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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน
4.0 โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ เดลฟาย (Delphi technique) ใชผูเชี่ยวชาญตอบสัมภาษณจำนวน 5 คน
และผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามจำนวน 17 คน ที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ สำเร็จการศึกษา
ทางดานพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา หรือนันทนาการ หรือผูที่มีประสบการณในฐานะผูบริหารการกีฬามี
ความรูความเขาใจดานพลศึกษา และการออกกำลังกาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เปนรูปแบบเชิง
ขอความที่มีคุณภาพดี มีองคประกอบหลัก 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1. ดานวัตถุประสงค พันธกิจ 2. ดานบทบาท
ของบุคลากร หนวยงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลโครงการ สายการบังคับบัญชา 3. ดาน
บทบาทของผูสูงอายุ 4. ดานบทบาทของชุมชน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลโครงการ สายการ
บังคับบัญชา 5. ดานแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
คำสำคัญ: รูปแบบกิจกรรมพลศึกษา, ผูสูงอายุ, กีฬาเพื่อมวลชน 4.0

Abstract

This study aimed to propose the model of physical education activities for the elderly in the
project of sports for all 4.0. Delphi technique was employed in this study. The interview was
conducted with five experts and the questionnaires were done by seventeen experts in physical
education, sports, sports science or recreation, or those with experience in management of sports,
physical education, and exercise. The research tools consisted of semi-structured interview and the
constructed questionnaires. The data were analyzed by median, mode, and interquartile range.
The results indicated that the model of physical education activities for the elderly in the project of
sports for all 4.0 were a good-quality semantic model. The model comprised four main
components 1) Objective and mission, 2) role of personnel, institution, budget, monitoring and
evaluation, project report, and chain of command, 3) role of the elderly 4) role of community,
budget,
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นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อาจารยประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี
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monitoring and evaluation, project report, and chain of command, and 5) management guidelines for
the model of physical education activities.
Keywords: Model of Physical Education Activities, Exercise, Sports for All 4.0
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
สำหรับประเทศไทยสำนักงานสถิติแหงชาติระบุวาประเทศไทยไดถูกจัดใหเปนประเทศที่อยูในสังคมผูสูงอายุ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 กลาวคือ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีประซากรผูสูงอายุรอยละ 10.4 ป พ.ศ.2549 ประเทศไทยมี
ประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.5 และในป 2550 จำนวนประชากรผูสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.7 ของ
ประชากรทั้งประเทศซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพ ยากรณ โครงสราง
ประชากรไทยกำลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุวา "ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเปนสังคม
ผูสูงอายุสมบูรณแบบภายในชวงระหวางป พ.ศ. 2551 - 2571 สัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 11.1 เปนรอยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ"
ความกาวหนาของการแพทยและการสาธารณสุขของประเทศมีผลทำใหอัตราประชากรไทยมีจำนวน และ
สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว โครงสรางประชากรของประเทศไทยกำลังเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวาภาวะ
ประชากรสูงอายุ ซึ่งการเขาสูภาวะประชากรสูงอายุมีผลตอสภาพทางสังคมสภาวะเศรษฐกิจ และการจางงานตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว ในป พ.ศ. 2543 โดยในป พ.ศ. 2553
และพ.ศ. 2563 สัดสวนประชากรสูงอายุไดรับการคาดหมายวาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับรอยละ 11 และ 15 ตามลำดับ ตาม
เกณฑของสหประชาชาติไดกำหนดวา เปนภาวะประชากรสูงอายุเมื่อประชากรนั้น มีสัดสวนของประชากรที่มีอายุ 65
ปขึ้นไปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นเมื่อประชากรในสังคมมีอายุยืนยาวขึ้น เนื่องจากกลุมผูสูงอายุมี
อัตราการเสียชีวิตลดลง ขณะที่ความเรงรีบในชีวิตประจำวัน และภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทำใหอัตราการเกิดลดลง
และสงผลตอประชากรวัยเด็กของประเทศ (จุฑารัตน แสงทอง, 2560) จึงทำใหหลายภาคสวนเริ่มตระหนักถึงภาวะ
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจที่เริ่มหันมาใหความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อรองรับผูสูงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้น และพยายามเขาถึงลักษณะพฤติกรรม ความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ เพื่อที่จะไดสามารถกำหนดกลยุทธ
และการสื่อสารทางการตลาดที่ตรงใจมากที่สุด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560)
ปญหาสำคัญของผูสูงอายุ คือเรื่องสุขภาพ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายหลายอยาง ที่สงผลตอ
ระบบการทำงานของอวัยวะตาง ๆ ที่สังเกตไดชัดเจน เชน ความอดทน ความวองไว และความแข็งแรงลดลง อัตราการ
เสื่อมสมรรถภาพของผูสูงอายุสูงขึ้นตามวัยของผูสูงอายุ Morrow et. al. (2000: 255-263) กลาววารางกายของ
ผูสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพตามวัย กลาวคือ กลามเนื้อเหี่ยวลีบเนื่องจากขาดการใชงาน
กระดูกผุและเปราะงาย ขอตอตาง ๆ เสื่อม น้ำหลอเลี้ยงขอลดลง เกิดภาวะขอติดแข็ง ขออักเสบ ประสิทธิภาพการ
ทำงานของสมองและประสาทอัตโนมัติลดลง เกิดความคิดที่เชื่องชา สูญเสียการควบคุมการทรงตัว ทำใหความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและความวองไวลดนอยลง เคลื่อนไหวรางกายไดลำบากจนบางครั้งอวัยวะที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวทำงานไมสัมพันธกัน
กระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะองคก รระดั บ ประเทศที่ มี ห น า ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบต อสุข ภาพของประชาชนของประเทศ
จึงไดกำหนดแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ จัดทำประกาศ วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมาย ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
สรางสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 44) 1. สงเสริมสนับสนุนใหมีชมรมสรางสุขภาพ
อยางนอย 1 ชมรมตอ 1 หมูบาน โดยมีการออกกำลังกายเปนกิจกรรมพื้นฐานของชมรม 2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานที่
ทำงาน สถานที่ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งชมรมสรางสุขภาพ โดยมีการออกกำลังกายเปนพื้นฐาน 3.
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สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางหรือปรับปรุงสวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพใหประชาชนทุกกลุม 4. สงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับสนับสนุนใหนักเรียนและเอกชนมีการออกกำลังกาย
หรือเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ 5. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกกลุมวัย ออกกำลังกายดวยรูปแบบตาง ๆ อยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ออกกำลังกายที่ประยุกตศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น
สรุปวาการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคของผูสูงอายุได และมีผลใหความ
แข็งแรง ของรางกายดีขึ้นอยางนาพอใจ ขอสรุปดังกลาวนี้สามารถนำไปใชไดกับผูสูงอายุโดยรวมไมวาจะมีความ
แข็งแรงอยูแลวหรือออนแอความจริงแลวผูสูงอายุที่มีการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ สามารถมีความแข็งแรงขึ้นพอ
ๆ กันกับผูใหญทั่วไปที่ยังไมสูงอายุ สภาพที่มีความแข็งแรงและอดทนของรางกายดีขึ้นนี้จะนำไปสูการทำหนาที่ใน
ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นดวย กรณีที่ผูสูงอายุบางคนที่รวมเริ่มออกกำลังกาย และยังไมแข็งแรงจะสามารถเดินไดโดยไมมี
อุปกรณ หรือแตงตัวเองไดหรือทำกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางคลองแคลวขึ้น
จากความสำคัญและแนวนโยบายของรัฐบาลและความสำคัญของการออกกำลังกายและการกีฬาดังกลาว ยิ่ง
โลกและสังคมมีความเจริญ มีความซับซอนมากเทาไหร การออกกำลังกายและกีฬาก็ยิ่งมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต
มากยิ่งขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เพราะการกีฬาและการออกกำลังกายนอกจากจะทำใหรางกายแข็งแรงแลวยังทำใหผูเลนและผูที่
ออกกำลังกายเปนประจำไดรับความสนุกสนาน สามารถขจัดความเครียดที่เกิดจากการทำงานเพื่อประกอบอาชีพของ
แตละบุคคล ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รัฐบาลจึงไดเล็งเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาดานการออกกำลังกายและการเลนกีฬาที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศปจจุบันมี
นโยบายใหทุกหนวยงานออกกำลังกายและเลนกีฬาทุก ๆ วันพุธ โดยสวนใหญจะมุงเปาหมายไปที่ผูสูงอายุ กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาไดตอยอดกิจกรรมออกกำลังกายทุก ๆ วันพุธของรัฐบาล จึงไดจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเพื่อ
มวลชน 4.0 ขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
เพื่อใหไดแนวทางและหลักการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษาสำหรับผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
2. เพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อ
เปนขอมูลตอการพัฒนาการจัดกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงานอื่น ๆ
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ
รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ดำเนินการศึกษาโดยใชเทคนิคการวิ จัย
เชิ ง อนาคต แบบเดลฟาย (Delphi technique) การเลือกกลุมผูเชี่ ยวชาญแบบเจาะจง มีเกณฑในการเลื อกกลุม
ประชากรออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ในการตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 5 คน เปนผูที่มีความรูความสามารถทางดาน
การบริหารนโยบายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และมีคุณสมบัติสำเร็จ
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การศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา หรือนันทนาการ หรือผูที่มีประสบการณในฐานะผูบริหารการ
กีฬา มีความรูดานพลศึกษา และการออกกำลังกาย กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามจำนวน 17 คน เปน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำเร็จการศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา หรือนันทนาการ หรือผูที่มี
ประสบการณในฐานะผูบริหารการกีฬามีความรู ความเขาใจดานพลศึกษา และการออกกำลังกาย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหเอกสาร เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเบื้องตนดำเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เบื้องตนจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย ยุทธศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดกรอบ
แนวคิด สำหรับรูปแบบการบริหารพลศึกษาในกิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ในผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ชุด
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง มีลักษณะเปนคำถาม เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมพล
ศึกษา
กับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 นำไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 5 คน
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากผลการสัมภาษณ
โดยแบบสอบถามเปนขอความปลายปด มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับตามแบบลิเคริ์ท (Likert Type)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเปนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมีประสบการณในการทำวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 3 รอบ การดำเนินการวิจัยโดยใช
เดลฟาย (Delphi technique) มีรายละเอียดดังนี้
1. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 5 คน
2. นำความคิ ดเห็ น ของผู  เชี่ ย วชาญจากแบบสัม ภาษณ ใ นรอบ 1 มาวิ เ คราะห และ
สังเคราะห แลวรางแบบสอบถามเปนรายขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและเปด
3. ใหผ ูทรงคุณ วุฒิ 5 คน ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถาม แลว ผูว ิจ ัยไดน ำไป
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
แตละขอคำถาม ไดคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือทั้งฉบับ เทากับ 0.94 อยูในระดับสูง
4. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. นำแบบสอบถามไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ 17 คน นำความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา
วิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode ) คาความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม และคาพิสัย
ระหวาง ควอไทล (Interquartile Range) เพื่อหาขอสรุปสาระสำคัญของรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุใน
โครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
6. ปรึก ษาอาจารยที่ป รึกษาเพื่อสรุป สาระสำคัญของรูป แบบกิจ กรรมพลศึกษากับ
ผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
ขั้นตอนที่ 5 ประมวลสรุปนำเสนอรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 สถิติ
ที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode ) คาความแตกตางระหวางมัธยฐาน
กับฐานนิยม และคาพิสัยระหวาง ควอไทล (Interquartile Range)
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ
กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้
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ดานที่ 1 ดานวัตถุประสงค พันธกิจ
ผลการพิจารณาพบวา ดานวัตถุประสงค พันธกิจ ที่ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมากที่สุด คามัธย
ฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 0.50 ไดแก 7. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อ
มุงรูปแบบกิจกรรมที่ผูสูงอายุมีความสนุกสนาน ผอนคลาย คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 1.00 ไดแก
1. การจัดรูปแบบกิจกรรมศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทาง
กาย 4. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อมุงกิจกรรมที่ลดการปะทะการกระแทกตอขอตอ
5. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อมุงกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันได
ผลการพิจารณาพบวา ดานวัตถุประสงค พันธกิจ ที่ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมาก คามัธยฐาน =
4.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 1.00 ไดแก 2. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อมุงในการ
จัดทำเปนรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาใหชัดเจน 3. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงคเพื่อมุง
ความถูกตองและหลักการในรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา 6. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ วัตถุประสงค
เพื่อมุงรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และมีความนาสนใจ 8. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุใน
โครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
มีพันธกิจ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ทั้งการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชน
ที่หลากหลาย คามัธยฐาน = 4.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 1.50 ไดแก 9. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ
ในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 มีพันธกิจ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรการกีฬา
สำหรับผูสูงอายุ
ดานที่ 2 ดานบทบาทของบุคลากร หนวยงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล
โครงการ สายการบังคับบัญชา
ผลการพิ จ ารณาพบว า ด า นบทบาทของบุ ค ลากร หน ว ยงาน งบประมาณ การติ ด ตาม และ
ประเมินผล
การรายงานผลโครงการ สายการบังคับบัญชา ที่ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมากที่สุด
คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 0.00 ไดแก 10. ควรสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ ใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬามวลชน 4.0 ใหเพียงพอ
กับการจัดกิจกรรม 11. ควรสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณใหกับบุคลากร วิทยากร ทรัพยากร และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 12. ควรติดตาม
และประเมินผลในดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หนวยงานที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 13. การติดตาม และประเมินผล ควรเก็บขอมูลการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
กับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับการจัด
กิจกรรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวา งควอไทล = 0.50 ไดแ ก 9. ควรจัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอกับการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 17. บทบาท
ของผูรับผิดชอบโครงการควรมีความรู มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ
คา มัธยฐาน = 5.0 คา พิส ัยระหวา งควอไทล = 1.00 ไดแ ก 1. บทบาทของบุค ลากร ควรมีค วามรู ความเขา ใจ
ความสามารถดานการจัดกิจกรรมพลศึกษา นันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวของในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับ
ผูสูงอายุ 4. บทบาทของหนวยงานควรมีการสงเสริมการดำเนินงานแบบมีสวนรวมในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
กับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 6. บทบาทของหนวยงานควรมีการจัดทำคัดเลือกรูปแบบกิจกรรมพล
ศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 7. บทบาทของหนวยงานควรมีการสงเสริม การวิจัย ประเมินผล
และพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 14. การรายงานผลเพื่อมวลชน 4.0
7. บทบาทของชุมชน ควรติดตาม และประเมินผลในดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในชุมชนกับผูสูงอายุใน
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โครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 อยางเปนระบบ 8. บทบาทของชุมชน ควรติดตามและประเมินผลในดำเนินการ
จัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในชุมชนกับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 อยางตอเนื่อง 10. บทบาทของ
ชุมชนในการติดตาม และประเมินผลในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในชุมชนกับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อ
มวลชน 4.0 เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ 11. การรายงานผลโครงการไปยังหนวยงานตน
สังกัดเพื่อใหรูและเขาใจ ทราบจำนวนผูสูงอายุในชุมชน ในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ
กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ในชุมชน 12. การรายงานผลโครงการไปยังหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหรูหลักการ ปญหา และ
อุปสรรคในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในชุมชนกับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ในการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน 13. บทบาทของผูรับผิดชอบโครงการในชุมชนควรมีความรู ความเขาใจ มีกระบวนการดำเนินงาน มีความ
กระตือรือรน มีความรับผิดชอบ และเขาใจรูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ 14. บทบาทของวิทยากรใน
ชุมชนควรมีความรู ความเขาใจในหลักการปฏิบัติ และความสามารถในดานการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับ
ผูสูงอายุ
ผลการพิจารณาพบวา ดานบทบาทของชุมชน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล
โครงการ สายการบังคับบัญชา ที่ไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมาก คามัธยฐาน = 4.0 คาพิสัยระหวางควอไทล
= 1.00 ไดแก 9. บทบาทของชุมชนในการติดตาม และประเมินผล ควรเก็บขอมูลการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาใน
ชุมชนกับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ดานที่ 5 ดานแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
ผลการพิจารณาพบวา ดานแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ที่ไดรับฉันทามติ
จากผูเชี่ยวชาญเห็นดวยมากที่สุด คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 0.50 ไดแก 5. แนวทางการบริหาร
จัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู และสิ่งอำนวยความ
สะดวกใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 9. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพล
ศึกษา ควรติดตามและประเมินผลในดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน
4.0 อยางเปนระบบและตอเนื่อง คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 1.00 ไดแก 1. แนวทางการบริหาร
จัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรมีการสงเสริม สนับสนุน สรางความเขาใจในการนำนโยบายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
สูการปฏิบัติรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาแกบุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 2. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรม
พลศึกษา ควรมีการปรับแผน และโครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาแตละชวงวัย
3. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรมีการเลือกกำหนดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาใหตอบสนอง
ตอการสนใจ ความถนัด และความตองการของผูสูงอายุอยางหลากหลายสอดคลองกับชวงวัย 6. แนวทางการบริหาร
จัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรมีการใชการระดมความคิดเห็นสะทอนผลหลังการปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการ และกิจกรรมพลศึกษาและเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาบุคลากร หนวยงาน และ
ชุมชนอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่อง 7. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
กระบวนการบริหารรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา อยางเปนระบบ 8. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม พลศึกษากับ
ผูสูงอายุ อยางมีประสิทธิภาพ 9. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรติดตาม และประเมินผลใน
ดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 อยางเปนระบบ และตอเนื่อง 10.
แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควรเก็บขอมูลการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ เพื่อให
การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 11. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในการติดตาม
และประเมินผล ในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ
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คามัธยฐาน = 5.0 คาพิสัยระหวางควอไทล = 1.50 ไดแก 4. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา ควร
มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตามบริบทของหนวยงานและ
ชุมชน
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เปนรูปแบบเชิงขอความที่ใชภาษา
อธิบายรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อใหเห็นโครงสรางขององคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
ซึ่งไดมาจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยเปนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำเร็จการศึกษาทางดานพลศึกษา
กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา หรือนันทนาการ หรือ หรือผูที่มีประสบการณในฐานะผูบริหารการกีฬา มีความรูความเขาใจ
ดานพลศึกษา และการออกกำลังกาย ซึ่งถือไดวาเปนความคิดเห็นที่กลั่นกรองมาจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีหลากหลายใน
ดานความรู ความสามารถประสบการณ ซึ่งมารวมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬา
เพื่อมวลชน 4.0 ที่จะสงผลใหสามารถนำไปใชในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อ
มวลชน 4.0 ของหนวยงานสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงานอื่นๆ
โดยสรุป ผูวิจัยจึงนำเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อ
มวลชน 4.0 ออกมาเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานวัตถุประสงค พันธกิจ
2. ดานบทบาทของบุคลากร หนวยงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล
โครงการ สายการบังคับบัญชา
3. ดานบทบาทของผูสูงอายุ
4. ดานบทบาทของชุมชน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลโครงการ สาย
การบังคับบัญชา
5. แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบกิจกรรมพลศึกษา
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการวิจัยครั้งนี้พบวา แบบสอบถามที่ใชในการสอบถามกลุมตัวอยางควรทำแบบสอบถามใหมี
เนื้อความใหสั้นลงและรัดกุมชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะใหกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเขาใจและใชระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามนอยลง
2. ถาหากนำแบบสอบถามไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางไดดวยตนเอง กลุมตัวอยางก็จะรูและเขาใจ
แบบสอบถามมากขึ้น สามารถตอบแบบสอบถามไดอยางรวดเร็ว และชัดเจนขึ้น
3. จากการวิจัยครั้งนี้พบวา หนวยงานควรตั้งวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมุงเนนรูปแบบกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกาย ตามกระบวนการพลศึกษา โดยใชรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเปนสื่อสำคัญใหผูสูงอายุทุกคนที่
เขารวมกิจกรรม และควรมีการสงเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรูความสามารถใน
การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุ ในการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ควรมีการนําขอมูลดังกลาว
ไปเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อทำการสงเสริมการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
ตอไป
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
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1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ที่

เกิดขึ้น
กับผูสูงอายุจริง และเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาความตองการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุในโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
โดยการถามความเห็นจากทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผูสูงอายุ หนวยงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ และชุมชน
3. ควรมีการศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาในการจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษากับผูสูงอายุใน
โครงการ
กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
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