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เหมาะสม กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุเป็นการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ กับชมรมผู้สูงอายุนั้นตามวิสัยทั ศน์
เป็นแบบเครือข่าย แต่ในข้อเท็จจริงสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ใช้การประสานแบบสั่งการตาม
สายการบังคับบัญชา ทาให้กลไกการเชื่อมประสานไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
คาสาคัญ : ชมรมผู้สูงอายุ, กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ, สถานภาพผู้สูงอายุ, บทบาท
ผู้สูงอายุ
Abstract
The research on “Mechanism to drive the Elderly Clubs to Promote
Statuses and Roles of the Elderly” Study about the management of the
elderly club, which the findings from the research point out that it is mostly
done by a committee; they have regulations and rules for their clubs and
hold committee/board meeting every month, and earn incomes from
membership fee/admission fee. Most activities are general ones such as
religious activities and lectures from speakers rather than developmental
activities. As for the support and promotion of the status of the elderly,
there are 3 main activities, as follows. 1) Concerning the activities to promote
health and happiness, 2) Concerning activities to encourage the elder to
have societal participation 3) Concerning activities to promote security in the
elderly’s lives. As for the mechanisms for coordination among Senior Citizens
Council of Thailand (SCCT), branches of SCCT and the elder clubs, it is
discovered that such mechanisms, according to the visions of the
organizations, should be a network; however, in reality, SCCT has the
coordination in the forms of command and control along the chain of
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command. Therefore, the mechanisms for coordination cannot drive the
development of the elder clubs in the efficient or effective manner.
Keywords : The Elderly Clubs , Mechanism to Drive the Elderly Clubs, Status of
the Elderly, Role of the Elderly
บทนา
การบริหารจัดการที่ดีถือเป็นยุทธวิธีที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์กรและ
กลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ชมรมผู้สูงอายุถือเป็นองค์กร
ภาคประชาชนรูปแบบหนึ่ง เกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน ชมรม
ผู้สูงอายุมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่ อปี พ.ศ.2505 เป็นองค์กรที่กลุ่มผู้สูงอายุ
จานวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์แ ละแนวคิดร่วมกันในการ
พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา วัฒนธรรม และการศึกษา
หลักธรรมะ ในพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติในที่สุดด้วย”
(บรรลุ ศิริพานิช, 2539, น.19)
ภายหลังจากการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุแต่มีจานวนชมรมไม่มากนัก กระทั่งเมื่อ
ประเทศไทยได้รับหลักการจากการประชุมสมัชชาโลกขององค์การสหประชาชาติว่า ด้ วย
ผู้สูงอายุที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2525 (World Assembly on Aging,
1962) และองค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้ปี 2525 เป็นปีร ณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์กรจึงรับหลักการมาปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศให้ปี 2525 เป็นปีสุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใน
จั ง หวั ด ต่ า งๆ จึ ง เกิ ด ขึ้ น (ปิ ย ลั ก ษณ์ โพธิ ว รรณ์ 2558 , น.55) ปี 2527 กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการเชิญชวนให้จัง หวัดต่ างๆ จัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี พระชนมายุ 72 พรรษา จนถึงปี 2530 ผู้แทนชมรมที่ ไ ด้มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน มีความเห็นร่วมกันว่าชมรมนั้นเป็นเพียงกลุ่มคนไม่ไ ด้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายจะทากิจการใดก็ไ ม่เป็นที่เชื่อถือ ควรมีการรวมตัวกันเพื่อตั้งเป็นองค์กรกลางขึ้น
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เพื่อเป็นแกนประสานงานระหว่างชมรมทั้งหลายทั่วประเทศ (วรัญญู อัศวพุทธิ , 2554, น.
40) ทาให้มีการรวมตัวของผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม องค์การ และสถาบันต่างๆ ก่อตั้งองค์กร
ผู้สูงอายุระดับชาติขึ้น โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาดาเนินการ
ก่อตั้งสภาผู้ สูง อายุ ประเทศไทยขึ้ น คณะหนึ่ ง โดยเชิญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนชมรมผู้สูงอายุบางแห่ง จานวน 20 คน เข้าร่วมเป็นคณะทางาน
ก่อตั้ง “สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย” ขึ้น โดยเป็นองค์กรประสานการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่สังคมไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่ อ ทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสมาคม ชมรมผู้สูงอายุในประเทศและหน่วยงานทั้งรัฐและ
เอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้สนใจในกิจการผู้สูงอายุในอันที่จะร่ วมมื อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ปี 2535 มีจานวนชมรมสมาชิกเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้การดูแ ล
และให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง จึงได้มี “สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ” ประจาอยู่ที่
จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 1 สาขา ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 สาขา จึงมีสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด และ 6 กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาคมสภาผู้ สูง อายุ
แห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมสภาผู้ สูงอายุแ ห่ งประเทศไทยฯ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ รับสมัครชมรมผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิก
ของสาขาสมาคมสภาฯ รับฟังความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะของชมรมผู้ สูง อายุ เ พื่ อ
นาเสนอต่อสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
การส่งเสริมการรวมกลุ่ ม ของชมรมผู้ สูงอายุ ตามที่ สมาคมสภาผู้ สูงอายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ ดาเนินการผ่านกลไกการเชื่อมประสานงานผ่านสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ
ทาให้ชมรมผู้สูงอายุเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจานวนชมรมผู้สูงอายุมีมากถึง 28,245
ชมรม ถือว่าเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชี วิต
ที่ดี มีอิสระในการใช้ชีวิต ทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
และคณะ (2555) นาเสนอว่ามีอยู่เพียงครึ่งหนึ่งเท่ านั้นที่ดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อ ง
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหรือล้มเลิกไปบ้าง ทั้งนี้ เกิดจาก
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ชมรมไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ไม่มีศักยภาพในการประสานทรัพยากรในการขับเคลื่ อน
ชมรม จนไม่สามารถแสดงบทบาทในการช่ วยเหลื อ สมาชิก ชมรมผู้ สูงอายุ ช่วยเหลื อ
ผู้สูงอายุในชุมชน หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ดังที่อยู่ใน
ฐานะของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้เลย อย่างไรก็ตาม หากจะทาให้ชมรมผู้สูงอายุยังคงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูง อายุ
ในสังคม องค์กรที่เป็นเครือข่ายภายใน (สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสาขา
