ่ากับคนไทยในชุมชนเข้าใจกันยาก 
 

โอกาส 
- การท าจักรสานมีมาแต่เดิมผู้คนในหมู่บ้านมีพื้นฐานในการท าจักรสานมาก่อนแล้วคน

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นคนท าจึงมีความช านาญในการท าจักรสานดีอยุ่แล้ว 
- ตลาดในหมู่บ้านยังมีความต้องการจักรสานอยุ่เพราะเป็นเครื่องใช้ในเกรษตกรรมท่ีคน

ในหมู่บ้านน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
- มีนายทุนท่ีมารับซื้อการท าจักรสานของหมู่บ้านอยู่ตลอดเลยท าให้กลุ่มผู้สูงอายุมี

รายได้จากการท าจักรสาน 
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อุปสรรค 
- ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนของการท าผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีต้องมีเงินทุนมาใช้ใน

การซื้ออุปกรณ์และสถานท่ี 
- ด้านราคากลุ่มผู้สูงอายุไม่สามรถต้ังราคาเป็นผู้จ าหน่ายเองได้เนื่องจากนายทุนหรือ

ผู้รับซื้อนั้นจะเป็นคนต่อรองราคาเองว่าต้องการจะซื้อในราคาเท่าใด 
- ด้านแรงงานเนื่องจากจะมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นคนท าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีคนไม่

เพียงพอท างานได้ไม่เต็มท่ี 
- ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเดียวยังขาดการแปรรูปรูปแบบอื่นๆท่ีทันสมัย 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลอินทขิลในภาพรวม 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่ีชาวบ้านใน

ต าบลท ากันเป็นประจ าส่วนใหญ่ ซึ่งกิจกรรมท่ีท าร่วมกันในแต่ละเดือนคือ ออกก าลังกาย ร าไม้พอง 
ร าวงมาตรฐาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันท า และต าบล
อินทขิลยังมีชนเผ่าลาฮู่ ชนเผ่าลีซออาศัยอยู่ท่ีพื้นท่ีราบสูงในต าบลอินทขิล พร้อมท้ังยังมีของท่ีระลึก
เป็นของชนเผ่าท่ีท าขึ้นมาเองเพื่อเป็นรายได้ให้กับชนเผ่าของตนเอง 

ผลิตภัณฑ์ท่ีชาวบ้านร่วมกันท าในต าบลได้แก่ สานตระกร้า ลูกประคบ การท าตุง ผาง
ประทีบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีชาวบ้านได้รับรายได้จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สานตระกร้า เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากไม้ไผ่ โดยรับวัตถุดิบมาจากพ่อค้าแม่ค้าท่ีขาย
วัตถุดิบให้ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเอง ซี่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะเป็นในรูปแบบของตระกร้าท่ีใส่ผักผลไม้
เพียงรูปแบบเดียว เพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร พ่อค้าคนกลางในลูกละ 5 บาท  และผลิตภัณฑ์นี้ยัง
ถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีตลอดฤดูกาลและยังเป็นสินค้าท่ีถือว่าขายดีมากท่ีสุด 

2) ลูกประคบ เป็นสมุนไพรต่าง ๆท่ีชาวบ้านน ามาท าเป็นลูกประคบ โดยมีสรรพคุณท่ีใช้
ในการนวด บรรเทาอาการปวด ต่าง ๆตามร่างกาย โดยมีการท าจ าหน่ายตามปริมาณท่ีลูกค้าส่ังมา
เท่านั้น 

3) การท าตุงและผางประทีบ ชาวบ้านจะผลิตขึ้นมาตามเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ 
เช่นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทงเป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ส่วนหนึ่งให้กับชาวบ้าน 

 
2.8 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต าบลสันมหาพน 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลสันมหาพนโรงเรียนชราบาลเป็นโรงเรียนท่ีรวมผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

จ านวน170 – 180 คน ท่ีอาศัยอยู่ในต าบลสันมหาพนท่ีมีท้ังหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านป่าบง 
หมู่2 บ้านป่าเส้า หมู่3 บ้านสันมหาพน หมู่4 บ้านป่าจ้ี หมู่5 บ้านหนองหล่ม หมู่6 บ้านหนองกอก หมู่
7 บ้านปากทาง หมู่8 บ้านแพะพัฒนา หมู่9 บ้านสหกรณ์ หมู่10 ฮ้วยอ๋าง มารวมกันทุกวันอังคารของ
ทุกเดือนในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่เกิดการเบื่อหน่าย และเป็นการให้ผู้สูงอายุใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดต้ังโรงเรียนท่ีให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
กิจกรรมท าบุญ 9 วัด กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ท ากิจกรรมนันทนาการท่ีเรียกว่า “ร าวงย้อนยุค” 
ฟ้อนเล็บ กีฬาผู้สูงอายุ การแลกเปล่ียนการแสดงกับเทศบาลอื่นๆ มีการน าพืชผักท่ีทางโรงเรียนสอน
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ให้ปลูกเองมาจ าหน่ายและแลกเปล่ียนกัน มีการน าอาหารจากบ้านมารับประทานร่วมกัน นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริม จะมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้เองท่ีบ้านได้ เช่น การท าไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ท าน้ ายาล้างจาน แชมพู ท าลูกประคบ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อท าเสร็จสามารถน ากลับไปใช้เองท่ีบ้าน
ได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 

2) ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น ท าตุง ท าโคมไฟ ท าขนม กิจกรรม
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการส่ังออเดอร์ตามความต้องการของลูกค้า และยังมีการนวดแผนไทย 
การนวดแผนไทยจะเริ่มต้นจากการท่ีวิทยากรสอนให้ผู้สูงอายุทดลองนวดกันเองก่อน เมื่อผู้สูงอายุเกิด
ความช านาญแล้วก็สามารถน าไปนวดให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุเกิดรายได้ 

การท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะมีวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้สูงอายุ 
โดยผลิตภัณฑ์บางอย่างท่ีสามารถจ าหน่ายได้ ก็จะมีการเก็บรวบรวมรายได้มอบให้ทางเทศบาลเพื่อจะ
ได้น าไปสู่การท ากิจกรรมต่อไป และยังมีผู้สูงอายุบางส่วนท่ีสามารถรับงานเอง โดยท่ีไม่ผ่านทาง
โรงเรียนก็สามารถท าให้ผู้สูงอายุได้รับรายได้ส่วนนั้นไป 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ โดยท่ี 1 เดือนจะมีการพบแพทย์ 
1 ครั้ง ในการให้บริการทางแพทย์จะประกอบไปด้วยการตรวจร่างกาย อาทิเช่น การตรวจหู ตา ช่อง
ปาก และฟัน ความดันโลหิต การฉีดวัคซีน การให้ยารักษาโรคต่าง ๆ ตรวจหาเบาหวาน ความดัน 
รวมถึงโรคต่าง ๆ ฯลฯ 

ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณทางเทศบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่การท า
กิจกรรมต่าง ๆท่ีจะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ท าให้โรงเรียนชราบาลนี้ไม่ประสบปัญหาทางด้าน
งบประมาณทางการเงิน และถ้าหากทางโรงเรียนได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ทาง
โรงเรียนก็จะต้องน างบประมาณท่ีได้ไปสมทบกับงบของทางเทศบาล เพื่อน าไปใช้ในการท ากิจกรรม
ต่อไป 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
- โรงเรียนชราบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล ต าบล สันมหาพน และ

มีการน ารายได้จากการขาย ตุง โคมไฟ ขนมไทย มาจัดสรรก าไรแล้วแบ่งงบประมาณเข้ามาเป็นเงิน
สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

- โรงเรียนชราบาลมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท าเครื่องจักสาน 
เช่น การท าไม้กวาด,ไม้กวาดทางมะพร้าว,ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความ
ช านาญในการน ามาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลการผลิต ท าให้เกิดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของผู้สูงอายุไปในตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์
บางอย่างก็น ากลับมาจากโรงเรียนท่ีผลิตเองไม่ต้องไปซื้อจากท่ีอื่น เช่น แชมพู น้ ายาล้างจาน  

