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บทคัดย่อ
	 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 society)	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	กล่าวคือมีประชากรอายุ		

60	 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ	 10	 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่	 65	 ปีมากกว่าร้อยละ	 7								

ของประชากรทั้งประเทศ	 และจากการคาดประมาณจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2565	 จะมี											

ผูส้งูอายคุดิเป็นร้อยละ	20.55	ของประชากรทัง้หมดแสดงว่าอกีไม่นานประเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุ																

โดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)	 ทั้งนี้ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุควรมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ												

ที่เข้มแข็งและยั่งยืน	เพราะการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ	สามารถกระตุ้น

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 เนื่องจากเป็นการบูรณาการ							

ของความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ของสมาชิก	จะส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง	(Active	ageing)	ในการ							

รวมกลุ่มผู้สูงอายุน้ันชมรมผู้สูงอายุถือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการที่จะด�าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุเพราะการเป็น

ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนและระหว่างชมรมนอกชุมชน												

และการเป็นชมรมจะมีระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมท่ีให้สมาชิกถือปฏิบัติ	 ชมรมผู้สูงอายุจึงถือได้ว่าเป็น										

จดุเริม่ต้นในการรวมกลุม่ของผูส้งูอายใุนชมุชน	 แต่ทีผ่่านมาชมรมผูส้งูอายทุีไ่ด้จดัตัง้ขึน้มาสามารถด�าเนนิการได้	

และมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมีประมาณครึ่งหนึ่งของชมรมทั้งหมด	 เนื่องจากมีปัญหาในการบริหารจัดการ																						

ในหลาย	ๆ	ด้าน	แต่ก็มีหลายชมรมที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการ	ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�าให้ชมรมผู้สูงอายุ

ประสบความส�าเร็จสามารถแยกเป็น	4	ปัจจัยหลัก	คือ	ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ	ปัจจัยด้านคณะกรรมการ	

ปัจจัยด้านสมาชิก	และ	ปัจจัยด้านกิจกรรมของชมรม

ค�าส�าคัญ :	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�า
	 การคาดประมาณประชากรโลกขององค์การสหประชาชาตพิบว่าระหว่างปี	พ.ศ.	2558	ถงึ	ปี	พ.ศ.	2573	

จ�านวนประชากรในโลกท่ีมีอายุ	 60	 ปีข้ึนไปคาดว่าจะเติบโตร้อยละ	 56	 กล่าวคือจาก	 901	 ล้านคน																										

เป็น	 1.4	 พันล้านคน	 และ	 ในปี	 2593	 ประชากรโลกของผู้สูงอายุคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากป	ี																

พ.ศ.	2558		ซึง่จะมจี�านวน	เกอืบ	2.1	พนัล้านคน	(United	Nations	:	UN,	2015,	p.	2)	ทัง้นีอ้งค์การสหประชาชาต	ิ														

ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Aging	society)	

หมายถึง	 สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ	 60	 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ	 10	 ของประชากรทั้งประเทศ															

หรือมีประชากรอายุตั้งแต่	 65	 ปีมากกว่าร้อยละ	 7	 ของประชากรทั้งประเทศ	 แสดงว่าประเทศนั้นก�าลังเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ	2)	ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(Aged	society)	หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากร

อายุ	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 มากกว่าร้อยละ	 20	 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่	 65	 ปี	 มากกว่า												

ร้อยละ	14	ของประชากรทั้งประเทศ	แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	และ	3)	ระดับสังคม

ผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี	 (Super-aged	 society)	 หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ	 65	 ปีขึ้นไป												

มากกว่าร้อยละ	 20	 ของประชากรทั้งประเทศ	 แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่	 (กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	2559,	น.	3)

	 ส�าหรับประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	โดยมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ	10.35	

ในปีดังกล่าว	 และข้อมูล	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 จากระบบสถิติทางการลงทะเบียน	 กรมการปกครอง													

พบว่า	 ผู้สูงอายุของประเทศไทย	 มีจ�านวน	 9,934,309	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 15.07	 โดยภาคเหนือเป็นภาคที่มี
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จ�านวนผู้สูงอายุมากที่สุด	 ร้อยละ	16.56	รองลงมาคือภาคกลาง	ร้อยละ	16.15	ส่วนภาคใต้มีจ�านวนผู้สูงอายุ														

