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บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือมีประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7        
ของประชากรทั้งประเทศ และจากการคาดประมาณจ�ำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2565 จะมี           
ผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 20.55 ของประชากรทัง้ หมดแสดงว่าอีกไม่นานประเทศไทยก�ำลังจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ                 
โดยสมบูรณ์ (Aged society) ทั้งนี้ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุควรมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ            
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพราะการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการบูรณาการ       
ของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของสมาชิก จะส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active ageing) ในการ       
รวมกลุ่มผู้สูงอายุนั้นชมรมผู้สูงอายุถือเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการที่จะด�ำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุเพราะการเป็น
ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนและระหว่างชมรมนอกชุมชน            
และการเป็นชมรมจะมีระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมที่ให้สมาชิกถือปฏิบัติ ชมรมผู้สูงอายุจึงถือได้ว่าเป็น          
จุดเริม่ ต้นในการรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุในชุมชน แต่ทผี่ า่ นมาชมรมผูส้ งู อายุทไี่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ มาสามารถด�ำเนินการได้
และมี กิ จ กรรมที่ ต ่ อ เนื่ อ งมี ป ระมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของชมรมทั้ ง หมด เนื่ อ งจากมี ป ั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ                      
ในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็มีหลายชมรมที่ประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�ำให้ชมรมผู้สูงอายุ
ประสบความส�ำเร็จสามารถแยกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านคณะกรรมการ
ปัจจัยด้านสมาชิก และ ปัจจัยด้านกิจกรรมของชมรม
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ, ชมรมผู้สูงอายุ
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ABSTRACT

Thailand has entered towards the aging society since 2005, with the elderly who aged
from 60 years more than 10 percent or from 65 more than 7 percent of the total Thai             
population. The elderly number estimation in 2022 will be accounted for 20.55 percent of
the total Thai population resulting in the absolutely aging society in the near future. In order
to accommodate the aging society, the potent elderly integration should be encouraged for
both physical and mental health, change stimulus, knowledge exchange to prevent and solve
problems as their knowledge, skills, and experiences turn them into active aging. Therefore,
the elderly club is a crucial basis to accomplish elderly activities. The club acts as the              
co-ordination center for the elderly in and out of the community. Moreover, the elderly have
to comply with the club regulation.  Consequently, the elderly club is a starting point for
community elderly accumulation. From the previous records, the clubs established could
implement and had continuing activities only half of them due to various management        
problems. However, some of them had successful management. Conclusively, success key
factors of the elderly club comprise: management, club committee, club member, and club
activities.
Keywords : Management, Elderly club