สมาคมสภาผู้ สูง อายุ ฯ สนับสนุ น ชมรมผู้ สู งอายุ ) ควรส่งเสริ ม การบริ ห ารจั ดการที่ ดี
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม เชื่อมประสานให้ชมรมสามารถดาเนินการอย่างประสิท ธิ ภาพ
และประสิทธิผล
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ดี มีผลต่อการดาเนิน งาน
ที่เข้มแข็งของชมรม ไม่เพียงการบริหารจัดการภายในชมรมเอง แต่ยังรวมถึงกลไกเชื่อ ม
ประสานจากองค์กรนาอย่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ และองค์กรเครือข่าย จึงนาไปสู่คาถามวิจัยว่าปัจจุบันการบริหารจัดการ และการ
ดาเนินงานของชมรมผู สูงอายุเป็นอย่างไร ชมรมผู้สูงอายุสามารถทาหน้าที่ในการส่งเสริม
สถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมได้หรือไม่ ในรูปแบบใดบ้าง และกลไกระหว่าง
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สู งอายุ
เป็นอย่างไร คณะผู้วิจัยเชื่อว่าผลจากการศึกษานี้จะสามารถเข้าใจการบริหารจัดการและ
ดาเนินงานขององค์กรด้านผู้สูงอายุ 3 ระดับ ทาให้เกิดการพัฒนากลไกการเชื่อมประสาน
ระหว่างกลไกระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ
และชมรมผู้สูงอายุได้ และเป็นรากฐานของการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถ
เป็นพลังในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้ สูงอายุในสังคมให้เป็น ผู้สูงอายุ ที่ มี
ศักยภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ และการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาบทบาทของชมรมผู้สูงอายุในการสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพ
ผู้สูงอายุในสังคม
3. เพื่อศึกษากลไกการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภาผู้ สูงอายุแห่งประเทศ
ไทย สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาการบริหารจัดการ การดาเนินงาน และกลไกการเชื่อมประสานระหว่า ง
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการบริหารจัดการ (Management) เป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการอธิ บาย
การบริหารจัดการและการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. ความหมายการบริหารจัดการ
Griffin (1997, p. 4) เสนอว่าการบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่
กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพ ยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากร
ได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล หมายถึงการตัด สิน ใจ
ได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจาเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน สอดคล้อ งกั บ ที่
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, น.47) ได้กล่าวว่า ในการบริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบัติ ง าน
บรรลุผลสาเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (1) การบริหารคน (man) (2) การ
บริหารเงิน (money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การบริหารงานทั่วไป
(management) (5) การบริ ห ารการให้ บ ริ การประชาชน (market) (6) การบริ ห าร
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คุณธรรม (morality) (7) การบริหารข้อมูล (message) (8) การบริหารเวลา (minute)
และ (9) การบริหารการวัดผล (measurement)
2. กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) หมายถึง กระบวนการ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการนี้สามารถแสดงให้ เ ห็น
ถึงความเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่อง ทั้งนี้หน้าที่ของการ
บริหารประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรืออาจแบ่งในลักษณะที่เป็นขั้นตอน
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)
(1) การวางแผน เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผน
เป็นสะพาน เชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตซึ่งทาได้โดยการให้บรรลุเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการกาหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
(2) การจัดการองค์กร คือ การกาหนดลักษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงาน
ประกอบด้วย กาหนดงานออกเป็นแผนกหรื อฝ่าย การจัดแผนก และการมอบอานาจ
หน้าที่ การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามรายละเอียดของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของ
งาน
(3) การนาหรื อการสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพ ลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน
และนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไ ว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิ ก ใน
องค์ ก รทางานร่ ว มกั น ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การน าหรื อ การสั่ ง การจึ ง ต้ องใช้
ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้นาของผู้บริหาร การจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร และการทางานเป็นทีม เป็นต้น
(4) การควบคุม การใช้ทรัพ ยากรต่างๆ ขององค์กร ถื อว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อ
รักษาให้องค์กรดาเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัต ถุ ประสงค์ห ลั ก ของ
องค์กรในเวลาที่กาหนดไว้ องค์กรที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุ ม
หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพ
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3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในมิติของการบริหารนั้นสิ่งที่ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพนั้น มีทั้งการบริ หาร
บุคลากร งาน และงบประมาณ ทั้งนี้ อรัญ จิตตะเสโน และคณะ (2555, น.40) นาเสนอ
สิ่งที่ต้องบริหาร ประกอบด้วย
(1) การบริหารงาน คือ การกาหนดและบริหารตั้งแต่ระดับนโยบาย ระบบและ
รูปแบบการดาเนินงาน หลักการ วิธีการ และแผนปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน ซึ่งการบริหารงานโดยทั่ วไปสามารถแบ่ งออกได้เป็ น งานสานักงาน งาน
ภาคสนาม งานฝ่าย และงานแผนกต่างๆ เป็นต้น
(2) การบริหารเงิน คื อ การกาหนดระบบควบคุมและกากับทางการเงิน หรื อ
งบประมาณ ทั้งการเข้าออกของงบประมาณ การวางแผนงบประมาณในหมวดต่างๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์การ รวมถึงการระดม
ทุนเพื่อการดาเนินงาน
(3) การบริหารคน คื อ การดูแลทรัพ ยากรมนุษย์ ซึ่งหมายรวมทั้งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทุกภาคส่วน ที่มีทั้งสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด จิตวิญญาณ
และอารมณ์ ให้ทุกคนเกิดการทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งด้วยมือ สมอง และจิตใจ
ที่จะไม่ไปทาลายความสามารถของเขาให้ด้ อยไป ควบคู่ไปกับความสามารถในการทางาน
เป็นทีมและการประสานงานกับเครือข่ายที่สนับสนุนการดาเนินงาน
(4) การบริหารตนของผู้นา คื อ ผู้บริหารทุกคนต้องจัดระบบ จัดระเบียบ และ
สร้างวินัย ดูแลตนเองให้อยู่ในกฎกติกา และการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การเข้า
อบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาคิดต่อยอดกิจกรรมหรือแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจน
ดูแลระบบการบริหารจัดการในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากที่สุด
(5) การบริหารเวลา คื อ ความจากัดของเวลา ที่ต้องทาการบริหารจัดการให้
สาเร็จตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้อย่างลงตัว เพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
(6) การบริหารทรัพยากรและปัจจัยการผลิต คือ ในแต่ละองค์กรและชุมชนจะมี
ปั จ จั ย การผลิ ต ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ต้ อ งหาทางน าสิ่ ง เหล่ า นี้ ม าใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด
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Miltion (อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรื อนทอง, 2550) ได้เสนอองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพไว้ 3 ประเภทใหญ่ๆ
คื อ 1) ลักษณะเฉพาะบุคลากร ประกอบด้วย ความสนใจเจต คติ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ความต้องการ ทักษะความชานาญ 2) ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความ
หลากหลายของงาน ข้ อ มู ลย้ อ นกลั บ รางวั ลความชั ด เจนของบทบา ท 3) ลั ก ษณะ
สิ่งแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและบรรยากาศองค์กร
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวิธีการศึกษา
จากเอกสาร และการศึกษาจากภาคสนาม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ คื อ ชมรมผู้สูงอายุ ที่เป็ นเครื อข่ า ยกั บ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ปี 2559 มีชมรมผู้สูงอายุจานวนทั้งสิ้น 26,263
ชมรม (สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ, 2560) เริ่มต้นจากการกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มของ Taro Yamane ที่กาหนดความคาดเคลื่อน + 5 ได้ขนาด
ตัวอย่าง จานวน 394 ชมรม 2) เครื่องมื อ ใช้แบบสอบถาม มีเป็นคาถามปลายปิดและ
คาถามปลายเปิด 3) วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 394 ชุด ให้
ประธานและตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุเป็นคนตอบแบบสอบถาม ได้แบบถามกลั บคื น มา
ทั้งหมด 309 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.4 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คื อ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
เครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งานของชมรมทั้ ง ภายในชมรมและภายนอกชมรม โดยแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแ ห่งประเทศไทยฯ
(คณะกรรมการกลาง) จานวน 5 คน (2) คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้ สูงอายุ แ ห่ ง
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ประเทศไทยฯ (ตัวแทนภาค) จานวน 8 คน (3) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม
(4) คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้ สูงอายุประจาจังหวัดฯ และกรุงเทพมหานคร รวม
จานวน 21 สาขา/กลุ่มเขต (5) ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กาหนดเก็บข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ 2 คน (6) ผู้แทนองค์กรเครื อข่าย/หุ้นส่วนทางสังคม 2)
เครื่องมื อ ใช้แนวคาถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์เชิงลึก 3) วิธีการเก็บข้อมูล มีวิธีการ
เก็บข้อมูล 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มข้างต้น และการจัด
เวทีร ะดมความคิดเห็นกั บผู้ ที่มี ส่วนเกี่ ย วข้องกั บการขับเคลื่อ นชมรมผู้ สูงอายุ 4) การ
วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะนาข้อมูลมาจัดจาแนกตามเนื้อหา และทาการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ผ่านการตีความอย่างเป็นระบบ
ผลการศึกษา
ลักษณะและการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุของสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่ง
ประเทศไทยฯ ชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครือข่ายกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ใน
ปัจจุบันมีจานวน 28,245 ชมรม จากการศึกษาชมรมผู้สูงอายุ จานวน 394 ชมรม มีชมรม
ผู้สูงอายุที่ส่งแบบสอบถาม จานวน 304 ชมรม พบว่า ร้อยละ 30.0 ก่อตั้งชมรมมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 11-15 ปี มีการบริหารชมรมโดยการจัดองค์กรแบบคณะกรรมการ โดย
ที่มาของประธานและกรรมการชมรม ร้อยละ 75.0 สมาชิกสามัญเป็นคนคัดเลือก ชมรม
ผู้สูงอายุร้อยละ 68.5 คณะกรรมการมีร ะยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปี โดยทั่วไป
ชมรมผู้สูงอายุมี สมาชิกเริ่มต้ นตั้ง แต่ 30 คนขึ้นไป โดยชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 80.4 มี
จานวนสมาชิกชมรม (รวมประธานและคณะกรรมการ) จานวน 1-500 คน ชมรมผู้สูงอายุ
ร้อยละ 80.0 มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับชมรม มีชมรมผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ
66.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจาทุกเดื อน ร้อยละ 87.2 มีการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
เพื่อรายงานการดาเนินงานของชมรมในรอบ 1 ปี ร้อยละ 84.3 มีการรายงานสถานะ
การเงินของชมรมให้สมาชิกทราบ และร้อยละ 82.3 มีการจดบันทึกรายงานการประชุ ม
ชมรมผู้สูงอายุ มี แ หล่ง ที่ ม าของงบประมาณที่ ใ ช้ใ นการด าเนิน งานชมรม 3 แหล่ง คื อ
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ร้อยละ 57.2 ได้มาจากค่าบารุงชมรม/ เงินค่าสมาชิกแรกเข้า ร้อยละ 56.8 ได้มาจาก
กรรมการ สมาชิก และบุคคลอื่นบริจาคให้ชมรม และร้อยละ 55.4 การเขียนโครงการเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุน เช่น กองทุนผู้สูงอายุ สสส. สปสช. เทศบาล/อบต. นอกนั้นได้มาจาก
แหล่งอื่นๆ เช่น ดอกผลหรื อเงินรายได้อันเกิดจากทรัพย์สินของชมรม การจัดกิจกรรมหา
ทุนต่างๆ เช่น ขายดอกไม้วันเกิดผู้สูงอายุ ทอดผ้าป่า ขายบัตรจัดเลี้ยงโต๊ะจีน เป็นต้น
การดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ คือการที่ชมรมผู้สูงอายุมีชุดของกิจกรรมใน
การส่งเสริมและสนั บ สนุ น สมาชิกตามบทบาทหน้า ที่ ของชมรมผู้ สูงอายุ มีกิจกรรม 2
ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมทั่วไป เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมผู้สูงอายุจั ด ขึ้น มาให้ แ ก่
สมาชิกได้มีส่วนร่วม อันก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพกาย จิต เศรษฐกิจ และสังคม พบว่า
ชมรมผู้สูงอายุให้ความสนใจอย่างมากกับกิจกรรมด้านศาสนาเท่ากับการฟังคาบรรยาย
จากวิทยากร รองลงมาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก การให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 94.2, 91.6 90.2
ตามลาดับ 2) กิจกรรมเชิงพัฒนา เป็นกิจกรรมเกี่ย วกั บ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพกาย จิต
เศรษฐกิจ และสังคมที่ชมรมผู้สูงอายุจัด ขึ้น แล้ วมี ผลต่อการไปกระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
ผู้สูงอายุอื่น ชมรมอื่น และในชุมชน กิจกรรมเหล่านี้ พบว่า ชมรมผู้สูงอายุให้ความสนใจ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถดูแลตนเองได้ รองลงมาเป็นกิจกรรมที่ทาให้สมาชิก
ผู้สูงอายุ ทาตั วเป็น แบบอย่ า งที่ดี ใ นชุ ม ชน กิ จกรรมเพื่อพัฒนาชุ ม ชน /สังคม และ มี
กิจกรรมส่งเสริ ม ให้ สมาชิก เห็ น ความสาคั ญต่ อการพัฒ นาศั ก ยภาพตนเองเท่ า กั น กั บ
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ คิดเป็น
ร้อยละ 93.8, 93.7 ,92.2 และ 91.5 ตามลาดับ
ประเภทเครือข่ายและการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุได้รับความ
ร่วมมื อด้านต่างๆ จากองค์กรเครื อข่ายเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกชมรม มีองค์กร
เครือข่ายให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 2 ลักษณะ คือ
1) เครือข่ายภายใน ประกอบด้วย (1) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
พบว่า ชมรมผู้สูงอายุร้อ ยละ 10.5 ได้รับการสนับสนุนในด้านความรู้ ชมรมผู้สูง อายุ
ร้อยละ 6.2 ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 3.0 ได้รับ
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การสนับสนุนด้านงบประมาณ (2) สาขาสภาผู้สูงอายุฯ ประจาจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุร้อย
ละ 51.5 ได้รับการสนับสนุน ในด้านความรู้ ร้ อยละ 33.1 ได้รับการสนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 23.0 ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร (3) การสนับสนุนจากชมรม
ผู้สูงอายุ อื่น มีชมรมผู้ สูง อายุร้ อ ยละ 17.7 ได้รับการสนับ สนุ นในด้า นความรู้ ชมรม