น้อยที่สุด	 ร้อยละ	 13.26	 (กรมกิจการผู้สูงอายุ,	 2560)	 ทั้งนี้ข้อมูลจากการคาดประมาณจ�านวนผู้สูงอาย	ุ														

ในปี	 พ.ศ.	 2573	 จะมีผู้สูงอายุ	 17,579,000	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.60	 ของประชากรทั้งหมด	 (ส�านักงาน															

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2556,	 น.	 27)	 ซึ่งจะใกล้เคียงกับการคาดประมาณ																

ผู้สูงอายุของประเทศที่พัฒนาแล้วขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน	โดยผู้สูงอายุทั่วโลกในปี	พ.ศ.	2573	

จะมีร้อยละ	 16.50	 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีผู้สูงอายุในปีดังกล่าวถึงร้อยละ	 29.20	 ในขณะที่ประเทศ																	

ด้อยพัฒนาจะมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ	 6.70	 จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีปัญหาเรื่องสัดส่วนผู้สูงอายุ

มากกว่าประเทศก�าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา	 (United	 Nations,	 2015,	 p.	 26)	 ทั้งนี้จากการคาดประมาณ

ประชากรประเทศไทยของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติ	 ในปี	พ.ศ.	2565	

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)	 โดยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ	 20.55	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2556,	น.	27)

	 วิธีการเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง	 (Active	 aging)														

การเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากโรคและรวมถึงการมีความสามารถในการใช้ร่างกาย	สรีระวิทยา	จิตใจ	และสังคม	

ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราท่ีเกิดข้ึน	 ให้ท�างานได้อย่างเหมาะสม	 มีความสามารถท�าอะไร	 ๆ													

ได้ตามสิทธิที่มีอยู่	มีชีวิตที่มีอิสระ	มีชีวิตที่มีส่วนร่วม	และท�าได้ส�าเร็จด้วยตัวเอง	(Self	fulfillment)	มีหลายวิธี	

เช่น	 การขยายอายุเกษียณ	 การสนับสนุนให้หน่วยงานจ้างงานผู้สูงอายุ	 การเพิ่มทักษะและการจัดหางาน															

ให้เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ	 การเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุหรือต่อการที่มีผู้สูงอายุ														

เพิม่มากขึน้นอกจากการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายโุดยตรงแล้ว	ภาครฐัเองกไ็ด้มกีารสร้างความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ	 แต่อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีจะท�าให้เกิดความยั่งยืน																						

ของการด�าเนนิการคอืการพฒันาคณุภาพชวีติโดยผูส้งูอายแุละชมุชนเอง	หน่วยงานภาครฐัเป็นเพยีงกลไกในการ

สนับสนุน	 ก็คือการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพ	 การท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อการป้องกัน															

และแก้ปัญหาผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ	ด้านจิตใจ	ด้านสังคม	และด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ	 ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังเป็นกระบวนการในการสร้างโอกาสทางด้านสุขภาพ	 ด้านการ											

มีส่วนร่วม	 และด้านความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซ่ึงครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและระดับ							

กลุ่มประชากร	 ทั้งนี้พฤฒิพลังของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความอยู่ดีมีสุขท้ังทางด้านกายภาพ	 ด้านสังคม	

และด้านจิตใจและสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้	(World	Health	Organization,	2002,	p.	12)

	 ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู ่สังคมผู ้สูงอาย	ุ																					

และในอีกไม่ช้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 ตลอดจนการน�าเสนอการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกัน																

ของผู้สูงอายุในชุมชน	3	ประเภทหลัก	ๆ	ได้แก่	ชมรมผู้สูงอายุ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็นนโยบายในระดับประเทศ	โดยมีการด�าเนินการในทุกจังหวัด	และการบริหาร

จัดการชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความส�าเร็จซึ่งชมรมผู้สูงอายุเป็นรากฐานส�าคัญของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

ในชุมชน



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

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
	 ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ากิจกรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ตามความ

ต้องการ	 ตามบริบทด้านประชากร	 เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นท่ี	 โดยได้จัดท�าแผนระยะยาวส�าหรับ															