บทน�ำ

การคาดประมาณประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2573
จ� ำ นวนประชากรในโลกที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปคาดว่ า จะเติ บ โตร้ อ ยละ 56 กล่ า วคื อ จาก 901 ล้ า นคน                          
เป็น 1.4 พันล้านคน และ ในปี 2593 ประชากรโลกของผู้สูงอายุคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปี                 
พ.ศ. 2558  ซึง่ จะมีจำ� นวน เกือบ 2.1 พันล้านคน (United Nations : UN, 2015, p. 2) ทัง้ นีอ้ งค์การสหประชาชาติ               
ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ               
หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�ำลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่า            
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และ 3) ระดับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป            
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559, น. 3)
ส�ำหรับประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 10.35
ในปีดังกล่าว และข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากระบบสถิติทางการลงทะเบียน กรมการปกครอง             
พบว่า ผู้สูงอายุของประเทศไทย มีจ�ำนวน 9,934,309 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07 โดยภาคเหนือเป็นภาคที่มี
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จ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 16.56 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 16.15 ส่วนภาคใต้มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ              
น้อยที่สุด ร้อยละ 13.26 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560) ทั้งนี้ข้อมูลจากการคาดประมาณจ�ำนวนผู้สูงอายุ               
ในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้สูงอายุ 17,579,000 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ของประชากรทั้งหมด (ส�ำนักงาน               
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, น. 27) ซึ่งจะใกล้เคียงกับการคาดประมาณ                
ผู้สูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้วขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน โดยผู้สูงอายุทั่วโลกในปี พ.ศ. 2573
จะมีร้อยละ 16.50 ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีผู้สูงอายุในปีดังกล่าวถึงร้อยละ 29.20 ในขณะที่ประเทศ                 
ด้อยพัฒนาจะมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6.70 จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีปัญหาเรื่องสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากกว่าประเทศก�ำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา (United Nations, 2015, p. 26) ทั้งนี้จากการคาดประมาณ
ประชากรประเทศไทยของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติ ในปี พ.ศ. 2565
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20.55
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, น. 27)
วิธีการเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active aging)              
การเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากโรคและรวมถึงการมีความสามารถในการใช้ร่างกาย สรีระวิทยา จิตใจ และสังคม
ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราที่เกิดขึ้น ให้ท�ำงานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถท�ำอะไร ๆ             
ได้ตามสิทธิที่มีอยู่ มีชีวิตที่มีอิสระ มีชีวิตที่มีส่วนร่วม และท�ำได้ส�ำเร็จด้วยตัวเอง (Self fulfillment) มีหลายวิธี
เช่น การขยายอายุเกษียณ การสนับสนุนให้หน่วยงานจ้างงานผู้สูงอายุ การเพิ่มทักษะและการจัดหางาน               
ให้เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ การเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุหรือต่อการที่มีผู้สูงอายุ              
เพิม่ มากขึน้ นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุโดยตรงแล้ว ภาครัฐเองก็ได้มกี ารสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะท�ำให้เกิดความยั่งยืน                      
ของการด�ำเนินการคือการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยผูส้ งู อายุและชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงกลไกในการ
สนับสนุน ก็คือการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกัน               
และแก้ปัญหาผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังเป็นกระบวนการในการสร้างโอกาสทางด้านสุขภาพ ด้านการ           
มีส่วนร่วม และด้านความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและระดับ       
กลุ่มประชากร ทั้งนี้พฤฒิพลังของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความอยู่ดีมีสุขทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสังคม
และด้านจิตใจและสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้ (World Health Organization, 2002, p. 12)
ดั ง นั้ น บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ                      
และในอีกไม่ช้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตลอดจนการน�ำเสนอการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่วมกัน                
ของผู้สูงอายุในชุมชน 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายในระดับประเทศ โดยมีการด�ำเนินการในทุกจังหวัด และการบริหาร
จัดการชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความส�ำเร็จซึ่งชมรมผู้สูงอายุเป็นรากฐานส�ำคัญของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ในชุมชน
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การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
ต้องการ ตามบริบทด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยได้จัดท�ำแผนระยะยาวส�ำหรับ               
ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525-2544) ตามนโยบายของที่ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุที่ต้องการให้               
ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 รัฐบาลไทยได้ประกาศ
“ปฏิญญาผู้สูงอายุ” จ�ำนวน 9 ข้อ และในข้อ 6 ได้กล่าวว่า สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี
และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2561) จากปฏิญญาผู้สูงอายุ                  
ดังกล่าวท�ำให้ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายในชุมชนมากขึ้น และในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาผูส้ งู อายุ มาตรการที่ 2 คือมาตรการส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ งู อายุ
โดย 1) ส่งเสริมการจัดตัง้ และด�ำเนินงานชมรมผูส้ งู อายุและเครือข่าย 2) สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่าย
ผู้สูงอายุ และมาตรการที่ 3) ส่งเสริมด้านการท�ำงานและการหารายได้ผู้สูงอายุ โดย ส่งเสริมการท�ำงาน                  
ทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย
และความสามารถ และส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดท�ำกิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายุสามารถ        
มีสว่ นร่วม (คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ, 2553, น. 32) การรวมกลุม่ ในการท�ำกิจกรรมของผูส้ งู อายุเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและยังเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุ ได้ใช้ศกั ยภาพเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และผู้อื่นได้ เพราะการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการบูรณาการ                   
ของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของสมาชิก การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการท�ำกิจกรรมในชุมชนที่นิยม           
ด�ำเนินการในช่วงแรก ๆ คือ ชมรมผู้สูงอายุซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน       
และระหว่างชมรมนอกชุมชน และการเป็นชมรมจะมีระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมที่ให้สมาชิกถือปฏิบัติ         
ต่อมาได้มีการด�ำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ                  
ผู้สูงอายุ (ศพอส.)
โดยชมรมผู้สูงอายุ คือการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ทั้งหญิง
และชายและวัยผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-49 ปี ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (สมาคมสภา          
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ, มปป., น. 4) ทั้งนี้ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง          
ชมรมผู้สูงอายุ คือ 1) เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 2) เพื่อให้ผู้สูงอายุ        
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พูดคุย ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน 3) เพื่อให้             
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการ
ด�ำรงชีพไปยังสมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไป 4) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน                   
เมื่อได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย และถึงแก่กรรม
ส�ำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา               
การพัฒนาทักษะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผูส้ งู อายุจะเป็นเรือ่ งทีผ่ สู้ งู อายุสนใจ
และมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ�ำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้
NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August 2018)