จุดอ่อน 
- ผู้สูงอายุบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนชราบาลได้จัด

ขึ้น เช่น การเข้าร่วมฟังบรรยายการสอนท าเครื่องจักสานของวิทยากรท่ีใช้เวลานาน 
- กิจกรรมบางกิจกรรมผู้สูงอายุ อาจไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากร่างกายไม่อ านวย 

เช่น ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสายตา ความดัน และโรคประจ าตัวอื่น 
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โอกาส 
- โรงเรียนชราบาลมีการเชิญวิทยากรมาสอนความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น 

ด้านการท าไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว ท าน้ ายาล้างจาน แชมพู ท าลูกประคบ เป็นต้น ท าให้เกิด
โอกาสท่ีผู้สูงอายุจะรับความรู้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและท าให้ผู้สูงอายุท่ีว่างงานเกิด
รายได้อีกด้วย 

- โรงเรียนชราบาลเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้น าผักสวนครัวท่ีปลูกเอง มาขายและ
แลกเปล่ียนกันท าให้เกิดรายได้ 

- การจัดกิจกรรมของโรงเรียนชราบาล ได้ก าหนดจัดกิจกรรมทุกๆวันอังคารผู้สูงอายุ
ได้มาพบปะพูดคุยกันแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ เช่น เรื่องการท าการเกษตรของแต่ละครอบครัว ท าให้
ผู้สูงอายุไม่เบ่ือหน่าย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อุปสรรค 
- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อายุมาก การเดินทางมาโรงเรียนชราบาลเกิดความยากล าบาก ท า

ให้บางครั้งผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาได้ 
- ผู้สุงอายุบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

 
2.9 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านช้าง 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ต าบลบ้านช้าง เดิมต้ังอยู่ท่ีหมู่ 1 ต าบลกื้ดช้าง ต่อมาได้อพยพมาอยู่โดยควานช้างน าช้าง

จ านวนหลายเชือกมาด้วย เริ่มก่อตั้งอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก หมู่ 2 บ้านเก๊ามะค่า หมู่ 3 
บ้านปางไม้แดง ใช้ช่ือว่า "ต าบลบ้านช้าง" เพราะควานช้างน าช้างจ านวนมากมาอยู่ด้วย จึงเป็นท่ีมา
ของต าบล ต่อมาได้แยกหมู่บ้านปางไม้แดงขึ้นอีกหมู่บ้านเป็นหมู่ 4 และปัจจุบันต าบลบ้านช้างได้แยก
หมู่บ้านขึ้นอีกหมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านศรีดงเย็น จนถึงปัจจุบัน 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
(จุดแข็งและโอกาส) 
- มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุในต าบลของตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลได้รับการดูแล

อย่างใกล้ชิด 
- มีการวางแผนระยะยาว คือการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเกี่ยวกับการ ท าภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน อาทิเช่น การจักสาร การเย็บปัก 
- ทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นความส าคัญของผู้ สูงอายุ โดยการจัด

กิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เช่นการจัดสถานท่ีให้มีการประชุมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน  

- มีการเขียนโครงการเสนอแก่หน่วยงานในภาครัฐเพื่อของบประมาณในการจัด
กิจกรรม 

- มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- มีกลุ่มอาชีพสตรีท าโคมไฟปั้นหยาเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักคือ

อาชีพเกษตรกร 
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(จุดอ่อนและอุปสรรค) 
- เยาวชนในต าบลส่วนใหญ่จะออกไปท างาน จึงท าให้ในต าบลขาดเยาวชนในการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
- การเขียนโครงการแกนน าต าบลจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคนเขียนโครงการ

ให้  
- แกนน ายังไม่สามารถเขียนโครงการเองได้ อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
- การเดินทางการคมนาคมยังไม่สะดวก ถนนรุกรัง จึงท าให้หน่วยงานท่ีจะดูแลเข้าถึงได้

ยาก 
- งบประมาณท่ีหน่วยงานจัดสรรให้บางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงยึดท าเกษตรกรรมเป็นหลัก 

สรุปวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของผู้สูงอายุ ต าบลบ้านช้าง อ าเภแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่  

1. จุดแข็ง จากการสัมภาษณ์แกนน า ท าให้ทราบจุดแข็งของต าบลบ้านช้าง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

- ในชุมชนบ้านช้างมีจัดต้ังกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลเอง ท่ีรองลงมาจากการดูแลของอ าเภอ
แม่แตง เพื่อเป้นการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 

- หน่วยงานราชการมองเห็นความส าคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การประชุมประจ าปีผู้สูงอายุ 

- มีกลุ่มอาชีพสตรีการท าโคมไฟปั้นหยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้เสริมให้แก่
ผู้สูงอายุและเป็นการใช้เวลาว่างจาการท าเกษตรกรรม 

2. จุดอ่อน จากการสัมภาษณ์แกนน า ข้อมูลท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีส่งผลกระทบต่อต าบล 
บ้านช้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- การคมนาคม การคมนาคมภายในต าบล ถนนยังคงเป็นถนนรุกรัง ท าให้การเ ดิน
ทางเข้าไปช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่ท่ัวถึง 

- การใช้เทคโนโลยี ชาวบ้านในต าบลบ้านช้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ การใช้
เทคโนโลยีจึงถือเป็นเรื่องท่ียากในการจะท าข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นการ เขียน
โครงการเพื่อของบสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

- งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ  

3. โอกาส 
- ในปัจจุบันสังคมไทยหันมาใส่ใจและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น 
- หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่นการ

ออกก าลังกาย การจัดสถานท่ีประชุมผู้สูงอายุ  
- หน่วยงานภาครัฐเล่งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น และให้งบการสนับสนุนใน

การท ากิจกรรม 
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4. อุปสรรค 
- แกนน าหลักยังไม่สามารถเขียนโครงการเองได้ เนื่องจากทักษะการใช้เทคโนโลยียังมี

ไม่มากพอ  
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลบ้านช้างในภาพรวม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. สภาพปัญหา : 
- การคมนาคมไม่สะดวก ถนนรุกรังท าให้ยากต่อการเข้าดูแลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางการแก้ไข : 
- แกนน าต าบลควรจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าถนนลาดยาง 
- ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล 
2. ด้านเศรฐกิจ 
สภาพปัญหา : 
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับมากนัก 
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 
แนวทางแก้ไข : 
- ส่งเสริมให้ภายในต าบลมีการท าอาชีพเสริมมากขึ้น  
- แกนน าต าบลต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านเกษตรมากขึ้น เช่น การหาตลาด

รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
- รัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ 
3. ด้านสังคม 
สภาพปัญหา : 
- การดูแลผู้สูงอายุยังคงไม่ท่ัวถึงผู้สูงอายุบางรายยังคงต้องการความช่วยเหลือ ไม่มี

ลูกหลานคอยดูแล 
- ความยากจนของคนในต าบล ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งบางครั้ง

ผลผลิตท่ีได้ไม่เป้นท่ีต้องการของตลาด จึงท าให้เกิดการขาดรายได้ 
แนวทางการแก้ไข : 
- หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานกับผู้สูงอายุ  
- การจัดงบสนับสนุนให้แก่ผู้สูงอายุ  
- การอบรมความรับผิดชอบต่อครอบครัวโดยเฉพาะต่อผู้สูงอายุ 
4. ด้านสาธารณะสุข 
สภาพปัญหา : 
- ผู้ป่วยท่ีเป็นผู้สูงอายุยังคงได้รับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีไม่ท่ัวถึง เช่น เมื่อมีผู้ป่วย 

หลักๆก็คือจะไปอนามัยหมู่บ้านเป้นอันดับแรก ซึ่งอุปกรณ์ในการรักษายังไม่พร้อมพอและค่าใช้จ่ายสูง 
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แนวทางการแก้ไข : 
- หน่วยงานควรเข้ามาดูแล และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่อนามัยชุมชน 

และการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้สูงอายุ 
- แกนน าในต าบลควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายให้มากขึ้น เช่น การเต้นเอ

โรบิก การเล่นโยคะ เป็นต้น  
 
2.10 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการ

ผู้สูงอายุบ้านปง ต าบลอินทขิล เขตเทศบาลเมืองแกน  
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
ซึ่งต้ังอยู่ หมู่ท่ี 11 บ้านปง ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมืองแกนมี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานหลายร้อยปีเป็นชุมชนโบราณก่อต้ังมาต้ังแต่สมัยอาณาจักร
ล้านนาต้ังแต่สมัยพญามังรายครองเมืองเชียงใหม่(พ.ศ.1801 – พ.ศ.1854) ผู้คนในล้านนาสมัยนั้น
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อารยธรรม วัดวาอาราม ก าแพงเมืองคูโบราณ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ คิดค้น
เทคโนโลยี ผลิตศิลปกรรม วรรณกรรม และ หัตกรรมต่างๆ ท้ิงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของดินนี้มากมาย บริเวณเมืองแกนนี้มีท่ีราบท่ีกว้างขวางซึ่งประชาชนเรียก
พื้นท่ีราบนี้ว่า“ทุ่งช้ินแห้ง”ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นภาพกว้างใหญ่ของพื้นท่ีราบนี้ว่า“ขนาดท่ี
หาบเนื้อสดผ่านทุ่งนี้กว่าจะถึงอีกฟากหนึ่งเนื้อสดก็กลายเป็นเนื้อแห้งพอดี” และบริบทของชุมชนส่วน
ใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาและท าไร่เป็นหลัก เขตพื้นท่ีของต าบลอินทขิล  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง  
- ทิศใต้ ติดต่อกับท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง  
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หอพระ และองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง  
ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุบ้านปง ได้มองเห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ท่ี

ตอนนี้ขาดผู้สืบทอด โดยทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปงได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ใน
สมัยก่อนน ากลับมาสืบสารต่อยอด สร้างให้เป็นรายได้ และน ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีต่างๆ
เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี การสร้างรายได้และเป็นการฝึกสมาธิ สร้างความคิดให้กับผู้สูงอายุ 
ซึงปัจจุบันผู้สูงอายุบางราย อยู่ในสภาวะสมองเส่ือมหรืออัลไซเมอร์ เนื่องจากไม่ได้ฝึกควบคุมความคิด 
จึงท าให้เกิดอาการหลงลืม  

ดังนั้นทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปงจึงจัดกิจกรรมการท าก๋วยสังฆ์ตีนจ๊างขึ้นมา เพื่อเป็นการสืบ
ทอดวิธีการท าก๋วยสังฆ์ตีนจ๊าง และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และเป็นการฝึกสมาธิของผู้สูงอายุ เพื่อ
ป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์  
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็งและโอกาส 
- เป็นผู้ผลิตก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊างรายเดียวในเขตเมืองแกนร่วมมือกับชุมชนวัดบ้านเด่น โดย

เทศบาลเมืองแกนเป็นผู้สนับสนุน และให้ค าแนะนา  
- มีช่องทางการจัดจาหน่ายท่ีเป็นช่องทางหลักคือ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อโดยตรง ซึ่ง

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน  
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- ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ  
- มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุในต าบลของตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลอินทขิล  
- มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุในต าบลอินทขิล  
- มีการจัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
- มีสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบล อาทิเช่น งานแนวนี้ท่ีเมืองแกนซึ่งเป็นการน าสินค้าOTOP 

ของแต่ละหมู่บ้านมาจ าหน่าย  
- มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

และการท าผลิตภัณฑ์ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊างจากไม้ไผ่  
- มีวันหยุดส าคัญ และวันหยุดตามประเพณี ท่ีรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการ 

หลายวัน กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางศาสนา และการจัดพิธีตามประเพณีความเช่ือต่างๆ เช่น วันปีใหม่ 
วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น ส่งผลให้เกิดยอดขายท่ีสูงขึ้น เนื่องปัจจุบันประชาชน
ส่วนใหญ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จึงเลือกใช้สังฆ์ทานท่ีท าจากไม้ไผ่  

 

จุดอ่อนและอุปสรรค 

- ขาดแรงงานท่ีมีฝีมือในการท าภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง เนื่องจาก
จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย(ในบางครั้ง)ไม่สม่าเสมอ  

- คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเนื่องจากสินค้าไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์  

- ประชาชนในชุมชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการท าสังฆ์ก๋วยต๋ีนจ๊างเนื่องจาก
โครงการยังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจนและบุคลากรในชุมชนจานวนมากยังไม่ได้รับการเรียนรู้ในการท า
ก๋วยต๋ีนจ๊าง  

- แกนน าผู้สูงอายุขาดความรู้ความสามารถ และทักษะการเขียนโครงการเนื่องจาก
ผู้สูงอายุไม่เข้าใจให้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งให้ไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้เงินทุน  

- งบประมาณท่ีหน่วยงานรัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 

- กิจกรรมบางกิจกรรมผู้สูงอายุ อาจท ากิจกรรมไม่เต็มท่ีเนื่องจากร่างกายไม่อ านวย 
เช่น ปัญหาด้านสายตาส่งผลให้การจักสานท าก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊างไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 

สรุปการวิเคราะห์ SWOT  
1) จุดแข็ง  
ด้านผลิตภัณฑ์  
- เป็นผู้ผลิตก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊างรายเดียวในเขตเมืองแกน เนื่องจากการลงไปส ารวจ

ผลิตภัณฑ์ก๋วยก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง พบว่ามีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปงท่ีผลิตเพียงท่ีเดียว  
- มีช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเป็นช่องทางหลักคือ มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดวรโรรสมารับ

ซื้อโดยตรง  
- ความได้เปรียบทางวัตถุดิบหาซื้อได้ง่าย ในบริเวณใกล้เคียง  
ด้านเศรษฐกิจ  
- มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมทุก ๆ ปี เช่น งานหนาวนี้ท่ีเมืองแกน วัดบ้านเด่น    

สะหลีศรีเมืองแกน  
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2) จุดอ่อน  
ด้านทรัพย์กรมนุษย์  
- ขาดบุคลากรในการให้ความรู้การท าก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง 
- ขาดเยาวชนในการสืบสานการท าก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ 
 

3) โอกาส  
ด้านภูมิศาสตร์  
- พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา ท าให้การสรรหาวัตถุดิบได้ง่าย  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
- ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ 

ผลิตภัณฑ์ก๋วยสังฆ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติท่ีไม่ทาลายส่ิงแวดล้อม  
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  
- ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแกน โดยมอบเงินสนับสนุนทุก ๆ ปี  
- ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

4) อุปสรรค  
ด้านงบประมาน  
- การสนับสนุนงบประมานจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- การเดินทางท่ีไม่สะดวกของผู้สูงอายุเนื่องจากไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ท าให้เกิด

ความล าบากในการเดินทางเข้าร่วมท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ  
ด้านความรู้  
- แกนน าผู้สูงอายุขาดความรู้ความสามารถ และทักษะการเขียนโครงการเนื่องจาก

ผู้สูงอายุไม่เข้าใจให้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ 
- ขาดเยาวชนในการสืบสานการท าก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์  

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลอินทขิลในภาพรวม 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สภาพปัญหา : 
- การเดินทางท่ีไม่สะดวกของผู้สูงอายุเนื่องจากไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ท าให้เกิด

ความล าบากในการเดินทางเข้าร่วมท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ  
แนวทางการแก้ไข : 
- ประสานงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองแกนจัดรถบริการรับส่งผู้สูงอายุในการท า

กิจกรรม  
2) ด้านเศรษฐกิจ  
สภาพปัญหา : 
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- ผลิตภัณฑ์ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน เนื่องจากพ่อค้าคนกลางท่ีมารับ จะมารับในช่วง
เทศกาลเท่านั้น  

- ขาดเงินทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง และค่าใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้สูงอายุในชมรม  