ผู้สูงอายุร้อยละ 3.3 ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่
2) เครือข่ายภายนอก ประกอบด้วย (1) หน่วยงานด้ านสาธารณสุ ข เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน โดยชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 52.1 ได้รับการ
สนับสนุ น ในด้ า นความรู้ (2) สถาบันศาสนา ชมรมผู้สูง อายุร้ อ ยละ 41.0 ได้รับการ
สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม (3) การปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล สานักงาน
เขต กรุงเทพมหานคร ในส่วนนี้ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 45.6 ได้รับการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ (4) สถาบันการศึกษา โรงเรียน มีชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 24.9 ได้รับการสนับส
นุนในด้านความรู้ (5) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีชมรมผู้สูงอายุร้อ ย
ละ 30.2 ได้รับการสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ (6) องค์กรธุรกิจ บริษัท ร้านค้า มี
ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 9.2 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
บทบาทของชมรมผู้สูงอายุในการสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพผู้สูงอายุใน
สังคม
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสถานภาพและบทบาทแก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 85.9
จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 94.2 จัดกิจกรรมทางศาสนา และมี
ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 80.4 จัดกิจกรรมที่ช่วยเหลื อสนับสนุนการปรับตัวของสมาชิ กได้
เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง
1.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้ สูงอายุให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ
91.6 จัด กิจกรรมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 91.5
จัดกิจกรรมที่การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมต่ างๆ ตามความ
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สนใจ ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 88.5 จัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
1.3) กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงในชีวิต มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ
90.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย มี
ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 74.5 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ /เสริ มรายได้แ ก่ สมาชิก มีชมรม
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 85.6 จัดกิจกรรมที่ทาให้สมาชิกตระหนักถึงความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สินของตนเองและสังคม
2. การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนและสังคม คือการ
ที่ชมรมผู้สูงอายุต้องมีศักยภาพในการเป็นปากเสียงในการเรียกร้อง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ทั้งหลายเข้าถึงสิทธิที่พึงมี และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม พบว่า กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิก
เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรม ร้อยละ 91.5
สาหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถดูแลตนเองได้ มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.8
จัดกิจกรรมนี้ ส่วนกิจกรรมที่ทาให้สมาชิก ผู้ สูงอายุทาตั วเป็น แบบอย่า งที่ดี ในชุม ชน มี
ชมรมผู้ สูงอายุ จั ดกิ จกรรม ร้อยละ 93.7 ส่วนกิจกรรมที่เ ปิ ด โอกาสให้ สมาชิ ก ได้ ท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามศักยภาพ การไปเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส โครงการเพื่อนช่วย
เพื่อน มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรม ร้อยละ 79.0
กลไกการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1 กลไกการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ ซึ่งมีกลไกที่ก่อให้เกิดการเชื่อมประสานการทางานใน
หลายรูปแบบ เป็นลักษณะการประสานในแนวดิ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเชื่อมประสานผ่านโครงสร้างตาแหน่ง “กรรมการกลาง” หรื อเรียกว่า
“ผู้แทนภาค” ประกอบด้วยตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร มี 2 คน ภาคกลางมี 2 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ มี 2 คน ภาคเหนื อมี 2 คน ภาคใต้ มี 2 คน รวม 10 คน เป็น
สื่อกลางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ในภาคและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร การให้คาปรึกษาสาขาสมาคมสภา
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ผู้สูงอายุฯ การวางโครงสร้างตาแหน่งกรรมการในลักษณะนี้เชื่อว่ากรรมการกลางเป็นผู้
เสนอแนวทางในการบริหารจัดการ การดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และกรรมการที่เป็น
ผู้แทนภาคจะสามารถนาไปขยายผลในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ ในทางกลับกัน เมื่อผู้แทน
ภาคได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาจากชมรมผู้สูงอายุก็ สามารถสะท้อนกลับไปยังสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้ แต่ผลการศึกษากลับพบข้อมูลที่ตรงกันข้าม นั่นคื อ
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการไม่สามารถทาให้เกิดการสื่อ สาร หรื อการ
ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยได้จริง หรือกรณีที่รับรู้ปั ญ หา
ซึ่งสะสมมานานหลายปีแต่ก็ไ ม่สามารถหาทางออกให้กับชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของ
ตนเองได้
2) การเชื่อมประสานผ่าน “นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือในการดาเนินงาน”
ซึ่งสามารถกากับและติดตามการดาเนินงานของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยฯ และชมรมผู้สูงอายุไ ด้เป็นอย่างดี สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ส่งต่อสิ่งเหล่านี้แก่
ชมรมผู้สูงอายุและชมรมยึดคู่มือในการดาเนินงานจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยฯ แม้จะมีชมรมบางแห่งดาเนินการตามบริบทของตนเอง
3) การเชื่อมประสานผ่านการประชุม ประจาปีแ ละการประชุม สั มมนาสาขา
สมาคมประจาภูมิภาค โดยกาหนดการประชุมสาคัญไว้ 2 ระดับ คื อ การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี โดยเชิญประธานและเลขานุ การของสาขาสมาคมสภาผู้ สูง อายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ ทุกจังหวัดและกลุ่มเขตเข้าร่วม เพื่อการส่งมอบนโยบาย ให้แนวทางการ
ดาเนินงานจากสมาคมสภาผู้ สูงอายุ แ ห่ง ประเทศไทยฯ สู่สาขาสมาคมสภาผู้ สูง อายุ ฯ
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมสาขาสมาคมประจาภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดย
คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จะออกไปร่วมการประชุ ม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลการดาเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง แต่กลไกนี้มีข้อบกพร่องในทาง
ปฏิบัติ คื อ การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีนั้นนั้นไม่ไ ด้ผลดีนัก เนื่องจากประธานสาขา
หลายท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือแม้จะเข้าร่วมประชุมก็ไม่ไ ด้นานโยบายที่สมาคมสภา
ผู้สูงอายุวางไว้ไปปรับใช้กับจังหวัดหรือกลุ่มเขตของตนได้
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4) การเชื่อมประสานผ่าน “โครงการ/กิจกรรม” ที่สมาคมสภาผู้สูงอายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ ดาเนินการ ประกอบด้วย 1. การจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อระดมทุนสมทบการ
ดาเนินงานของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 2. การมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ ที่
มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปรักษาสุขภาพให้อายุ ยืน
ยาวต่อไป 3. โครงการคัดเลื อกผู้สูงอายุดีเด่น เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ และ
กาลังใจให้กับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ รวมถึงกิจกรรมที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับองค์กร
อื่น เช่น ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ดาเนินโครงการเดิน -วิ่ง เฉลิม
พระเกียรติฯ ร่วมกับเครื อเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่ งประเทศไทย
ค้นหาผู้สูงอายุยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลื อสงเคราะห์จากมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุ แ ห่ ง
ประเทศไทย แต่ “โครงการ /กิจกรรม” มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว และกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะทาให้จานวนผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจานวนสมาชิกเครื อข่า ย
ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ นอกจากนี้ มีโครงการ/ กิจกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ยังมีน้อย และหากมีโครงการเชิงพัฒนาก็ดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
5) การเชื่อมประสานผ่าน “เจ้าหน้าที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย” มี
เจ้าหน้าที่ 4 คนทาหน้าที่ประสานงาน ได้แก่ การประสานข้อมูลข่าวสารจากสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ การรับเรื่องและส่งหลักฐานการรับรองการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อขึ้นทะเบี ยน
เป็นชมรมเครื อข่ายกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประสานงานเพื่อแจ้งวัน เวลาในกิจกรรมที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่จัดร่วมกับองค์กรต่างๆ วิธีการ
ประสานงานมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การส่งจดหมาย การโทรศัพท์
การใช้ application เช่น Line และ Facebook
ส่วนที่ 2 กลไกการเชื่อมประสานระหว่างสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุกับชมรม
ผู้สูงอายุ
1) การเชื่อมประสานผ่านการทางานในรูปคณะกรรมการของสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ การใช้กลไกนี้ทาให้มีตัวแทนชมรมผู้ สูงอายุในฐานะกรรมการกลางจะนาข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ส่งต่อถึงชมรมผู้สูงอายุในระดับตาบล หมู่บ้านต่อไป ในทางกลับกันการมี
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ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอในฐานะกรรมการกลางของสาขา
สมาคมสภาผู้ สูงอายุจะเป็นกระบอกเสียงจากชมรมผู้สูงอายุได้สะท้อนมุมมองการทางาน
ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุส่งมอบให้สาขาสมาคมสภาผู้ สูง อายุ
ได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อส่ งต่อความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนาชมรมแก่สมาคมสภาผู้ สูง อายุ แห่ ง ประเทศไทยฯ อีกทางหนึ่ง ทว่าการประชุ ม
ประจาปีที่สมาคมสภาผู้ สูง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ ได้เชิญประธานสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุฯ มาประชุม แต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจะสามารถ
ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังชมรมได้จริงทั้งหมด อาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือ “หลุด” ทา
ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อการ หรือขับเคลื่อนงานพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
2) การเชื่อมประสานงานคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุผ่านกิจกรรม/
โครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในโอกาสต่างๆ ถือเป็นกลไก
การเชื่อมประสานกันอย่างดีโดยสาขาสมาคมสภาผู้ สูงอายุเ ข้าไปให้คาปรึกษาแนะน า
ชมรม และกรณีที่ชมรมเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น วันประชุมใหญ่ของชมรมผู้สูง อายุ
หรือวันที่ชมรมผู้สูงอายุทากิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับที่ดี มีการติดต่อประสานงานกั นอยู่
ประจา อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการสนับสนุ นให้
เกิดกิจกรรมนั้นคื อการบริห ารจั ดการที่ ดี ของสาขาสมาคมสภาผู้ สูงอายุ ฯ และชมรม
ผู้สูงอายุ
3) การเชื่อมประสานงานผ่านการติดต่อสื่อสาร รูปแบบการประสานงานที่พ บ
บ่อยและง่ายที่สุด คื อการประสานงานผ่านเครื่องมื อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ โทรศัพ ท์ และ
application เช่ น Line และ Facebook มี ก ารส่ ง จดหมายบ้ างในกร ณี ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ เช่น กรณีที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ติดต่อ
ประสานงานเพื่อทากิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุผ่านทางสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ซึ่งจะ
ใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ผ่านเอกสาร จดหมายแบบทางราชการ มีชมรมผู้สูงอายุ
บางส่วนระบุว่าการประสานงานที่ผ่านมาถื อว่าเชื่อมประสานกันได้ดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ใดๆ
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสถานภาพและ
บทบาทของผู้สูงอายุ ” ได้นาเสนอผลการศึกษามิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
การดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ บทบาทการสนับสนุนและการส่งเสริมสถานภาพของ
ผู้สูงอายุในสังคม และกลไกการเชื่อมประสานระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สูงอายุ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
1. การจัดการตนเองกับความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ
หากองค์ ก รมี ก ารจั ด การตนเองได้ จ ะสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก ร
เช่นเดียวกับชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดองค์กร การบริหาร การมีงบประมาณ จะนาไปสู่ความ
เข้มแข็ง ซึ่งนาไปสู่การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้
(1) การจัดองค์กรในรูปคณะกรรมการอย่างเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ การรวมตัวของสมาชิกผู้สูงอายุเพื่อจัดตั้งชมรม ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ มา
พบปะคลายเหงา และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม เป็นหนึ่งในภารกิจของชมรม
ผู้สูงอายุ การรวมตัวเป็นกลุ่มโดยมีเป้าหมายเดียวกันจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของชมรม หากพิจารณาที่แบบแผนการจัดองค์กรของชมรมผู้ สู ง อายุ
พบว่า ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 54.2 มีโครงสร้า งการบริหารจัดการเฉพาะตน หมายถึง มี
คณะกรรมการบริหาร 1 ชุด ประกอบด้วยกรรมการตาแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามที่สมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศฯ กาหนด มีระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการ 1-5 ปี สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ส่งผลกับการบริหารและดาเนินกิจกรรม
ของชมรมได้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การพัฒนาชมรมรวมถึง สมาชิกได้อ ย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) กล่าวถึงการจัดองค์กรที่ดีจะสามารถ
จูงใจผู้บริ หารและเจ้ า หน้า ที่ เ ห็น ความสาคั ญ ของความสาเร็จ ในองค์ กร การกาหนด
ลักษณะเฉพาะของงาน จากประเด็นนี้ ทาให้ชมรมผู้ สูงอายุที่สมาชิกมีโอกาสในการเลื อก
กรรมการ จะรู้ว่าบุคคลใดมีความรู้ ความถนัดในเรื่องใด ได้แบ่งกิจกรรมตามความถนัด
ของกรรมการแต่ละคน นามาสู่โครงสร้างของการบริหารจัดการชมรมที่มีประสิทธิภาพ

17

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

มากกว่าองค์กรในรูปแบบอื่นๆ นั่นคื อ รูปแบบโครงสร้างการบริหารจั ดการแบบระบบ
ราชการ