29

ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โดยวัตถุประสงค์โรงเรียน                
ผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559, น. 3-6) คือ 1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ           
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ          
3) เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพทีด่ ขี องผูส้ งู อายุทงั้ ด้านร่างกายและจิตใจ 4) เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสร้างสรรค์ประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม 5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และ        
6) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด�ำรงสืบทอดต่อไป
ส่วนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับ        
ผูส้ งู อายุในชุมชนรูปแบบหนึง่ โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุ แกนน�ำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กร
เครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชนมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ
ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้และการมีงานท�ำ
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูส้ งู อายุ วัตถุประสงค์ของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ส�ำนักส่งเสริม
และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ, 2556) คือ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและบริการส�ำหรับผู้สูงอายุ และสมาชิกทุกวัย
ในชุมชน 2) ให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจและสังคม 4) เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ              
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน 5) เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และ
6) เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้มีการจัดตั้ง ศพอส.ในทุกอ�ำเภอ จ�ำนวนทั้งสิ้น              
879 ศูนย์ และในปี 2561 ได้มีการด�ำเนินการจัดตั้งเพิ่ม 400 ศูนย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561)
ทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุมักจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งโดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นหลัก แต่ส่วนหนึ่งได้ด�ำเนินการจัดตั้งโดยชุมชนเอง
โดยมีหน่วยงานของภาครัฐให้การหนุนเสริม แต่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่        
จะได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล และส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ซึ่งมักจะมีกิจกรรมและรวมทั้งการให้บริการหลาย ๆ ด้าน และโดยทั่วไปแล้วในต�ำบลหนึ่ง ๆ
อาจมีการรวมกลุ่มทั้ง 3 ประเภท หรืออย่างน้อยสุดต้องมีการรวมกลุ่มในรูปของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าชมรม
ผู้สูงอายุเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการที่จะด�ำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุในเบื้องต้นและการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ                
จะมีวธิ กี ารด�ำเนินการทีง่ า่ ยทีส่ ดุ จากการรวมกลุม่ ทัง้ 3 ประเภท เนือ่ งจากชมรมผูส้ งู อายุจะเน้นการรวมกลุม่ กัน         
ท�ำกิจกรรมตามความสนใจและไม่ได้มีการด�ำเนินการที่ซับซ้อนหรือเป็นทางการมากนัก ในขณะที่โรงเรียน             
ผูส้ งู อายุเน้นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และหลายแห่งมีการจัดท�ำหลักสูตรของโรงเรียน ส่วนศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จะเน้นไปทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้บริการส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน               
และสมาชิกทุกวัยในชุมชนจึงท�ำให้ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายกว่า ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุจึงถือได้ว่า          
เป็นจุดเริม่ ต้นในการรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุ หรือเมือ่ มีหลายชมรมในต�ำบลเดียวกัน ชมรมผูส้ งู อายุกจ็ ะไปรวมกัน
อยูท่ ศี่ นู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน และบางแห่งโรงเรียนผูส้ งู อายุ
ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรมผู้สูงอายุ
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วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความส�ำเร็จ

ในการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรปัจจัยที่จะท�ำให้ประสบ                
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการคือการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น          
ในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุก็ต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการ กล่าวคือต้องใช้ศาสตร์ (Science)          
เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ จึงท�ำให้มีแนวคิด          
และทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การบริหาร และเป็นศิลป์ (Art) เพราะเป็นการประยุกต์เอาความรู้              
หลักการและทฤษฎีทางการบริหารจัดการไปปรับใช้ ซึ่งการน�ำไปใช้ต้องอาศัยทักษะ การฝึกฝน ประสบการณ์
ความสามารถส่วนตัว หรือจากการท�ำงานร่วมกันกับบุคคลอืน่ เพือ่ ให้บรรลุจดุ หมายทีต่ งั้ ไว้ ตลอดจนการมีความรู้
ทางการบริ ห ารจั ด การที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ม าจากแนวคิ ด ทฤษฏี แ ละไปประยุ ก ต์ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ                     
ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่าการบริหารจัดการจึงเกี่ยวข้องกับการน�ำทฤษฎี หลักการ
กระบวนการและปัจจัยทีช่ ว่ ยให้มนุษย์สามารถด�ำเนินงานของกลุม่ องค์การ สังคม อย่างมีระบบระเบียบเพือ่ ให้
พัฒนาไปตามแนวทางที่กลุ่มชน องค์กร สังคมนั้น ๆ มีความประสงค์ ผ่านทางกิจกรรมที่กระท�ำร่วมกัน                
การปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบท สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ
เมือ่ หลาย ๆ คนมารวมกันจะเป็นกลุม่ กลุม่ ก็จะเริม่ มีปฏิกริ ยิ าสัมพันธ์ตอ่ กันความแตกต่างระหว่างบุคคล
ย่อมเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างดังกล่าวเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม เกิดแบบแผนของความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกลุ่ม ได้แก่ 1) สถานภาพ (Status) หมายถึงต�ำแหน่งทางสังคมหรือต�ำแหน่งในกลุ่ม
แต่ละคนจะได้รบั ต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือบางทีกไ็ ด้รบั ต�ำแหน่งตามทีต่ นเองพยายามใช้อทิ ธิพล
ได้มา 2) บทบาท (Role) หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งที่ครอบครองอยู       ่
3) ปทัสถาน (Norms) หมายถึงกฎเกณฑ์ทีสมาชิกกลุ่มพึ่งปฏิบัติที่จะท�ำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไป              
โดยราบรื่นและคงเส้นคงวา 4) การสื่อสาร (Communication) หมายถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
บุคคล และ 5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตอาจเป็น
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม (ธร สุนทรายุทธ์, 2553, น. 33-34) ดังนั้นการที่ชมรม         
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นแหล่งที่หลาย ๆ คนมารวมกันเป็นกลุ่มต่างก็ต้องมีสถานภาพ มีบทบาท ระเบียบหรือกฎเกณฑ์
และการสื่อสารภายในกลุ่ม ซึ่งการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องใช้ทั้งศาสตร์            
และศิลป์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ชมรมให้ประสบความส�ำเร็จ
ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุหลาย ๆ ประเด็น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า                   
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุมักจะเป็นการศึกษา 6 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) ด้านสุขภาพ        
ของผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) ด้านการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 3) ด้านคุณภาพชีวิต        
ของผู้สูงอายุ 4) ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ 5) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และ 6) การพัฒนาชมรม                 
ผู้สูงอายุ และงานวิจัยเหล่านี้ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อเสนอแนะในเชิงชมรมผู้สูงอายุ              
ในระดับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ หรือจังหวัดที่ศึกษาเท่านั้น หรือไม่ก็เป็นการศึกษาชมรมผู้สูงอายุเชิงลึก                    
เพียงชมรมเดียว แต่โดยพื้นฐานของการด�ำเนินการชมรมผู้สูงอายุที่จะประสบความส�ำเร็จหรือการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับวิธีการในการบริหารจัดการชมรมซึ่งถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดีจะท�ำให้         