ผู้สูงอายุ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2525-2544)	 ตามนโยบายของที่ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุท่ีต้องการให้															

ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม	 และในวันท่ี	 23	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2542	 รัฐบาลไทยได้ประกาศ	

“ปฏิญญาผู้สูงอายุ”	จ�านวน	9	ข้อ	และในข้อ	6	ได้กล่าวว่า	สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้	สามารถช่วยเหลือ

ครอบครัวและชุมชน	มีส่วนร่วมในสังคม	เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง	มีการเข้าสังคม	มีนันทนาการที่ดี	

และมีเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน	 (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	 2561)	 จากปฏิญญาผู้สูงอาย	ุ																	

ดังกล่าวท�าให้ประเทศไทยเริ่มส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายในชุมชนมากขึ้น	และในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-2564)	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	1	พ.ศ.	2552	ในยุทธศาสตร์ที่	2	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม

และพฒันาผูส้งูอาย	ุมาตรการที	่2	คอืมาตรการส่งเสรมิการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผูส้งูอายุ	

โดย	1)	ส่งเสรมิการจดัตัง้และด�าเนนิงานชมรมผูส้งูอายแุละเครอืข่าย	2)	สนบัสนนุกจิกรรมขององค์กรเครอืข่าย

ผู้สูงอายุ	 และมาตรการที่	 3)	 ส่งเสริมด้านการท�างานและการหารายได้ผู้สูงอายุ	 โดย	 ส่งเสริมการท�างาน																		

ทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา	ทั้งในระบบและนอกระบบ	ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย	

และความสามารถ	 และส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดท�ากิจกรรมเสริมรายได้	 โดยให้ผู้สูงอายุสามารถ								

มส่ีวนร่วม	(คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต,ิ	2553,	น.	32)	การรวมกลุม่ในการท�ากิจกรรมของผูส้งูอายเุป็นกญุแจ	

ส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายแุละยงัเปิดโอกาสให้ผู้สูงอาย	ุได้ใช้ศกัยภาพเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง

และผู้อื่นได้	 เพราะการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งในทางด้านร่างกายและจิตใจ	 สามารถกระตุ้นให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 เนื่องจากเป็นการบูรณาการ																			

ของความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ของสมาชิก	 การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการท�ากิจกรรมในชุมชนที่นิยม											

ด�าเนินการในช่วงแรก	 ๆ	 คือ	 ชมรมผู้สูงอายุซ่ึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน							

และระหว่างชมรมนอกชุมชน	 และการเป็นชมรมจะมีระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมที่ให้สมาชิกถือปฏิบัติ									

ต่อมาได้มีการด�าเนินการในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ	 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�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	 ร่วมกัน	 2)	 เพื่อให้ผู้สูงอายุ								

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ได้พูดคุย	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	 3)	 เพื่อให้													

ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการ

ด�ารงชีพไปยังสมาชิกรุ่นต่อ	 ๆ	 ไป	 4)	 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน																			

เมื่อได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย	และถึงแก่กรรม

	 ส�าหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ	 เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การจัดการศึกษา															

การพัฒนาทกัษะเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอาย	ุและกจิกรรมของโรงเรยีนผูสู้งอายจุะเป็นเร่ืองทีผู่สู้งอายสุนใจ

และมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต	 ช่วยเพ่ิมพูนความรู้	 ทักษะชีวิตที่จ�าเป็น	 โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู ้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ	 โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้
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ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน	 โดยวัตถุประสงค์โรงเรียน																

ผู้สูงอายุ	 (กรมกิจการผู้สูงอายุ,	 2559,	 น.	 3-6)	 คือ	 1)	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ											

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	 2)	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง	 การดูแล	 คุ้มครอง	 และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย	ุ									

3)	เพือ่เสริมสร้างสขุภาพทีด่ขีองผูส้งูอายทุัง้ด้านร่างกายและจติใจ	4)	เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้สงูอายสุร้างสรรค์ประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคม	 5)	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ	 คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ	 และ								

6)	เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด�ารงสืบทอดต่อไป	

	 ส่วนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 (ศพอส.)	 เป็นการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับ								