(2) การบริหารจัดการชมรม ชมรมผู้สูงอายุที่ศึกษาในครั้งนี้ถึงร้อยละ 80.0 ได้
จัดทาข้อบัง คั บ ของชมรม มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ สมาชิก การ
รายงานสถานะการเงิน และมีการจดบันทึกการประชุม ชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครื อข่า ยกั บ
สมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทยฯ มักจะยึดตามข้อบังคับนี้ และได้ดาเนินการเกื อ บ
ทั้ ง หมด การมี ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ จะป้ อ งกั น ความสั บ สนในการด าเนิ น งาน สามารถ
ขับเคลื่อนงานอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับที่ อรัญ จิตตะเสโน และคณะ (2555, น.40)
เสนอเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน จะนาไปสู่การกาหนดและบริหารตนเองตั้งแต่ร ะดับ
นโยบาย ระบบ รูปแบบการดาเนินงาน หลักการ และแผนปฏิบัติงานต่างๆ
(3) การมีงบประมาณที่เพียงพอ การดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่ป ระสบ
ความสาเร็จนั้นปัจจัยหนึ่งนั้นเกิดจากชมรมมีงบประมาณในการบริหารจัดการ ผู้บริหารที่
มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณ พบว่า ชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 57.2 และ ร้อยละ
56.8 ได้รับงบประมาณจากค่าบารุงชมรม /เงินค่าสมาชิกแรกเข้า และงบประมาณจาก
กรรมการ/ สมาชิก และบุคคลอื่นบริจาคให้ชมรม การแสวงหางบประมาณด้วยวิธีการ
เหล่านี้ เป็นเรื่องของทุนภายในชมรมผู้สูงอายุและความร่วมรับผิดชอบของกรรมการและ
สมาชิกของชมรมที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของชมรม ดังนั้น ชมรมที่เข้มแข็งจึงเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรม เพื่อผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานของ ณิชาภา คลับคล้า ย
(2550) กล่าวถึงชมรมมีการค้นหาวิธีการระดมทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงนั้น
มีการขอความร่วมมื อจากสมาชิกชมรมในการขอรับบริจาคเงินทุนจากสมาชิกเป็ น ครั้ ง
คราว รองลงมาคื อการเก็บค่าบารุงสมาชิก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ
วรัญญู อัศวพุทธิ (2554) ระบุว่าแหล่งที่มาของทรัพ ยากรเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสมาชิก
ชมรม รองลงมาก็เป็นคณะกรรมการชมรม จากการศึกษายังพบว่าแม้จะมีงบประมาณอยู่
บ้างก็ไม่ได้มากนัก เพียงแต่สามารถนามาบริหารจัดการและดาเนินการได้พอสมควร
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2. ชมรมผู้สูงอายุกับการเป็นแกนนาเพื่อส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ เวลานี้มีจานวนมาก โดยทั่วไปมี การ
จัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกของชมรม จะมีการดูแลผู้สูงอายุอื่นบ้างแต่ไ ม่มากนัก แต่ปัจจุ บัน
ชมรมผู้สูงอายุถูกคาดหวังจากสังคมให้สามารถทาหน้าที่ในการช่วยเหลื อผู้สูงอายุ ดังเช่น
ผู้สูงอายุที่เปราะบาง ถูกละเมิดสิทธิ และก้าวเข้าไปสู่บทบาทการส่งเสริมสถานภาพและ
บทบาทผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) การยกระดับกิจกรรมทั่วไปสู่กิจกรรมเชิงพัฒนา แม้ส่วนใหญ่ชมรมผู้สูง อายุ
ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อเน้นให้สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้เอื้อประโยชน์ ต่อ
ผู้สูงอายุระดับหนึ่ง ทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย-จิต แข็งแรง มีศักยภาพเพิ่มขึ้น แต่มีชมรม
ผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งที่สามารถยกระดับชมรมไปสู่การทาบทบาทพัฒนาชุมชน เป็นแกนนา
ในการพิทักษ์ตนเอง และผู้อื่นในสังคม ถื อเป็นกิจกรรมเชิงพัฒนาที่สังคมเรียกร้องและ
คาดหวังให้ชมรมผู้สูงอายุทาหน้าที่ดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ
93.8 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.7 ทาให้ผู้สูงอายุ เ ป็น
แบบอย่างที่ดีในชุ ม ชน และชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 92.2 ที่ส่งเสริมให้ทากิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาชุมชน /สังคม ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกในชุมชนอย่างเต็มที่ ยิ่งตอกย้า
ว่าชมรมผู้สูงอายุเป็นแกนนาในการพัฒนาชุมชนได้
(2) บทบาทชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ สูงอายุที่มีศักยภาพ สาหรั บ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีองค์ประกอบ 3 มิติ ได้แก่ การมีสุขภาวะที่ดี การมีส่วนร่วมในสังคม
และมีความมั่นคงในชีวิต โดยชมรมผู้สูงอายุสามารถแสดงบทบาทนี้ได้พอสมควร คือ การ
จัดกิจกรรมออกกาลังกาย กิจกรรมทางศาสนา โดยกิจกรรมเหล่านี้ชมรมส่ วนใหญ่ มี การ
จัดเกื อบทุกเดื อน แต่กิจกรรมที่ช่วยเหลื อสนับสนุนการปรับตัวของสมาชิกได้เมื่อเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุยังมีการจัดเพียง 2-4 ครั้งต่อปี มีชมรมร้อยละ 14.0
ที่จัดกิจกรรมนี้ทุกเดื อ นจะช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักและรับมื อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันท่วงที
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกิจกรรมต่างๆ ของชมรม แม้จะมีชมรมผู้ สูงอายุจัดกิจกรรมที่
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ทาให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมแต่ยังเป็ นลักษณะการเข้าร่วมมากกว่าการร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมประเมิ น ความสาเร็ จ ซึ่งจาเป็น ต้อ งพั ฒ นาในมิ ติ นี้ มากขึ้ น นอกเหนื อจากการมี
สุ ข ภาวะที่ ดี การมี ส่วนร่ วมแล้ ว การเป็ น ผู้ สูง อายุ ที่มี ศั ก ยภาพยั ง ต้ อ งมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยในชี วิต ด้ วย ประเด็นนี้ชมรมผู้สูง อายุตระหนักและให้ ค วามสาคัญกั บการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสมและปลอดภั ยมากที่ สุด รองลงมาให้
สมาชิกตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และกิจกรรมการสร้า ง
อาชีพ /เสริมรายได้ โดยภาพรวมชมรมผู้ สูงอายุ บางส่ วนมุ่ งเน้น ที่ จะทากิ จกรรมเพื่ อ
เป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระกั บ ผู้ อื่น
และเป็นคนที่มีคุณค่า
3. กลไกการเชื่อมประสานในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการจัดการตัวเองได้ดีถือเป็นชมรมที่เข้ มแข็ ง
ทั้งในมิติการบริหารจัดการ การดาเนินงาน การเป็นตัวแทนทางานที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีศักยภาพมากขึ้น กลไกการเชื่อมประสานถื อ เป็ นฟันเฟือ งสาคัญ ที่ ทาให้เกิ ดการจั ด
ระเบียบในการทางานเพื่อให้งานต่างๆ ทั้งบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรอื่นเข้ามารวมกัน
เพื่อให้ระบบต่างดาเนินการต่อไปได้
(1) การเชื่อมประสานแนวดิ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สู งอายุ
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกัน พบว่าชมรมผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 35.7 เคย
ติดต่อกับสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ โดยร้อยละ 68.4 การติดต่อปีละครั้ง มีกลไกการเชื่อม
ประสานของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ผ่ านนโยบาย คู่มือ การจัดประชุม
และกิจกรรมโครงการต่างๆ มายังสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจาจังหวั ด สอดคล้อ ง
กับผลการศึกษาที่ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 70.2 มีการติดต่อกับสาขาสภาผู้สูงอายุฯ โดย
ร้อยละ 42.6 มีการประสานงานปีละครั้ง มีชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 41.6 ติดต่อทุก 2-3
เดื อน ชมรมร้อยละ 35.6 มีการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันมากที่สุด รองลงมา
คือ ร้อยละ 34.7 เป็นการติดต่อเรื่องประชุมประจาปีที่ทางสาขาสภาจัดประชุม/เพื่อให้ไ ป
ทางานกับชมรมผู้สูงอายุต่อไป กลไกนี้ไม่ได้ผลในเชิงการบริหารจัดการ เนื่องจากการเชื่อม
ประสานเป็นแบบแนวดิ่ง แบบสายบังคับบัญชาซึ่งเหมาะสมกับองค์กรราชการหรือองค์กร