การด�ำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งในการด�ำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมา ชมรม                
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะด�ำเนินการโดยภาครัฐเป็นผู้บริหารหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของภาครัฐมากกว่า                
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ทีจ่ ะเกิดตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุม่ ผูส้ งู อายุ ส่งผลให้ชมรมเกิดความอ่อนแอไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรม        
อย่างต่อเนื่องได้ น�ำไปสู่การล่มสลายในที่สุด มีผลการศึกษาการด�ำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม            
ของประเทศจากการศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสภาผู้สูงอายุจ�ำนวน 23,040 แห่งทั่วประเทศ
โดยผลการศึกษาพบว่ายอดชมรมผู้สูงอายุที่มีการด�ำเนินงานจริงมีเพียง 10,470 แห่ง ซึ่งสามารถด�ำเนินการ         
ได้จริงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2555) มีงานวิจัยที่ท�ำการศึกษาถึงการบริการจัดการ
ชมรมผูส้ งู อายุ เช่น บรรลุ ศิรพิ านิช และคณะ (2542, น. 174-185) พบว่า การจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุตอ้ งค�ำนึงถึง
องค์ประกอบโครงสร้างต่าง ๆ น�ำมาพิจารณาด้วย เพื่อที่จะให้การด�ำเนินงานส�ำเร็จและเป็นประโยชน์                    
ต่อสมาชิกในชมรมผูส้ งู อายุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 1) สมาชิก ได้แก่ อายุของสมาชิก
สถานภาพความรู้ของสมาชิก สถานภาพทางเศรษฐกิจการเงินของสมาชิก อุดมการณ์ของสมาชิก จ�ำนวน             
สมาชิก 2) คณะกรรมการหรือผู้บริหาร ได้แก่ ลักษณะนิสัย ความรู้ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การฝึกอบรม   
ซึ่งความรู้ความสามารถนั้นอาจมาจากความสนใจส่วนตัว การได้รับข่าวสาร การฝึกอบรมหรือสถานการณ์            
ที่แวดล้อมบุคคลในขณะนั้น ความทุ่มเท ความตั้งใจในการท�ำงาน มีส่วนท�ำให้งานสามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี           
3) สถานที่ตั้งชมรมและสถานที่ จัดกิจกรรม 4) ระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสุขภาพสมาชิก และการให้คำ� ปรึกษา
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญท�ำให้ชมรมสร้างสุขภาพเข้มแข็งยั่งยืน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรม
ท�ำให้ชมรมสามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง (จรีนุช จินารัชน์, 2546) และผู้น�ำมีบทบาทส�ำคัญมาก          
ที่จะน�ำพาชมรมให้มีความส�ำเร็จและด�ำเนินงานได้อย่างดี การสร้างคุณค่าของชมรมและความเป็นผู้สูงอายุถือ
เป็นเทคนิคหนึง่ ทีช่ มรมผูส้ งู อายุประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานและใช้ในการบริหารจัดการชมรม (ศศิพฒ
ั น์
ยอดเพชร และคณะ, 2555) สอดคล้องกับ พันนิภา บุญจริง (2557) ที่พบว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ คือการ            
มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นและเข้าใจในกิจกรรม ร่วมกับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิน่ อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ทัง้ นีแ้ นวทางส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ชมรมประสบความส�ำเร็จ คือ เน้นการท�ำกิจกรรม
ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก มากกว่ า รู ป แบบที่ มี ขั้ น ตอนยุ ่ ง ยาก การบริ ห ารชมรมควรมี ค วามยื ด หยุ ่ น มี ส มาชิ ก                 
หลากหลายอาชีพ และคุณวุฒิ องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน และชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า          
(พงษ์ศิริ ปรารถนาดี, 2560)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินการชมรมผู้สูงอายุประสบความส�ำเร็จ สามารถแยก
เป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ทัง้ นีป้ จั จัยดังกล่าวสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุได้เนื่องจากปัจจัยในการบริหาร
จัดการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน เพียงแต่วัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างกันไปตามประเภท
ของการรวมกลุ่มเท่านั้น
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วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ
ปัจจัยด้าน
คณะกรรมการจัดการ