แนวนางการแก้ไข : 
- หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊างท่ีมั่นคง เพื่อให้มีเงินทุนหมุ่นเวียนในการ

ผลิตครั้งต่อไป  
- จัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ เช่น ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง  
3) ด้านสังคม  
สภาพปัญหา : 
- ประชากรในชุมชนขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความช านาญในการท า

ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง  
- รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในอุปโภคบริโภคสูงกว่ารายได้  
 

แนวทางการแก้ไข : 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทาก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง เพื่อให้ประชากรในชุมชนมี

ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการท าก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง  
- รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อให้รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน

การอุปโภคบริโภค  
4) ด้านความรู้  
สภาพปัญหา : 
- แกนน าผู้สูงอายุขาดความรู้ความสามารถ และทักษะการเขียนโครงการเนื่องจาก

ผู้สูงอายุไม่เข้าใจให้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้  
- ประชาชนในชุมชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการท าสังฆ์ก๋วยต๋ีนจ๊าง เนื่องจาก

โครงการยังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจนและบุคลากรในชุมชนจ านวนมากยังไม่ได้รับการเรียนรู้ในการท า
ก๋วยสังฆ์ต๋ีนจ๊าง  

แนวทางแก้ไข : 
- ให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองแกนจัดกิจกรรมอบรมการเขียนโครงการเบื้องต้นเพื่อให้

ความรู้ในการท าโครงท่ีถูกต้องกับผู้สูงอายุ  
- ให้หน่วยงานเทศบาลเมืองแกนจัดวิทยากรในการฝึกอบรมการจักรสารก๋วยสังฆ์       

ต๋ีนจ๊าง  
อนาคต ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปง อยากท าโครงการอบรมวิธีท าก๋วยสังฆ์ตีนจ๊างให้กับ

ประชาชน 
ในปัจจุบันสังคมยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทันสมัย เข้ามามีบทบาทในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันในการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น อาจท าให้บางครั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ส าคัญๆท่ีดีงามไปด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้จนปัจจุบันกลายเป็นสังคมก้มหน้า ซึ่งผลมาจากการใช้
เทคโนโลยีไปในทางท่ีผิด และติดกับส่ิงเหล่านี้มากเกินไป  
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ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปง จึงอยากเป็นตัวแทนในการสืบสารวัฒนธรรมเก่าแก่ให้กับเด็ก
ยุคใหม่ เพื่อเป็นผู้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันส่ิงดีๆ เหล่านี้ต่อไป ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปง ได้
มองเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงอยากจัดท าโครงการอบรมวิธีทาก๋วยสังฆ์ตีนจ๊าง เพื่อต้องการให้
แพร่หลายไปท่ัวในเขตเทศบาลเมืองแกนและชุมชนใกล้เคียง ท าให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นแต่เดิมรู้จักไม่
แพร่หลาย ผู้ผลิตก็จะมีแต่ผู้สูงอายุบ้านปง และบ้านเด่น เพราะขาดผู้เรียนรู้สืบทอด จึงท าให้รู้จักแต่
ในเขตแคบๆ ในชุมชนบ้านปงและบ้านเด่นเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและท่ีส า คัญขาด
งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งชมรมผู้สูงอายุบ้านปง มีวิทยากรพร้อมส าหรับการถ่ายทอดความรู้และ
วัฒนธรรมประเพณีให้กับผู้ท่ีสนใจ เพียงแต่ตอนนี้ท่ียังไม่สามารถด า เนินการได้ เพราะขาดแคลน
งบประมาณ ซึ่งทางชมรมได้เตรียมการไว้แล้วรอเพียงงบประมาณท่ีจะเข้ามาเป็นตัวขับเคล่ือนให้
โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

เมื่อทางชมรมผู้สูงอายุบ้านปงสามารถด าเนินการและถ่ายทอดความรู้ได้ส าเร็จทุกคนใน
ชุมชนเมืองแกนรู้จักจะเป็นการสร้างรายได้และเป็นการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงเดิม และกระจาย
ไปยังชุมชนใกล้เคียง และท าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
 2.11 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการ
ผู้สูงอายุบ้านปง ต าบลสบเปิง 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง ต้ังอยู่เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทางห่างจากอ าเภอแม่แตงประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางตามเส้นทาง
หลวงสาย แม่มาลัย – ปาย และระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร 
มีหมู่บ้านท้ังหมด 13 หมู่บ้าน หมู่ท่ี1  บ้านปางฮ่าง  หมู่ท่ี2 บ้านปางม่วง หมู่ท่ี3 บ้านสบเปิง หมู่
ท่ี4 บ้านต้นงุ้น หมู่ท่ี5 บ้านไร่ หมู่ท่ี6 บ้านท่าข้าม หมู่ท่ี7 บ้านต้นลาน หมู่ท่ี8 บ้านดอนเจียง หมู่
ท่ี9 บ้านหนองบัวหลวง  หมู่ ท่ี10 บ้านแม่หลอด หมู่ ท่ี11 บ้านผาหมอน หมู่ ท่ี12 บ้านล้อง หมู่
ท่ี13  บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ มีพื้นท่ีท้ังหมด 68,037 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและท่ีราบสูง พื้นท่ีเป็นดิน
ลูกรัง ดินเหนียว และดินปนทราย แบ่งเป็น  พื้นท่ีท าการเกษตร ประมาณ 11,684 ไร่ พื้นท่ีป่าและ
ภูเขา ประมาณ 54,353 ไร่ และท่ีอยู่อาศัย ประมาณ 2,000 ไร่ ประชากรท้ังหมด 8000 กว่าคน  
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง - Strengths 
1) ด้านสภาพพื้นท่ี 
- มีพื้นท่ีท าการเกษตร  ประมาณ 11,684   ไร่ ซึ่งมีพื้นท่ีจ านวนมากในการท่ีจะด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 
- สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงและภูเขา จึงเหมาะแก่การปลูกพืชผัก ผลไม้ ท าให้มีแหลง

วัตถุดิบของตัวเอง 
2) ด้านผลิตภัณฑ์ 
- สินค้าทุกอย่างเป็นสินค้าพื้นบ้านหรือOTOP ซึ่งเป็นท่ีนิยมของคนในพื้นท่ีและ

นักท่องเท่ียว 
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- วัตถุดิบในการท าสินค้านั้นเป็นวัตถุดิบท่ีผลิตเอง จึงลดต้นทุนด้านการซื้อวัตถุดิบและ
สามารถความคุมคุณภาพของวัตถุดิบเองได้ตามท่ีต้องการ 
 
 

จุดอ่อน - Weaknesses 
1) ด้านบุคคลกร 
- ไม่มีคนเข้ามาสานต่อในกิจกรรมท่ีท าอยู่ ท าให้ก าลังคนในการท ากิจกรรมไม่เพียงพอ 
- ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท้ังหมด จึงมีปัญหาด้านร่างกาย ท าให้การท ากิจกรรม เช่น 

ความเร็วในการท า การออกแรง ล าบากมากข้ึน 
 

โอกาส - Opportunities 
1) ด้านสังคม 
มีเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ท าให้มีทุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และยังมีโครงการ

ของรัฐท่ีส่งเสริมการท าสินค้า OTOP 
อุปสรรค - Threats 
1) ด้านกฎหมาย 
- มีกฎหมายห้ามตัดไม้ จึงท าให้ไม่สามารถตัดต้นไม้ในพื้นท่ีเพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบในการ

สินค้าได้ 
2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- ยุคสมัยใหม่ท าให้ผู้คนหันไปสนใจส่ิงใหม่ท่ีพัฒนาเช่น อาหาร เส้ือผ้า ส่ิงของเครื่องใช้ 

เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ สินค้าเดิมๆ เช่น อาหารพื้นบ้าน เส้ือผ้าพื้นเมือง นั้นลดความนิยมและความน่าจน
ใจลง รวมทั้งวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามามีบทบาทมากในประเทศไทยตอนนี้ จึงส่งผลให้วัฒนธรรมไทย
ค่อยๆเลือนหายไป 