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ขนาดใหญ่ ในขณะที่ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เป็น
การทางานแบบเครื อข่ายจึงเป็นความย้อนแย้งในการทางาน คือ วิธีคิดกับวิธีปฏิบัติไ ม่ไ ด้
ไปด้วยกัน ดังแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 กลไกการเชื่อมประสานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ

(ประสานงานในแนวดิ่ง)

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ
ประจาจังหวัด

ชมรมผู้สูงอายุ
กลไกการเชื่อมประสานแนวดิ่งนี้เองเป็นจุดอ่อน เนื่องจากสมาคมสภาผู้สูง อายุ
แห่งประเทศไทยฯ ในส่วนกลาง กับสาขาสมาคมสภาผู้ สูงอายุฯ ซึ่งอยู่ในส่วนภู มิ ภ าค
ประสานผ่านการประชุมทั่วไปจัดขึ้นเป็นประจาปี เพื่อส่งต่อนโยบาย และชมรมผู้สูง อายุ
ส่วนใหญ่จะประสานงานโดยผ่านผู้แทนชมรมในระดับอาเภอในฐานะที่เป็นกรรมการสาขา
สมาคมฯ ดังนั้น การประสานงานโดยผ่านตัวแทนตามโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้เกิ ดการ
“หลุด” จากความเชื่อมโยงที่ส่งทอดลงมาจากสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จากส่วนกลางมา
เชื่อมต่อกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุฯ นอกจากนี้ ยังทาให้ชมรมผู้สูงอายุเข้าใจผิดว่าสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรหลักและตนเองอยู่ภายใต้การบังคับบัญ ชา
ส่งผลให้ค าดหวั ง การสนั บ สนุ น และรอความช่ ว ยเหลื อ จากสมาคมสภาผู้ สูง อายุ แ ห่ ง
ประเทศไทยฯ ผลกระทบในเชิงลบจากการมีกลไกแนวดิ่งยิ่งทาให้ชมรมผู้สูงอายุยิ่งอ่อนแอ
มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ วิโรจน์ เป็นสุข (2554, น.19-22) ที่ว่ากลไกการ
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บริหารแนวดิ่งมีโครงสร้างแบบเป็นลาดับขั้น โดยมีผู้นาเครือข่ายเป็นผู้มีอานาจในการสั่ ง
การ แสดงให้เห็นว่า อานาจตัดสินใจมีลักษณะรวมศูนย์เฉพาะเพียงผู้มีอานาจระดับบน
เท่ า นั้ น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการรอคอยการตั ด สิ น ใจหรื อพึ่ง พิง ความคิ ด เห็ น จากผู้มี
ศักยภาพสูงกว่า ไม่เกิดความพยายามในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองขึ้ น มา
และถูกครอบงาทางความคิด ดังนั้น ทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จึงต้อง
สื่อสารประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทางาน สอดคล้องกับสมิ ต
สัชฌุกร (2551) กล่าวว่าการติดต่อสื่ อสารให้เกิ ดความคิ ด ความเข้าใจตรงกัน ในการ
ร่วมมื อปฏิบัติง านให้สอดคล้ องกั บกิ จกรรรมที่ต้ องกระทาให้ บรรลุ วัต ถุ ประสงค์ อ ย่ า ง
สมานฉันท์เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้น งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการ
สื่อสารที่ชัดเจนน่าจะเป็นแนวทางในการเชื่อมประสานที่ทรงพลังในการสร้างความเข้ า ใจ
ที่ตรงกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนากลไกการเชื่อมประสานระหว่างองค์ กรนา
และองค์กรเครือข่าย
(2) การเชื่อมประสานแนวราบ : ทางออกในการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ จาก
ปัญหาการประสานงานในแนวดิ่งของชมรมผู้ สูงอายุที่ใช้เพื่อเชื่อมการดาเนินงานสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ยิ่งทาให้ต่างฝ่ายมีการ
สื่อสารที่ผิดพลาด ความคาดหวังที่ไ ม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ใ นการ
ดาเนินงานได้ สิ่งที่น่าจะนาไปสู่การเติมเต็มช่องว่างของปัญหานี้คือการปรับเปลี่ยนวิ ธีการ
เชื่อมประสานให้มีลักษณะเป็นแนวราบมากขึ้น นั่นคือ การให้ชมรมผู้สูงอายุติดต่อสั มพันธ์
กั บ สมาคมสภาผู้ สูง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ และสาขาสมาคมสภาผู้ สู ง อายุ ฯ ผ่ า น
“กิจกรรม” หรื อ “โครงการ” ที่เป็นวาระการขับเคลื่อนโดยภาพรวมของชมรมผู้สูงอายุ
ทั้งหมดไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบไปทั้งประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของทวี คูณ
สวรรค์ตรานนท์ สมหมาย ชินนาค และสิริพัฒน์ ลาภจิตร (2552) ที่นาเสนอลักษณะการ
สร้างเครื อข่ายในแนวราบ เป็นเครื อข่ายที่ถูกจัดตั้ง ใหม่ ด้ วยความเห็ นชอบของชุ ม ชน
ภายใต้การสนับสนุนของผู้ บริหารขององค์ก าร เป็นเครื อข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมเป็ น
สังคมกลุ่มเล็ก สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น และมีรูปแบบการ
ประสานงานส่ วนใหญ่เ ป็ น แบบไม่เ ป็ น ทางการ จากสิ่งนี้ส่ง ผลให้เกิ ดกลไกการเชื่ อ ม
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ประสานแนวราบระหว่างชมรมผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุฯ
แผนภาพที่ 2 กลไกการเชื่อมประสานที่ควรจะเป็น: ประสานงานแนวราบ

สาหรับการประสานงานแนวราบที่ใช้กิจกรรมหรือโครงการเป็นตัวเชื่อมนั้น ต้อง
ให้องค์กรปรับตั วเข้ าหากั นในลักษณะที่เรีย กว่า กลไกการประสานงานแบบ mutual
adjustment ของ Henry Mintzberg (1983) กล่าวไว้ว่าการประสานงานที่สาเร็จได้ โดย
การปรับตัวเข้าหากันของฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร โดยแต่ละส่วนต้องมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงศักยภาพและข้อจากัดของกันและกัน และใช้กระบวนการสื่อสารอย่างไม่เ ป็น
ทางการระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องพึ่งพาอาศัยระหว่างส่วนต่างๆ ซึ่ง
เปรียบกับกรณีที่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ มีการแบ่งส่วนองค์กรในความ
รับผิดชอบในส่วนกลางรับผิดชอบเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
ส่วนความรับผิดชอบส่วนภูมิภาค คือ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริ ม
ให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ส่วนตัว
ชมรมผู้สูงอายุนั้นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
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สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุในชุมชน สะท้อนภารกิจหน้าที่ของแต่ละองค์กรในแต่ ละ
ภาคส่วนซึ่งแตกต่างกัน ขณะเดียวกันก็มีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ยังมีการกลไกการเชื่อ มประสานแบบผสม ทีมวิจัยเห็ น ว่ า ควรมี
องค์ประกอบของการประสานงานแนวดิ่งและแนวราบ เนื่องจากยังเห็นความสาคั ญ ของ
การจัดโครงสร้างภายในระหว่างสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุฯ เนื่องจากการมีตัวแทนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังมีความสาคัญ แต่
การทางานในระดับชมรมผู้สูงอายุต้องเป็นการทางานแบบเครื อข่ายที่มีกลไกการเชื่อม
ประสานภายนอกที่ไ ม่เป็นทางการ จึงน่าจะเป็นทางเลื อกหนึ่งในการพัฒนาระบบการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุไ ด้ โดยดึงศักยภาพของแต่ละเครื อข่า ยมา
สนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชมรมผู้สูงอายุ
แผนภาพที่ 3 กลไกการเชื่อมประสานที่ควรจะเป็น: ประสานงานแบบผสม
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ

เครือข่ายระดับชาติ
(หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ)

ชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ
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เครือข่ายระดับท้องถิ่น
(หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ)
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การประสานงานแนวผสมอาจสร้างแนวทางในการพัฒนาผลลัพ ธ์ของงานได้
เนื่องจากทุกภาคส่วนสามารถตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนงานจนบรรลุผลสาเร็จ
ไปด้วยกัน โดยต้องอาศัยการประสานทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และปรับ
ความสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า มี “กิจกรรม/โครงการ” เป็นวาระ
ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบ สามารถคาดหวังผลลัพธ์จาการพัฒนาชมรมได้
4 เครือข่ายกับการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของ
ผู้สูงอายุ
ในกระบวนการทางานโดยคณะกรรมการพัฒ นาชมรมผู้ สูง อายุ ซึ่ ง ชมรม