ผูส้งูอายใุนชมุชนรปูแบบหนึง่	โดยใช้ชมุชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผูส้งูอาย	ุแกนน�า	อาสาสมคัร	ชมุชน	องค์กร

เครอืข่ายจากภาครฐั	และภาคเอกชนมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานศูนย์ฯ	ภายใต้แนวคิด	“ร่วมแรง	ร่วมใจ	

ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”	 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ

ทางด้านสุขภาพ	สังคม	จิตใจและเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้และการมีงานท�า

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายุ	วตัถปุระสงค์ของศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย	ุ(ส�านกัส่งเสริม

และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ,	2556)	คือ	1)	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและบริการส�าหรับผู้สูงอายุ	และสมาชิกทุกวัย

ในชุมชน	2)	ให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ	3)	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการ

พัฒนาด้านสุขภาพกาย	 จิตใจและสังคม	 4)	 เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ	 การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 และ														

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน	 5)	 เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 และ	

6)	เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่	โดยในปี	พ.ศ.	2557-2558	ได้มีการจัดตั้ง	ศพอส.ในทุกอ�าเภอ	จ�านวนทั้งสิ้น														

879	ศูนย์	และในปี	2561	ได้มีการด�าเนินการจัดตั้งเพิ่ม	400	ศูนย์	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2561)

	 ทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุมักจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งโดยโรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพต�าบล	 เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหลัก	 แต่ส่วนหนึ่งได้ด�าเนินการจัดตั้งโดยชุมชนเอง	

โดยมีหน่วยงานของภาครัฐให้การหนุนเสริม	 แต่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่								

จะได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	และส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด	ซึ่งมักจะมีกิจกรรมและรวมทั้งการให้บริการหลาย	ๆ 	ด้าน	และโดยทั่วไปแล้วในต�าบลหนึ่ง	ๆ 	

อาจมีการรวมกลุ่มทั้ง	3	ประเภท	หรืออย่างน้อยสุดต้องมีการรวมกลุ่มในรูปของชมรมผู้สูงอายุ	ซึ่งถือว่าชมรม	

ผู้สูงอายุเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการที่จะด�าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุในเบ้ืองต้นและการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ																

จะมวีธิกีารด�าเนนิการทีง่่ายทีส่ดุจากการรวมกลุม่ทัง้	3	ประเภท	เนือ่งจากชมรมผูส้งูอายจุะเน้นการรวมกลุม่กนั									

ท�ากิจกรรมตามความสนใจและไม่ได้มีการด�าเนินการท่ีซับซ้อนหรือเป็นทางการมากนัก	 ในขณะที่โรงเรียน													

ผูส้งูอายเุน้นการเรยีนรู้ตลอดชีวติและหลายแห่งมกีารจดัท�าหลกัสูตรของโรงเรยีน	ส่วนศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติ

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 จะเน้นไปทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน															

และสมาชิกทุกวัยในชุมชนจึงท�าให้ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายกว่า	 ดังน้ันชมรมผู้สูงอายุจึงถือได้ว่า										

เป็นจดุเริม่ต้นในการรวมกลุม่ของผูส้งูอาย	ุหรอืเมือ่มหีลายชมรมในต�าบลเดยีวกนั	ชมรมผูส้งูอายกุจ็ะไปรวมกนั

อยูท่ีศ่นูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายใุนการท�ากจิกรรมร่วมกนั	และบางแห่งโรงเรยีนผูสู้งอายุ	

ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรมผู้สูงอายุ
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การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้ประสบความส�าเร็จ 
	 ในการด�าเนินกิจกรรมใด	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล	 กลุ่ม	 หรือองค์กรปัจจัยที่จะท�าให้ประสบ																

ความส�าเร็จในการด�าเนินการคือการบริหารจัดการที่ดี	 ซึ่งการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	 ดังนั้น										

ในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุก็ต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการ	 กล่าวคือต้องใช้ศาสตร์	 (Science)										

เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น	 หาความรู้ใหม่	 ๆ	 ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์	 จึงท�าให้มีแนวคิด										

และทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การบริหาร	 และเป็นศิลป์	 (Art)	 เพราะเป็นการประยุกต์เอาความรู้														