 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลสบเปิงในภาพรวม 
กิจกรรมผู้สูงอายุ  
1) ศูนย์สุขภาพชีวิต(โรงเรียนผู้สูงอายุ) มีสมาชิก 600กว่าคน โดยสลับกัน 300 คน มา

ท ากิจกรรมทุกๆ3เดือน ซึ่งจะมาท ากิจกกรม เช่น ออกก าลัง พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีจะท าในอนาคต 

2) ทอผ้าพื้นเมือง (หมู่ 2 บ้านปางม่วง) จะผลิตเป็น ผ้าถุง เส้ือผ้ากางเกง เป็นต้น โดยจะ
ขาย 2 ช่องทาง คือ ขายปลีก(ขายเป็นตัว)และขายส่ง(ทีละ100ตัว) ขายท้ัง คนภายในและภายนอก
อ าเภอ 

2.1 ปัญหาท่ีเจอจากการสัมภาษณ์  
- ยอดขายลดลง 
- ปัญหาทางเศษรฐกิจ 
- ขาดคนจะเข้ามาสานต่อ 
- ขาดบุคคลากรขยายและเพิ่มพูนความรู้ 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
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3) แปรรูป (หมู่ 3 บ้านสบเปิง) มีท้ัง กล้วยน้ าว้า ล าไย ข้าว วัตุดิบท่ีใช้ในการผลิตนั้น จะ
ใช้วัตถุดิบท่ีปลูกเองภายในหมู่บ้าน และจะขายตามร้านค้าต่างๆในและนอกหมู่บ้าน ลูกค้าส่วนใหญ่ 
เป็นผู้คนท่ัวไปและนักท่องเท่ียวที่ซื้อเป็นของฝาก รายได้จึงค่อนข้างดี 
 
 

3.1 ปัญหาท่ีเจอจากการสัมภาษณ์  
- ปัญหาโรคระบาดของกล้วย ท าให้ใบเหลือง จึงต้องฟันท้ิง 
- ขาดบุคคลากรและเพิ่มพูนความรู้ 
- ขาดคนท่ีจะเข้ามาสานต่อ 

4) จักสาน (หมู่ 13 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่)  คือ ตระกล้า และมีสินค้าอื่นๆ เช่น เมี่ยง 
ดอกไม้จันเป็นต้น จะส่งขายตามร้านค้าในพื้นท่ี และส่งขายตามออเดอร์ท่ีส่ัง รายได้คงท่ี ไม่ได้ขาดทุน 

4.1 ปัญหาท่ีเจอจากการสัมภาษณ์  
- มีกฎหมายห้ามตัดไม้ จึงหาวัตถุดิบยากขึ้น 
- ขาดคนท่ีจะเข้ามาสานต่อ 
- ขาดบุคคลากรและเพิ่มพูนความรู้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
1) อยากได้เงินทุนสนับสนุนท่ีจะสร้างร้านค้าศูนย์กลางของต าบล 
2) อนาคตอยากจะท านวดแผนไทยสมุนไพรจึงอยากได้หน่วยงานเข้ามาสอน 
3) อยากได้เครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 

 
2.12 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการ

ผู้สูงอายุบ้านปง ต าบลขี้เหล็ก 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
บ้านปางเปา หมู่ ท่ี8 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นท่ีราบ 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นท้ังหมดไม่มีชนเผ่า สังคมการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ภายในหมู่บ้านมี
ประชากรวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือผู้สูงอายุและเด็ก การด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบปะกันและท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีและสนับสนุนด้านอาชีพส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมหรือโครงการท่ีองค์กรด าเนินการ 

1) รวมกลุ่มอาชีพจักรสานผู้สูงอายุ 
2) รวมกลุ่มเงินออมวันละบาท 
3) ต้ังกองทุนเงินผู้สูงอายุ ซึ่งเงนิกองทุนนี้ได้รับมาจากเงินบริจาคจากญาติผู้ตายใน

หมู่บ้านและเงินผ้าป่า 
ผลจาการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อจัดระบบสวัสดิการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมามีดังนี้ 
1) สนับสนุนงบประมาณส าหรับกิจกรรมงานราชพิธี เช่น ซื้อพานพุ่มในงานวนัแม่

แห่งชาติ 
2) สนับสนุนงบประมาณส าหรับงานประเพณี เช่น จัดขบวนแห่งานลอยกระทง 



75 
 

 

3) สนับสนุนงบประมาณส าหรับงานสาธารณะประโยชน์ชุมชน เช่น จัดซื้อท่อน้ า 
4) จัดต้ังกลุ่มจักสารหมู่บ้านปางเปา 
5) น าผลิตภัณฑ์จักสารออกจ าหน่ายงานกรมพัฒนาชุมชน และงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
1) ด้านพื้นท่ี 
- เป็นพื้นท่ีราบ มีป่าไม้ เป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถน าทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสินค้า 
- สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรผู้สูงอายุจึงมีความรู้พื้นฐานหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี

ช านาญอยู่แล้ว เช่น การท าสุ่มไก่เป็นอาชีพเสริมของกลุ่มผู้สูงอายุ 
2) ด้านผลิตภัณฑ์ 
- สุ่มไก่จักสานเป็นสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของคนในพื้นท่ีเพราะคนในพื้นท่ี

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตกร 
- สุ่มไก่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ าแต่ได้ก าไรสูง โดยต้นทุนประกอบด้วย ไม้ไผ่จากชุมชน ( 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และน้ ายากันปลวก (ราคา 50 บาท) ขายในราคา 160 บาท ดังนั้นก าไรเท่ากับ 110 
บาทต่อช้ิน 

จุดอ่อน 
1) ด้านประชากร 
- ผู้สูงอายุทดลองท าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทอื่นนอกจากจักสานสุ่มไก่มาหลายอย่าง

แล้วแต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจาก ศักยภาพในการผลิต ฝีมือและความช านาญยังไม่เพียงพอจึง
ท าให้ขาดทุนในการผลิตสินค้าชนิดอื่นซึ่งไม่สามารถน าไปจ าหน่ายได้  เช่น การท าตุงแต่ไม่สามารถ
จ าหน่ายได้เนื่องจากรวดลายยังไม่สวยงามและไม่มีผู้เช่ียวชาญแนะน า 

2) ด้านงบประมาณ 
- ขาดแคลนงบประมาณในการจ้างวิทยากรเนื่องจากอาสาสมัครท่ีเป็นวิทยากรหายาก

จึงต้องใช้เงินจ้างวิทยากรมาให้ค าแนะน า จัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ 
 

โอกาส 
1) ด้านเศรษฐกิจ 
- ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นท าให้เกิดการอุดหนุน 

บริโภคสินค้าท่ีมาจากผู้สูงอายุมากขึ้นมีตลาดรองรับสินค้ามากขึ้น  
2) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
- มีโครงการสนับสนุนผลักดันให้ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างอาชีพให้สังคม

ผู้สูงอายุมากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น 
อุปสรรค 
1) ด้านงบประมาณ 
- การอุดหนุนจากรัฐบาลให้งบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุต้องจ่าย 

 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลขี้เหล็กในภาพรวม 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดท าการทุก
วันพุธ เพื่อจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุในต าบลขี้เหล็กซึ่งต้องจัดหาวิทยากรในการให้ความรู้ค าแนะน าใน
การจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ โดยการจัดหาวิทยากรโดยท่ัวไปต้องใช้งบประมาณค่อยข้างสูงทาง ชมรม
ผู้สูงอายุขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวิทยากรในการท ากิจกรรม  

ปัญหาท่ีสองท่ีพบคือ ผู้สูงอายุทดลองท าสินค้าโอทอปมาหลายอย่างแต่ฝีมือในการท า
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุยังไม่ช านาญมากพอสินค้าท่ีได้จึงไม่สามารถน าไปจ าหน่ายได้ส่งผลให้
เกิดการขาดทุน เนื่องจากลงทุนไปแล้วไม่มีตลาดรองรับ  
 