ผู้สูงอายุต้องไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตชีวา สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม รวมถึงการมีความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพ ย์สิน รวมเรียกว่าการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) จากผลการศึกษา
พบว่า ชมรมผู้สูงอายุประสบปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมถึ ง
ร้อยละ 46.0 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชมรมอย่างมาก เพราะมีผลต่อการบริหารจัดการ การจัด
กิจกรรม และการมีส่วนร่ วมของผู้ ที่เกี่ ย วข้อ ง ดังนั้น สิ่งที่จะขจัดอุป สรรคนี้ คื อ การ
แสวงหาทุนหรื อ ทรัพ ยากร องค์กรเครื อข่ายจึงมีบทบาทสาคั ญในการสนั บ สนุน ชมรม
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยเครือข่ายภายในที่สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุโดยเครือข่ายภายใน
คือ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สูงอายุ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในด้านการบริหารจั ดการ
ความรู้ บุคลากรได้พ อสมควร แต่สนับสนุนเรื่องงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ไ ด้
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ซึ่ ง ขั ด กั บ Gulick and Urwick (1987, p.13) ที่ เ ห็ น ว่ า หน่ วยงานหรื อ
ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องภายใน จะทาให้การดาเนินงานหรือติดต่อสื่อสารภายในเป็นไปอย่า ง
เรียบร้อย แต่เมื่อองค์กรภายในไม่สามารถสร้างความร่วมมือได้ จากสิ่งที่เกิดขึ้นจึงสะท้ อน
ให้เห็นว่าปัญ หาที่ ชมรมผู้ สูงอายุไ ด้รับการสนั บ สนุ นในระดับ น้อ ยจะกลายเป็ น ปั ญ หา
กระทบในส่วนอื่นๆ
การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุจากเครื อข่ายภายนอก ประกอบด้วย หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน สถาบันทางศาสนา
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องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เช่ น อบต. เทศบาล สานั ก งานเขต กรุ ง เทพมหานคร
สถาบันการศึกษา สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรธุร กิจ
บริษัท ห้างร้าน โรงงาน จึงอาจพิจารณาได้ว่าชมรมที่มีเครือข่ายภายนอกจานวนมากจะ
เสริมสร้ างความเข้มแข็งของชมรมได้อย่างดี เนื่องจากจุดเด่นของแต่ละองค์กรมีความ
เฉพาะเจาะจง จาเป็นต้องเชื่ อ มโยงการสนั บ สนุน ให้ สอดคล้อ งกั บภารกิ จ ของแต่ ละ
เครือข่าย สอดคล้องกับการศึกษาของสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย และสวรรยา ธรรมอภิพ ล
(2560) ที่สะท้อนปัจจัยความสาเร็จในการดาเนิ นงานของชมรมผู้สูงอายุประการหนึ่ ง คื อ
ความสามารถในการประสานงานกับภาคี มีการประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และ
ภาคสังคม
อย่างไรก็ตามการมีเครื อข่ายเท่ากับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ช่วยให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนด้า นการบริห าร การให้ความรู้ การดูแลสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ แต่องค์กรต่างๆ มีภารกิจ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ดัง
กรณีตัวอย่างการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจากกองทุนผู้สูงอายุ สานักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณที่ดาเนินส่งเสริมสถานภาพและ
บทบาทของผู้ สูง อายุไ ด้ แต่ต้องเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับ สนุน สอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของสุวิณี วิวัฒน์วานิช และคณะ (2551) และ จารูญ มีขนอน และคณะ (2555)
ที่นาเสนอในทานองเดียวกันว่าหน่วยงานเหล่านี้มีนโยบายสนับสนุนโครงการกิจกรรมที่
ดาเนินโดยกลุ่ ม/ชมรมผู้ สูงอายุ สาหรับเงื่อนไขน าไปสู่ ผ ลลัพ ธ์อ ยู่ ที่การช่ วยให้ ช มรม
ผู้สูงอายุสามารถเขียนโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
แหล่งทุน จากสิ่งที่ได้นาเสนอไปนั้นสะท้อนว่า มีองค์กร หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่พ ร้อม
สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุอยู่มากมาย
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เชิงนโยบาย
(1) กระตุ้นให้กระทรวง/หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ทั้งในมิติการบริหารจัด การ
และการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
(2) ส่งเสริมให้หน่ วยงานภาครัฐ และท้ องถิ่น เพิ่มบทบาทและการสนั บ สนุ น
ชมรมผู้ สู ง อายุ ใ นบทบาทของการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ โดยเ ฉพาะ
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เชิงบริหาร
ส่งเสริมให้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ปรับองค์กรเพื่อสร้างกลไก
การเชื่อมประสาน เพื่อสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในลักษณะเครือข่ายอย่ามีประสิทธิภาพ
(1) ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ งประเทศไทยฯ
โดยแยกคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
(2) การกาหนดให้มีอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ า มา
มีส่วนร่วม สาหรับสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
เช่น การระดมทุน การพัฒนากิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับภาคส่ วน
ต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
(3) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ควรพิจารณาจัดหาทุนอย่างถาวร
เช่ น หางบประมาณจากภาษี บ างประเภท เช่ น ภาษี จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้สูง อายุ หรื อ
บริษัทเอกชนที่ทา CSR โดยให้บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้
(4) การพัฒนาระบบการประสานงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
พัฒนาระบบ Website หรือ Facebook ที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการนาเสนอ
ข้อมูล นโยบาย การบริหารงาน กิจกรรมอย่างทันท่วงที
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3. เชิงปฏิบัติการ
(1) ควรส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุเข้าใจบทบาทของตัวเองและมีแนวทางในการ
จัดการตนเองให้เข้มแข็งในฐานะแกนนาในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ
(2) ควรสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุพัฒนาฐานข้อมูลของตนเองหรื อสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบกิจกรรมในเชิง
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ
(3) ควรแสวงหาตั วแบบ/ตั วอย่ างกิ จกรรมที่ สามารถพัฒ นาผู้ สูงอายุ ใ ห้ เ ป็ น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมเชิงพัฒนามากขึ้น
บทส่งท้าย
การศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ได้ นั้ น
ต้องมีร ากฐานการบริหารจัด การของชมรมเอง รวมถึงการดาเนินงานของชมรมต้องใช้
ความสัมพันธ์ขององค์กรที่เป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย สมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สูงอายุ ทั้งในแนวดิ่ ง
และแนวราบ หรื อจะเป็นแบบผสม โดยคานึงถึงการทางานในลักษณะเครือข่าย ทางาน
ร่วมกันต้องเป็นแบบกัลยาณมิตร เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
โดยมีกิจกรรม หรือโครงการเป็นภารกิจร่วม การทางานในลักษณะเครือข่ายแบบร่ วมมื อ
จะทาให้เห็นว่ากิจกรรม หรือโครงการนั้นๆ องค์กรเครือข่ายใดเป็นฝ่ายดาเนินการ ฝ่ายใด
เป็นฝ่ายสนับสนุน หรือองค์กรใดเป็นองค์กรนา และองค์กรใดเป็นองค์ร ที่สนับสนุน หาก
สามารถสร้างพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายสนับสนุนให้ทางานเคียงบ่าเคียงไหล่ไ ป
ด้วยกัน เชื่อว่าจะสามารถทาให้ ชมรมผู้ สูง อายุ เ ป็น แกนน าในการพั ฒนาผู้ สู งอายุ ใ น
สังคมไทยให้มีสถานภาพและบทบาทตามสิทธิของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงได้
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