หลักการและทฤษฎีทางการบริหารจัดการไปปรับใช้	ซึ่งการน�าไปใช้ต้องอาศัยทักษะ	การฝึกฝน	ประสบการณ์	

ความสามารถส่วนตวั	หรอืจากการท�างานร่วมกนักบับคุคลอืน่เพือ่ให้บรรลุจดุหมายทีต่ัง้ไว้	ตลอดจนการมคีวามรู้	

ทางการบริหารจัดการที่ได้เรียนรู ้มาจากแนวคิดทฤษฏีและไปประยุกต์ซึ่งจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ																					

ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นสรุปได้ว่าการบริหารจัดการจึงเกี่ยวข้องกับการน�าทฤษฎี	 หลักการ	

กระบวนการและปัจจยัทีช่่วยให้มนษุย์สามารถด�าเนนิงานของกลุม่	องค์การ	สงัคม	อย่างมรีะบบระเบยีบเพือ่ให้

พัฒนาไปตามแนวทางท่ีกลุ่มชน	 องค์กร	 สังคมน้ัน	 ๆ	 มีความประสงค์	 ผ่านทางกิจกรรมที่กระท�าร่วมกัน																

การปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบท	สถานการณ์	และสิ่งแวดล้อมนั้น	ๆ

	 เมือ่หลาย	ๆ 	คนมารวมกนัจะเป็นกลุม่	กลุม่กจ็ะเริม่มปีฏกิริยิาสมัพนัธ์ต่อกนัความแตกต่างระหว่างบคุคล

ย่อมเกิดขึ้นได้	ความแตกต่างดังกล่าวเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม	 เกิดแบบแผนของความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนต่าง	ๆ	ของกลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 สถานภาพ	 (Status)	หมายถึงต�าแหน่งทางสังคมหรือต�าแหน่งในกลุ่ม	

แต่ละคนจะได้รบัต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ตามความเหมาะสมหรอืบางทกีไ็ด้รบัต�าแหน่งตามทีต่นเองพยายามใช้อทิธพิล

ได้มา	 2)	 บทบาท	 (Role)	 หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกให้เหมาะสมกับต�าแหน่งที่ครอบครองอยู	่						

3)	 ปทัสถาน	 (Norms)	 หมายถึงกฎเกณฑ์ทีสมาชิกกลุ่มพึ่งปฏิบัติที่จะท�าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไป														

โดยราบรื่นและคงเส้นคงวา	4)	การสื่อสาร	(Communication)	หมายถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

บุคคล	 และ	 5)	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	 environment)	 หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตอาจเป็น

สถานที่	 วัสดุ	 อุปกรณ์ในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม	 (ธร	สุนทรายุทธ์,	 2553,	น.	 33-34)	ดังนั้นการที่ชมรม									

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นแหล่งที่หลาย	ๆ	คนมารวมกันเป็นกลุ่มต่างก็ต้องมีสถานภาพ	มีบทบาท	ระเบียบหรือกฎเกณฑ์

และการสื่อสารภายในกลุ่ม	 ซึ่งการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจะประสบความส�าเร็จได้ต้องใช้ทั้งศาสตร์												

และศิลป์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ชมรมให้ประสบความส�าเร็จ

	 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	 และงานวิจัยเหล่าน้ีก็ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อเสนอแนะในเชิงชมรมผู้สูงอาย	ุ													

ในระดับชุมชน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 หรือจังหวัดที่ศึกษาเท่าน้ัน	 หรือไม่ก็เป็นการศึกษาชมรมผู้สูงอายุเชิงลึก																				

เพียงชมรมเดียว	 แต่โดยพ้ืนฐานของการด�าเนินการชมรมผู้สูงอายุที่จะประสบความส�าเร็จหรือการด�าเนิน	

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 จะเก่ียวข้องกับวิธีการในการบริหารจัดการชมรมซึ่งถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดีจะท�าให	้								

การด�าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 อีกทั้งในการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมา	 ชมรม																

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะด�าเนินการโดยภาครัฐเป็นผู้บริหารหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของภาครัฐมากกว่า																
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ทีจ่ะเกดิตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของกลุม่ผูส้งูอาย	ุส่งผลให้ชมรมเกดิความอ่อนแอไม่สามารถด�าเนนิกจิกรรม								