2.13 การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการ
ผู้สูงอายุบ้านปง ต าบลสันป่ายาง 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 
การต้ังชุมชนในต าบลมีมานานกว่า 400 ปี โดยมีการก่อต้ังชุมชนอยู่ตามท่ีต่าง ๆ เป็น

กลุ่ม ๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเขตพื้นท่ีต าบล ส าหรับช่ือต าบลนั้นเรียกตามช่ือหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ี
มีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุด อีกท้ังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมท่ีส าคัญ ๆ 
ต้ังขึ้นตามลักษณะกายภาพเด่น ๆ ของหมู่บ้าน คือ เป็นพื้นท่ีท่ีมีต้นยางต้นใหญ่ขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ชาวบ้านเรียกว่า "ป่ายาง" ส่วนค าว่า "สัน" เป็นค าเมืองหมายถึงเนินเขา ในปัจจุบันยังมีต้นยางขนาด
ใหญ่ปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณวัดสันป่ายาง ชาวบ้านจะใช้บริเวณแห่งนี้ส าหรับท ากิจกรรมส าคัญต่าง ๆ 
ของต าบล 

ต าบลสันป่ายาง  อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เลขท่ี 240 หมู่ท่ี 2 ต าบลสันป่ายาง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   โดยต าบลสันป่ายางต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง
เชียงใหม่  ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 42 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากอ าเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

- ทิศเหนือ       ติดต่อต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  
- ทิศใต้           ติดต่อต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก   ติดต่อต าบลสบเปิง และต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง 
 
ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 68.93 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 43,082 ไร่ มีหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 
2 บ้านสันป่ายาง  หมู่ท่ี3 บ้านสันป่าตึง  หมู่ท่ี4 บ้านหนองก๋าย  หมู่ท่ี5 บ้านเอียก หมู่ท่ี6 บ้านผา
แด่น  

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
- ได้รับหนังสือรับรองวธิีการผลิตของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับท่ีดีมาก  
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- ได้รับตราสัญลักษณ์เกษตรชวนชิมจากส านักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ 

- ได้รับการคัดสรร OTOP ปี 2553 ระดับ 3 ดาว 
- มีแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอน 

 
จุดอ่อน 
1) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
- ปัจจุบันบุคลากรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดบุคลากรในวัยหนุ่ม

สาวที่จะต้องมาสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่ม 
- ทัศนคติของบุคลากรในส่วนมากมุ่งหวังในก าไร หมายถึงการท่ีซื้อหุ้นของกลุ่มไว้ทีละ

มากๆเพื่อท่ีจะได้รับเงินปันผล แต่บุคลากรเหล่านั้นไม่สนใจการด าเนินการผลิตจึงท าให้กลุ่มขาด
บุคลากรท่ีท างานอย่างแท้จริง 

 

โอกาส 
1) ด้านภูมิศาสตร์ 
- มีพื้นท่ีไร่นาเป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถในการปลูกวัตถุดิบได้ 
2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- ปัจจุบันเกิดกระแสรักสุขภาพขึ้นมา ผู้คนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจต่ออาหารท่ี

รับประทาน คือต้องเป็นอาหารปลอดสารเคมี สะอาด มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจึง
เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ 

3) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ปัจจุบันทางภาครัฐต้องการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จึงมี

การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

อุปสรรค 
1) ด้านคู่แข่งขัน 
- มีคู่แข่งขันที่มากราย และยังมีช่ือเสียงมากกว่า 
2) ด้านงบประมาณ 
- การอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ 
 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของต าบลสันป่ายางในภาพรวม 

อาชีพหลักของประชากรในต าบลส่วนใหญ่ ท าเกษตรกรรม ในลักษณะเกษตรพอเพียง 
และยังมีหมู่บ้านสันป่ายางท าอาชีพเสริม แปรรูปอาหาร คือ เต้าเจ้ียวถั่วเหลืองปลอดสารพิษ ซึ้งเป็น
ผลิตภัณฑ์ส่งออก ในอดีตหมู่บ้านผาแด่นเป็นหมู่บ้านปากายอซึ่งเคยท าอาชีพต าข้าวแต่ในปัจจุบันได้
เกิดการพัฒนาท าให้การต าข้าวห่างหายไป ปัญหาท่ีพบมีดังนี้ 

1)  ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับ พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
2)  เนื่องจากต าบลสันป่ายางไม่มีอ่างเก็บน้ าเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดแคนน้ าในการท า

การเกษตร 
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3)  การเดินทางไปโรงพยาบาลประจ าต าบลค่อนข้างไกลและล าบาก 
4)  ผลิตภัณฑ์เต้าเจ้ียวถั่วเหลืองปลอดสารพิษขาดบุคลาการท่ีจะมาสานต่อกิจการ 
5)  ผู้สูงอายุในหมู่บ้านถูกทอดท้ิงเพราะลูกหลานออกมาท างานในเมือง 
6)  งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการสร้างกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 

 

  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 4.11 กิจกรรมบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน เพื่อจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง โดยนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
3.  ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะทั่วไปของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 6 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 47.6 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.4 ข้อมูลด้านอายุพบว่า มีอายุต่ ากว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
11.1 อายุ 60 -69 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.1 อายุ 70 -79 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.4  อายุมากกว่า 80 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 3.4  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 29.0  มีระดับการศึกษา 
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ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.1  มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 15.5  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คิดเป็นร้อยละ 16.3 อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 3.4 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.7   

ด้านการประกอบอาชีพมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 12.4 รับจ้างท่ัวไป คิด
เป็นร้อยละ 20.7 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.9 เกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ 6.0   เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่หอพระ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ชมรมผู้สูงอายุต าบลอินทขิล 
(ท.ม) คิดเป็นร้อยละ 9.3 ชมรมผู้สูงอายุต าบลขี้เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 13.5 ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่
แตง  คิดเป็นร้อยละ 7.8 ชมรมผู้สูงอายุต าบลอินทขิล (ท.ต.)  คิดเป็นร้อยละ 7.0 ชมรมผู้สูงอายุต าบล
ป่าแป๋ คิดเป็นร้อยละ 2.1 ชมรมผู้สูงอายุต าบลสันป่ายาง คิดเป็นร้อยละ 6.5 ชมรมผู้สูงอายุต าบลกึ้
ดช้าง คิดเป็นร้อยละ 6.2 ชมรมผู้สูงอายุต าบลสันมหาพน คิดเป็นร้อยละ 12.4  ชมรมผู้สูงอายุต าบล
บ้านเป้า คิดเป็นร้อยละ 5.2 ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองก๋าย คิดเป็นร้อยละ 1.8 ชมรมผู้สูงอายุต าบลสบ
เปิง  คิดเป็นร้อยละ 7.3 ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านช้าง คิดเป็นร้อยละ 3.1 ชมรมผู้สูงอายุต าบลช่อแล 
คิดเป็นร้อยละ 9.0  และอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาต่ ากว่า 10 ป ีคิดเป็นร้อยละ 4.4  10-20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 22.8 มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.8 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะพื้นฐานกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง 
ลักษณะพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ  (ชาย : หญิง) 184 : 202 47.6 : 52.4 
อายุ 

ต่ ากว่า 60 
60 -69 ปี 
70 -79 ปี 
มากกว่า 80 ปี 

 
43 
236 
94 
13 

 
11.1 
61.1 
24.4 
3.4 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ไม่ได้เรียนหนงัสือ 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี   

 
112 
120 
60 
63 
13 
18 

 
29.0 
31.1 
15.5 
16.3 
3.4 
4.7 

อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
รับจ้างท่ัวไป 
เกษตรกร 
เกษียณอายุราชการ 

 
48 
80 
235 
23 

 
12.4 
20.7 
60.9 
6.0 
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กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่หอพระ 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลอินทขิล (ท.ม) 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลขี้เหล็ก 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่แตง 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลอินทขิล (ท.ต.) 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่าแป๋ 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสันป่ายาง 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลกึ้ดช้าง 