ชมรมผู้สูงอายุ
ประสบความส�ำเร็จ

ปัจจัยด้านสมาชิก

ปัจจัยด้าน
การจัดกิจกรรม
ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ท�ำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�ำเร็จ
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าปัจจัยที่จะท�ำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�ำเร็จมี 4 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน�ำ  และการควบคุม 2) ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม
เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของชมรม เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก 3) ปัจจัยด้านคณะกรรมการ
ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเกิดชมรมและการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม โดยเฉพาะผูน้ ำ� หรือคณะกรรมการ
ชมรมมีบทบาทส�ำคัญมากที่จะน�ำพาชมรมให้มีความส�ำเร็จ และ 4) ปัจจัยด้านสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกเป็นตัวจักร
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม และปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว มีตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจ�ำแนกรายด้าน
		
1. ด้านการบริหารจัดการ
1) มีสถานที่ตั้งที่มั่นคงถาวรเป็นของชมรมที่สะดวก
ในการท�ำกิจกรรม
2) มีระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการชมรม
ที่ชัดเจน
3) มีการวางแผนด�ำเนินงานของชมรม
4) มีการจัดท�ำโครงสร้างการบริหารการจัดการ
และบทบาทหน้าที่ของประธาน กรรมการ
และสมาชิก

		
2. ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม
1) การจัดกิจกรรมชมรมต้องตรงกับความต้องการ
และปัญหาของสมาชิก
2) การจัดกิจกรรมชมรมต้องมีความต่อเนื่อง
3) การกิจกรรมชมรมต้องสามารถแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4) การจัดกิจกรรมชมรมมีการบูรณาการความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ
หรือองค์กรเอกชน
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ตารางที่ 1  (ต่อ)
		
2. ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม
		
1. ด้านการบริหารจัดการ
5) การจัดกิจกรรมชมรมจะต้องมีความหลากหลาย
5) มีที่ปรึกษาชมรม
ปรับเปลีย่ นหมุนเวียน เพือ่ ให้สมาชิกไม่เบือ่ หน่าย
6) มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรม
อย่างเป็นระบบ
7) มีการวิเคราะห์ตนเอง และการส�ำรวจปัญหา
และความต้องการของสมาชิก
8) มีการสรรหางบประมาณในการด�ำเนินการ
9)   มีการท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทะเบียน
พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทะเบียนสมาชิก สมุดเยี่ยม และ
สมุดบันทึกการประชุม และให้เป็นปัจจุบัน
10) มีการติดต่อสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว
11) มีการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
		
3. ปัจจัยด้านคณะกรรมการ
1) ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก หรือการ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่
2) มีภาวะความเป็นผู้น�ำ มีจรรยาบรรณในการ
บริหารจัดการชมรม
3) มีความเสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์
ความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
4) ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
5) มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ยุติธรรม
6) มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ

1)
2)
3)
4)
5)

4. ปัจจัยด้านสมาชิก
มีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกในการ
จะด�ำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม
มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งชมรมซึ่งจะท�ำให้
เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมรม
มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ  
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
ของชมรม
เคารพในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชมรม
ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชมรม

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าหากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ความส�ำคัญและศึกษา         
ปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้ชมรมผูส้ งู อายุประสบความส�ำเร็จดังทีก่ ล่าวมาโดยใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ
ชมรมผู้สูงอายุ เชื่อได้ว่าชมรมผู้สูงอายุจะประสบความส�ำเร็จ ซึ่งชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�ำเร็จอาจมี           
ตัวชี้วัดหรือการประเมินการบริหารชมรมที่แตกต่างกันไป เช่น อาจประเมินได้จาก 1) การบรรลุวัตถุประสงค์
ของชมรมที่ตั้งไว้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมหรือไม่เพียงใด 2) การประเมินคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม              
ผูส้ งู อายุ 3) การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ 4) การประเมินสุขภาพจิต หรือแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพ หรือ แบบประเมินความสุข เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายของชมรม         
ผู้สูงอายุนั้น ๆ ด้วย แต่ในการบริหารจัดการผู้น�ำหรือกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทส�ำคัญมากที่จะน�ำพา
ชมรมให้มคี วามส�ำเร็จและด�ำเนินงานได้อย่างดี ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาของกระแส ชนะวงศ์, วีณา ศรางกูร ณ อยุธยา
และ ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกลุ (2559, น. 136) พบว่าปัจจัยด้านผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริหารส่งผลให้เกิดความยัง่ ยืน
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และต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งโดยรวมทุกด้าน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ           
พบว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีผู้น�ำที่มีความรู้ หรืออดีตเคยเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะครู อาจารย์หรือบุคลากร        
ด้านสาธารณสุขส่งผลท�ำให้ชมรมประสบความส�ำเร็จ

สรุป

ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน ดังนั้นหากชมรมผู้สูงอายุ
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ตลอดจน            
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยที่ท�ำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�ำเร็จ ได้แก่              
1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 2) ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม 3) ปัจจัยด้านคณะกรรมการ และ 4) ปัจจัย         
ด้านสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละด้าน กล่าวได้ว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีการ
บริหารจัดการโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชมรมผูส้ งู อายุแต่ละแห่ง การศึกษาดูงานชมรมผูส้ งู อายุทปี่ ระสบความส�ำเร็จ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ
ชมรม เป็นต้น ก็จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและส่งผลต่อการด�ำเนินกิจกรรมได้              
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�ำเร็จอาจมีตัวชี้วัดหรือการประเมินการบริหารชมรม
ที่แตกต่างกันไป

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2559). คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ.
_______. (2560). ข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2560, จาก http://
www.dop.go.th/download/knowledge/ knowledge_th_20170707092742_1.pdf
_______. (2561). รายชื่อ ศพอส. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2561, จาก http://www.dop.go.th/download/
formdownload/th1518149185-809_4.pdf
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. (2559). ประชากรสูงอายุอาเซียน. เอกสารประมวลสถิตดิ า้ น
สังคม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์.
กระแส ชนะวงศ์, วีณา ศรางกูร ณ อยุธยา และ ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล. (2559). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 6, 136-141.
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. (2553). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : เทพเพ็ญวานิสย์.
จรีนุช จินารัตน์. (2546). การด�ำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ
12 มกราคม 2561, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August 2018)

35

ธร สุนทรายุทธ์. (2553). การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : เนติกุล.
บรรลุ ศิริพานิช และคณะ. (2542). ผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย.
พงษ์ศิริ ปรารถนาดี. (2560). ชมรมผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://hp.anamai.moph.
go.th/ download/ผู้สูงอายุ/Meeting10_13Dec.2556/12.Dec.2556/6
พันนิภา บุญจริง. (2557). การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานชมรมผูส้ งู อายุ ต�ำบลธาตุนอ้ ย อ�ำเภอเขือ่ งในจังหวัด
อุบลราชธานี. สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2561, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร และคณะ. (2555). ลักษณะการด�ำเนินงานและกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ. กรุงเทพมหานคร
: เจ.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2561). ปฏิญญาผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2561, จาก http://senate.go.th
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ. (มปป.). คู่มือชมรมผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา.
ส�ำนักส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ. (2556). คู่มือด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : เทพเพ็ญวานิสย์.
United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. . New York : Department of Economic
and Social Affairs Population Division.
World Health Organization. (2002). Active Ageing : A Policy Framework. Geneva : World Health
Organization.

ผู้เขียนบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา จันทร์คง

36

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร
ต�ำบลนครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร
62000
E-Mail : pajaree_pol@yahoo.com
อาจารย์ ประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
E-Mail : pwarang_p@yahoo.com