อย่างต่อเนื่องได้	 น�าไปสู่การล่มสลายในท่ีสุด	 มีผลการศึกษาการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม												

ของประเทศจากการศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสภาผู้สูงอายุจ�านวน	23,040	แห่งทั่วประเทศ	

โดยผลการศึกษาพบว่ายอดชมรมผู้สูงอายุท่ีมีการด�าเนินงานจริงมีเพียง	 10,470	 แห่ง	 ซึ่งสามารถด�าเนินการ									

ได้จริงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น	(ศศิพัฒน์	ยอดเพชร	และคณะ,	2555)	มีงานวิจัยที่ท�าการศึกษาถึงการบริการจัดการ

ชมรมผูส้งูอาย	ุเช่น	บรรล	ุศริพิานชิ	และคณะ	(2542,	น.	174-185)	พบว่า	การจัดตัง้ชมรมผูส้งูอายุต้องค�านงึถงึ	

องค์ประกอบโครงสร้างต่าง	 ๆ	 น�ามาพิจารณาด้วย	 เพื่อที่จะให้การด�าเนินงานส�าเร็จและเป็นประโยชน	์																			

ต่อสมาชกิในชมรมผูส้งูอายตุามวตัถุประสงค์	เป้าหมาย	ประกอบด้วยปัจจยั	ดงันี	้1)	สมาชกิ	ได้แก่	อายขุองสมาชกิ	

สถานภาพความรู้ของสมาชิก	 สถานภาพทางเศรษฐกิจการเงินของสมาชิก	 อุดมการณ์ของสมาชิก	 จ�านวน													

สมาชิก	2)	คณะกรรมการหรือผู้บริหาร	ได้แก่	ลักษณะนิสัย	ความรู้ความสามารถ	มูลเหตุจูงใจ	การฝึกอบรม			

ซึ่งความรู้ความสามารถน้ันอาจมาจากความสนใจส่วนตัว	 การได้รับข่าวสาร	 การฝึกอบรมหรือสถานการณ์												

ที่แวดล้อมบุคคลในขณะนั้น	 ความทุ่มเท	 ความตั้งใจในการท�างาน	 มีส่วนท�าให้งานสามารถด�าเนินไปได้ด้วยด	ี										

3)	สถานที่ตั้งชมรมและสถานที่	จัดกิจกรรม	4)	ระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุ	นอกจากนี้	การได้รับการ

สนบัสนนุจากบคุลากรสาธารณสขุในด้านวชิาการ	ข้อมลูข่าวสาร	การตรวจสขุภาพสมาชกิ	และการให้ค�าปรกึษา

ต่าง	ๆ	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท�าให้ชมรมสร้างสุขภาพเข้มแข็งยั่งยืน	นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรม

ท�าให้ชมรมสามารถด�าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง	 (จรีนุช	 จินารัชน์,	 2546)	 และผู้น�ามีบทบาทส�าคัญมาก										

ที่จะน�าพาชมรมให้มีความส�าเร็จและด�าเนินงานได้อย่างดี	 การสร้างคุณค่าของชมรมและความเป็นผู้สูงอายุถือ

เป็นเทคนิคหนึง่ทีช่มรมผูส้งูอายปุระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานและใช้ในการบรหิารจดัการชมรม	(ศศิพฒัน์	

ยอดเพชร	 และคณะ,	 2555)	 สอดคล้องกับ	 พันนิภา	 บุญจริง	 (2557)	 ที่พบว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	 คือการ												

มีผู ้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	 มุ่งม่ันและเข้าใจในกิจกรรม	 ร่วมกับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรปกครอง																	

ส่วนท้องถิน่อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	ทัง้นีแ้นวทางส�าคญัทีท่�าให้ชมรมประสบความส�าเรจ็	คอื	เน้นการท�ากจิกรรม

ร่วมกันของสมาชิกมากกว่ารูปแบบที่มีขั้นตอนยุ ่งยาก	 การบริหารชมรมควรมีความยืดหยุ ่น	 มีสมาชิก																	