 
34 
36 
52 
30 
27 
8 
25 
24 

 
8.8 
9.3 
13.5 
7.8 
7.0 
2.1 
6.5 
6.2 

ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะพื้นฐานกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง (ต่อ) 
 

ลักษณะพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลสันมหาพน 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านเป้า 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองก๋าย 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสบเปิง 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านช้าง 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลช่อแล 

 
48 
20 
7 
28 
12 
35 

 
12.4 
5.2 
1.8 
7.3 
3.1 
9.0 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
ต่ ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

 
17 
88 
281 

 
4.4 
22.8 
72.8 

 
  ตอนที่ 2 ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน 
 
  จากการศึกษา พบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมีทัศนคติโดยรวมต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคม โดยรวมมีทัศนคติใน
ระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.29)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคมเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนท าให้ท่านช่ืนชอบและมีความ
ไว้วางใจมากขึ้น (�̅� = 4.81) ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนเข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (�̅� = 4.52) หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์การใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน (�̅� = 4.48) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวของท่านให้มีความอบอุ่น (�̅� = 4.48) การ
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ด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนสามารถสร้างจิตส านึกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนของคนในชุมชน (�̅� = 4.37) หน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างชัดเจน (�̅� = 4.34) หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีดีขึ้น (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนมีส่วนใน
การขับเคล่ือนการสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (�̅� = 4.12) การด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนเป็นการกระตุ้นการท างานของหน่วยงานรัฐในชุมชนของท่าน 
(�̅� = 3.86) ไหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการร่วมสร้างศักยภาพของการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ (�̅� = 3.43) ตามล าดับ ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่
แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคม 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสังคม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

1. การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของหน่วยงานเอกชนท าให้ท่านช่ืนชอบและ
มีความไว้วางใจมากขึ้น 

4.81 0.22 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

2. ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานเอกชนเข้า
มามีส่วนในการด าเนินกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.62 0.49 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

3. หน่วยงานเอกชนเข้ามาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

4.52 0.25 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

4. หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์การใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 

4.48 0.37 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

5. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วยส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวของท่านให้มีความอบอุ่น 

4.48 0.26 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

6. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนสามารถสร้างจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน 

4.37 0.53 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

7. หน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างชัดเจน 

4.34 0.48 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

8. หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุท่ีดีขึ้น 

4.26 0.73 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

9. หน่วยงานเอกชนมีส่วนในการขับเคล่ือนการ
สร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ 

4.12 0.67 มีทัศนคติท่ีดี 
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10. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนเป็นการกระตุ้นการท างาน
ของหน่วยงานรัฐในชุมชนของท่าน 

3.86 0.86 มีทัศนคติท่ีดี 

11. หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการร่วม
สร้างศักยภาพของการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

3.43 0.82 มีทัศนคติท่ีดี 

รวม 4.29 0.73 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.0-1.8 มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง  1.81-2.6 มีทัศนคติท่ีไม่ดี  2.61-3.4  มี
ทัศนคติปานกลาง  3.41-4.2 มีทัศนคติท่ีดี  4.21-5.0 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมีทัศนคติโดยรวมต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคม โดยรวมมี
ทัศนคติในระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.29)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านสังคมเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้  การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนท าให้ท่านช่ืนชอบและ
มีความไว้วางใจมากขึ้น (�̅� = 4.81) ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนในการ
ด าเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนเข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอด
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (�̅� = 4.52) หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์การใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน (�̅� = 4.48) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวของท่านให้มีความอบอุ่น (�̅� = 4.48) การ
ด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนสามารถสร้างจิตส านึกในการช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนของคนในชุมชน (�̅� = 4.37) หน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุอย่างชัดเจน (�̅� = 4.34) หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีดีขึ้น (�̅� = 4.26) หน่วยงานเอกชนมีส่วนใน
การขับเคล่ือนการสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (�̅� = 4.12) การด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนเป็นการกระตุ้นการท างานของหน่วยงานรัฐในชุมชนของท่าน 
(�̅� = 3.86) ไหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการร่วมสร้างศักยภาพของการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ (�̅� = 3.43) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

1. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนท าให้เกิดกิจกรรมในการใช้
ทรัพยกรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.28 0.42 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 
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2. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการรณรงค์การ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

4.25 0.62 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

3. หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจท่ีจะให้ชุมชน
มีกิจกรรมท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟธูรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

4.14 0.63 มีทัศนคติท่ีดี 

4. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการปลูกจิตส านึก
ในการอณุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของท่าน 

3.82 0.82 มีทัศนคติท่ีดี 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

5. พนักงานของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการรักษาทรัพยากรในชุมชนของท่าน 

3.64 0.78 มีทัศนคติท่ีดี 

รวม 4.02 0.72 มีทัศนคติท่ีดี 
 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.0-1.8 มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง  1.81-2.6 มีทัศนคติท่ีไม่ดี  2.61-3.4  มี
ทัศนคติปานกลาง  3.41-4.2 มีทัศนคติท่ีดี  4.21-5.0 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมีทัศนคติโดยรวมต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดี (�̅� = 4.02)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมเป็นรายประเด็นโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนท า
ให้เกิดกิจกรรมในการใช้ทรัพยกรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.28) การด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญในการรณรงค์การรักษาส่ิงแวดล้อม (�̅� = 4.25) 
หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจท่ีจะให้ชุมชนมีกิจกรรมท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน (�̅� = 4.14) การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนมีส่วนส าคัญ
ในการปลูกจิตส านึกในการอณุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของท่าน (�̅� = 3.82) พนักงานของหน่วยงาน
เอกชนมีส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรักษาทรัพยากรในชุมชน
ของท่าน (�̅� = 3.64) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

1. การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ
หน่วยงานเอกชนสนับสนุนอาชีพท่ีเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.58 0.38 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

2. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

4.23 0.72 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

3. หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจสนับสนุนสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3.89 0.49 มีทัศนคติท่ีดี 

รวม 4.23 0.77 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 
 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.0-1.8 มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง  1.81-2.6 มีทัศนคติท่ีไม่ดี  2.61-3.4  มี
ทัศนคติปานกลาง  3.41-4.2 มีทัศนคติท่ีดี  4.21-5.0 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมีทัศนคติโดยรวมต่อ

การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 
โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.23) โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นรายประเด็นโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชน
สนับสนุนอาชีพท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (�̅� = 4.58) หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา (�̅� = 4.23) หน่วยงานเอกชนมีความต้ังใจสนับสนุน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น (�̅� = 3.89) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
การตัดสินใจใช้บริการ 
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ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

1. หากมีโอกาสท่านจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
หน่วยงานท่ีเข้ามาส่งเสริมชุมชนของท่าน 

4.48 0.35 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

2. ท่านจะให้อภัยหากการให้บริการของ
หน่วยงานท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ
ผิดพลาด 

4.37 0.53 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

3. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ 

4.31 0.41 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
แม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้าน
การตัดสินใจใช้บริการ (ต่อ) 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความสุข 

4. ท่านจะให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ
หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกหน่วยงาน 

4.18 0.28 มีทัศนคติท่ีดี 

5. ท่านจะแนะน าให้ผู้ท่ีท่านรู้จัก เลือกใช้
บริการหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนของท่าน 

4.02 0.73 มีทัศนคติท่ีดี 

รวม 4.27 0.74 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 
 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.0-1.8 มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง  1.81-2.6 มีทัศนคติท่ีไม่ดี  2.61-3.4  มี
ทัศนคติปานกลาง  3.41-4.2 มีทัศนคติท่ีดี  4.21-5.0 มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 
 

 จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงมีทัศนคติโดยรวมต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านการตัดสินใจใช้
บริการ โดยรวมมีทัศนคติในระดับท่ีดีอย่างยิ่ง (�̅� = 4.27)  โดยพิจารณาทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชนด้านการตัดสินใจใช้บริการเป็น
รายประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  หากมีโอกาสท่านจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
หน่วยงานท่ีเข้ามาส่งเสริมชุมชนของท่าน (�̅� = 4.48) ท่านจะให้อภัยหากการให้บริการของหน่วยงาน
ท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความผิดพลาด (�̅� = 4.37) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ (�̅� = 4.31) ท่านจะให้ความไว้วางใจในการใช้บริการหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทุก (�̅� = 4.18) ท่านจะแนะน าให้ผู้ท่ีท่านรู้จัก เลือกใช้บริการหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนของท่าน (�̅� = 4.02) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามเพศ 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม 

t-test for Equality of Mean 
เพศ �̅� S.D. t Df P-value 

ด้านสังคม ชาย 4.235 0.537 1.682 384 0.294 
หญิง 4.345 0.824    

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       

 
ตารางที่ 4.10 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามอายุ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านสังคม 
ระหว่างกลุ่ม 7.351 7 1.058 2.193 0.072 
ภายในกลุ่ม 247.522 376 0.682   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับอายุท่ีแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามการศึกษา 
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ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านสังคม 
ระหว่างกลุ่ม 8.291 5 0.127 2.523 0.042 
ภายในกลุ่ม 246.582 378 0.503   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านการศึกษา พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุป
ได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี้   

 
ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม  
 

ระดับ
การศึกษา 

�̅� ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี

4.56 4.62 4.58 4.53 4.21 4.24 
ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

4.56 - -0.060 
(0.243) 

-0.21 
(0.068) 

0.031 
(0.238) 

-0.350 
(0.048*) 

-0.323 
(0.042*) 

ประถมศึกษา 4.62 - - -0.040 
(0.152) 

-0.090 
(0.058) 

-0.410 
(0.189) 

-0.382 
(0.049*) 

มัธยมศึกษา
ต้น 

4.58 - - - -0.051 
(0.137) 

-0.370 
(0.038*) 

-0.340 
(0.082) 

มัธยมศึกษา
ปลาย 

4.53 - - - - -0.320 
(0.231) 

-0.290 
(0.149) 

อนุปริญญา 4.21 - - - - - 0.031 
(0.145) 

ปริญญาตร ี 4.24 - - - - - - 
 
จากตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านด้านสังคม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุท่ี
ไม่ได้เรียนหนังสือเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญามีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.048 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม แตกต่างกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญาอย่างมีนัยส าคัญและผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.350 

ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่า
นัยส าคัญเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม แตกต่างกับผู้สูงอายุท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญและผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เรียนหนังสือมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
0.323 

ผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีมีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.049 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม 
แตกต่างกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญและผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษามีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมท่ี
ดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.382 

ผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญามีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.038 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เอกชนด้านสังคม แตกต่างกับผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาอย่างมีนัยส าคัญและผู้สูงอายุท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเอกชนด้านสังคมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.370 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามอาชีพ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านสังคม 
ระหว่างกลุ่ม 4.924 4 0.302 0.923 0.382 
ภายในกลุ่ม 249.949 379 0.583   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านสังคม 
ระหว่างกลุ่ม 2.843 6 3.823 0.892 1.225 
ภายในกลุ่ม 252.030 377 0.859   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านสังคมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับ
ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเอกชนด้านสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อมแตกตา่งกัน 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามเพศ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม 
t-test for Equality of Mean 

เพศ �̅� S.D. t Df P-value 
ด้านส่ิงแวดล้อม ชาย 3.816 0.894 1.403 384 0.028 

หญิง 4.224 0.582    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีทัศนคติท่ีค่าเฉล่ีย 4.224 ซึ่งสูงกว่าทัศนคติของผู้สูงอายุเพศชายท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.816 
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ตารางที่ 4.16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอายุ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 6.521 4 0.942 0.923 0.427 
ภายในกลุ่ม 248.521 379 0.940   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามการศึกษา 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 13.941 6 2.227 2.324 0.056 
ภายในกลุ่ม 240.932 377 0.903   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับการศึกษา ท่ี
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอาชีพ 
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ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 9.459 7 1.648 2.182 0.045 
ภายในกลุ่ม 245.414 376 0.862   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.045 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท า
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม  
 
อาชีพ �̅� ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้างท่ัวไป เกษตรกร เกษียณอายุ

ราชการ 
3.89 4.21 4.58 4.42 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.89 - 0.320 
(0.243) 

0.690 
(0.042*) 

0.531 
(0.238) 

รับจ้างท่ัวไป 4.21 - - 0.373 
(0.028*) 

0.210 
(0.032*) 

เกษตรกร 4.58 - - - -0.160 
(0.137) 

เกษียณอายุราชการ 4.42 - - - - 
 
 จากตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเปรียบเทียบกับผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้มีอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกับผู้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมี
นัยส าคัญและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.690 
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 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเปรียบเทียบกับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 
0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้มีอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกับผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
อย่างมีนัยส าคัญและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.373 

ผู้ประกอบอาชีพเกษียณอายุราชการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีค่า
นัยส าคัญเท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้มีอาชีพเกษียณอายุราชการมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกับผู้ท่ี
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปอย่างมีนัยส าคัญและผู้ประกอบอาชีพเกษียณอายุราชการมีทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.210 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 5.423 2 0.253 0.223 0.725 
ภายในกลุ่ม 249.45 381 0.982   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามเพศ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม 
t-test for Equality of Mean 

เพศ �̅� S.D. t Df P-value 
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ด้านศิลปวัฒนธรรม ชาย 4.322 0.683 -1.942 384 0.083 
หญิง 4.138 0.728    

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามอายุ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 9.541 4 1.823 1.731 0.150 
ภายในกลุ่ม 245.332 379 0.937   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามการศึกษา 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 9.921 6 1.274 2.338 0.247 
ภายในกลุ่ม 244.909 377 0.925   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามอาชีพ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 9.284 5 1.244 2.253 0.072 
ภายในกลุ่ม 245.589 378 0.893   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 5.438 7 0.837 0.834 0.672 
ภายในกลุ่ม 249.435 376 0.932   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรมจ าแนก
ตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชน แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามเพศ 
 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม 

t-test for Equality of Mean 
เพศ �̅� S.D. t Df P-value 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ชาย 4.461 0.982 2.832 384 0.082 
หญิง 4.079 0.392    

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

 จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามอายุ 
 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 6.934 8 0.824 0.923 0.742 
ภายในกลุ่ม 247.939 375 0.893   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามการศึกษา 
 
 

ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 9.134 7 0.237 0.934 0.623 
ภายในกลุ่ม 245.739 376 0.893   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้าน
การตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4.29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพ 
 
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม

รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 9.234 8 1.592 0.825 0.027 
ภายในกลุ่ม 245.639 375 0.935   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
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จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.027 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 
จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบค่าเฉล่ียรายคู่ของผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับทัศนคติต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
 

อาชีพ �̅� ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้างท่ัวไป เกษตรกร เกษียณอายุ
ราชการ 

4.57 4.12 4.25 4.47 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 4.57 - -0.450 

(0.042*) 
-0.320 
(0.128) 

0.103 
(0.178) 

รับจ้างท่ัวไป 4.12 - - 0.130 
(0.035*) 

0.350 
(0.052) 

เกษตรกร 4.25 - - - 0.220 
(0.082) 

เกษียณอายุราชการ 4.47 - - - - 
 

จากตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายเปรียบเทียบกับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.042 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกับผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้างท่ัวไป อย่างมีนัยส าคัญและผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 0.450 

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเปรียบเทียบกับผู้ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 
0.035 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกับผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้างท่ัวไป อย่างมีนัยส าคัญและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่าโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
0.130 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
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ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม SS df MS F P-value 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 9.903 3 0.852 0.729 0.589 
ภายในกลุ่ม 244.97 380 0.782   

รวม 254.873 383    
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชนด้านการตัดสินใจใช้บริการ
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตงท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเอกชน
ด้านการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 