หลากหลายอาชีพ	 และคุณวุฒิ	 องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน	 และชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า										

(พงษ์ศิริ	ปรารถนาดี,	2560)

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชมรมผู้สูงอายุ	 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีท�าให้การด�าเนินการชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ	 สามารถแยก

เป็น	4	ปัจจยัหลกั	ดงัแสดงในภาพที	่1	และตารางที	่1	ทัง้นีปั้จจยัดงักล่าวสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุได้เนื่องจากปัจจัยในการบริหาร

จัดการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน	 เพียงแต่วัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างกันไปตามประเภท	

ของการรวมกลุ่มเท่านั้น
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	 จากภาพที่	1	จะเห็นว่าปัจจัยที่จะท�าให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จมี	4	ปัจจัยหลัก	คือ	1)	ปัจจัย

ด้านการบริหารจัดการ	 เป็นส่ิงท่ีจะท�าให้การด�าเนินกิจกรรมของชมรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ประกอบด้วย

กิจกรรม	4	ประการ	คือ	การวางแผน	การจัดองค์การ	การน�า	และการควบคุม	2)	ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม	

เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของชมรม	เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกจิกรรมของสมาชกิ	3)	ปัจจยัด้านคณะกรรมการ	

ถอืได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นของการเกดิชมรมและการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ของชมรม	โดยเฉพาะผูน้�าหรอืคณะกรรมการ

ชมรมมีบทบาทส�าคัญมากที่จะน�าพาชมรมให้มีความส�าเร็จ	และ	4)	ปัจจัยด้านสมาชิก	ทั้งนี้สมาชิกเป็นตัวจักร

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม	และปัจจัยทั้ง	4	ด้านดังกล่าว	มีตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้อง	แสดงดังตารางที่	1

ภาพที่ 1 	ปัจจัยที่ท�าให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ

ปัจจัยด้าน

การบริหารจัดการ

ปัจจัยด้าน

คณะกรรมการจัดการ

ปัจจัยด้านสมาชิก

ปัจจัยด้าน

การจัดกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุ

ประสบความส�าเร็จ

ตารางที่ 1		ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจ�าแนกรายด้าน

  1.	ด้านการบริหารจัดการ 

1)		 มีสถานที่ตั้งที่มั่นคงถาวรเป็นของชมรมที่สะดวก

	 ในการท�ากิจกรรม

2)		 มีระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการชมรม

	 ที่ชัดเจน

3)	 มีการวางแผนด�าเนินงานของชมรม

4)		 มีการจัดท�าโครงสร้างการบริหารการจัดการ

	 และบทบาทหน้าที่ของประธาน	กรรมการ	

	 และสมาชิก

  2.	ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม
1)		 การจัดกิจกรรมชมรมต้องตรงกับความต้องการ	

	 และปัญหาของสมาชิก

2)		 การจัดกิจกรรมชมรมต้องมีความต่อเนื่อง

3)		 การกิจกรรมชมรมต้องสามารถแก้ปัญหา

	 หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก

4)		 การจดักจิกรรมชมรมมกีารบรูณาการความร่วมมอื

	 กับเครือข่ายต่าง	ๆ	หน่วยงานภาครัฐ	

	 หรือองค์กรเอกชน
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	 จากตารางที่	 1	 จะเห็นได้ว่าหากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ความส�าคัญและศึกษา									

ปัจจยัต่าง	ๆ 	ทีท่�าให้ชมรมผูส้งูอายปุระสบความส�าเรจ็ดังทีก่ล่าวมาโดยใช้ท้ังศาสตร์และศลิป์ในการบรหิารจดัการ

ชมรมผู้สูงอายุ	 เชื่อได้ว่าชมรมผู้สูงอายุจะประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�าเร็จอาจม	ี										

ตัวชี้วัดหรือการประเมินการบริหารชมรมที่แตกต่างกันไป	 เช่น	อาจประเมินได้จาก	1)	การบรรลุวัตถุประสงค์

ของชมรมที่ตั้งไว้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมหรือไม่เพียงใด	 2)	 การประเมินคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม														

ผูส้งูอาย	ุ3)	การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานชมรมผูส้งูอายุคณุภาพ	4)	การประเมินสขุภาพจติ	หรอืแบบประเมนิ

ภาวะสุขภาพ	หรือ	 แบบประเมินความสุข	 เป็นต้น	 ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์	 กิจกรรม	 เป้าหมายของชมรม									

ผู้สูงอายุนั้น	 ๆ	 ด้วย	 แต่ในการบริหารจัดการผู้น�าหรือกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทส�าคัญมากที่จะน�าพา

ชมรมให้มคีวามส�าเรจ็และด�าเนนิงานได้อย่างด	ีทัง้นีจ้ากการศกึษาของกระแส	ชนะวงศ์,	วณีา	ศรางกรู	ณ	อยธุยา	

และ	ทพิวลัย์	ด่านสวสัดกิลุ	(2559,	น.	136)	พบว่าปัจจัยด้านผูน้�าของคณะกรรมการบริหารส่งผลให้เกดิความยัง่ยนื	

  1.	ด้านการบริหารจัดการ	

5)		 มีที่ปรึกษาชมรม

6)		 มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรม

	 อย่างเป็นระบบ

7)		 มีการวิเคราะห์ตนเอง	และการส�ารวจปัญหา

	 และความต้องการของสมาชิก

8)		 มีการสรรหางบประมาณในการด�าเนินการ	

9)			มีการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ทะเบียน

	 พัสดุ-ครุภัณฑ์	ทะเบียนสมาชิก	สมุดเยี่ยม	และ

	 สมุดบันทึกการประชุม	และให้เป็นปัจจุบัน	

10)		มีการติดต่อสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว

11)		มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน	

5)		 การจัดกจิกรรมชมรมจะต้องมคีวามหลากหลาย	

	 ปรบัเปลีย่นหมนุเวียน	เพือ่ให้สมาชิกไม่เบือ่หน่าย

  3.	ปัจจัยด้านคณะกรรมการ 

1)		 ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก	หรือการ

	 ได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่

2)		 มีภาวะความเป็นผู้น�า	มีจรรยาบรรณในการ

	 บริหารจัดการชมรม

3)		 มีความเสียสละ	มีจิตอาสา	ซื่อสัตย์

	 ความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

4)		 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

5)		 มีความโปร่งใส	ไม่เลือกปฏิบัติ	ยุติธรรม

6)		 มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ	

	 	 4.	ปัจจัยด้านสมาชิก

1)		 มีอุดมการณ์ร่วมกันของสมาชิกในการ

	 จะด�าเนนิการกจิกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม

2)		 มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งชมรมซึ่งจะท�าให้

	 เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

	 ของชมรม

3)		 มีส่วนร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ		

	 ร่วมติดตามประเมนิผล	และร่วมรบัผลประโยชน์	

	 ของชมรม

4)		 เคารพในกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของชมรม

5)		 ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชมรม

  2.	ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม

ตารางที่ 1		(ต่อ)
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และต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งโดยรวมทุกด้าน	 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ											

พบว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีผู้น�าที่มีความรู้	 หรืออดีตเคยเป็นข้าราชการ	 โดยเฉพาะครู	 อาจารย์หรือบุคลากร								

ด้านสาธารณสุขส่งผลท�าให้ชมรมประสบความส�าเร็จ

สรุป 
	 ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน	ดังน้ันหากชมรมผู้สูงอายุ

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย	 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ชุมชน	 ตลอดจน												

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยท่ีท�าให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ	 ได้แก่														

1)	 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ	 2)	 ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม	 3)	 ปัจจัยด้านคณะกรรมการ	 และ	 4)	 ปัจจัย									

ด้านสมาชิก	ตลอดจนการส่งเสริมปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละด้าน	กล่าวได้ว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีการ

บริหารจัดการโดยใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ	 ซึ่งอาจจะเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ชมรมผูส้งูอายุแต่ละแห่ง	การศกึษาดงูานชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็	การฝึกอบรมด้านการบรหิารจดัการ

ชมรม	 เป็นต้น	 ก็จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและส่งผลต่อการด�าเนินกิจกรรมได้														

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�าเร็จอาจมีตัวชี้วัดหรือการประเมินการบริหารชมรม	

ที่แตกต่างกันไป
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