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เป็นทีร่ บั ทราบโดยทัว่ กันว่าโครงสร้างของสังคมก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุทสี่ ดั ส่วนผูส้ งู อายุจะเพิม่ มากขึน้
จนส่งให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายหากไม่มกี ารเตรียมการรองรับไว้กอ่ น  การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นแนวทาง
ส�ำคัญหลักที่จะใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ ถือเป็นภาพสะท้อนของประเทศ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึน้ รวมถึงเสนอแนวทางใน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทีเ่ หมาะสม โดยใช้การวิจยั ผสม ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
ระดับประสิทธิผลอยูใ่ นเกณฑ์มาก และมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลทัง้ หมด 5 ปัจจัย ขณะทีป่ ญ
ั หาหลัก คือ การตระหนักรูป้ ญ
ั หา
ของรัฐบาล และได้ขอ้ เสนอคือการใช้รปู แบบนิตบิ คุ คลประเภทใหม่ “กิจการค้าเพือ่ สังคม” ทีม่ ปี ระโยชน์ทางด้านภาษี
ในการจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาด�ำเนินการมากขึ้น และให้ผู้ที่ต้องการท�ำเพื่อสังคมอยู่แล้วสามารถเลี้ยงชีพ
ได้ รวมถึงเสนอให้จัดตั้ง “องค์การมหาชน” ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุนี้โดยเฉพาะ

Abstract

It is widely known that Thai society is becoming a aging society. The proportion of
senior citizens has increased that a number of problems may occur if there is no measure for it.
A key measure to tackle this changing situation is informal education. The aims of this article
are 1) to discuss the effectiveness of informal education management for the elderly in Bangkok
metropolitan which may represent the nationwide effectiveness; and 2) to propose a management
model of the informal education. This study employs a mixed-method approach. Results found
that the effectiveness was high with five contributing factors. However, the main obstacle was the
problem realization of the government. The researcher proposed a new juristic person, “social
enterprise” that derives taxation benefits which can draw many entrepreneurs. This proposal
will also allow those who are already willing to dedicate themselves to the society earn their
living. An establishment of “public organizations” was also proposed to promote and support
the informal education for the elderly.

บทน�ำ

ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรในทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะมีจ�ำนวนประชากรในวัยเด็กลดน้อยลง
ขณะที่จ�ำนวนประชากรในวัยสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของประชากรที่ก�ำลังจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ (องค์การสหประชาชาติ, 2007)
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ขณะที่ ป ระเทศไทยเองก็ จ ะมี โ ครงสร้ า งอายุ ข องประชากรเปลี่ ย นไปจากการมี สั ด ส่ ว นประชากรใน
วัยเด็กมากมาเป็นสัดส่วนประชากรสูงอายุมาก จํานวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.6 ล้านคน ในปี                   
พ.ศ. 2542 เป็นประมาณ 10.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ทั้งนี้
มีการพยากรณ์จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวา่ ประเทศไทยในอีก 20 ปีขา้ งหน้าคือ
ประมาณปี พ.ศ. 2571 จะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 23.5 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) และด้วยอายุขัยเฉลี่ยที่
ยาวขึน้ ของผูส้ งู อายุนที้ ำ� ให้อัตราการพึง่ พา (Aging Index) เพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 12.0  ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ
17.5 ในปี พ.ศ. 2553 (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2553) และจากสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมากนีไ้ ด้
ท�ำให้โครงสร้างของสังคมเปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง  ทีห่ ากรัฐไม่ได้มกี ารเตรียมการจัดการรองรับสภาพนีอ้ ย่างเหมาะสม
และทั่วถึงเพียงพอย่อมสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีมากในหลายมิติดังที่
วรเวศม์ สุวรรณระดา (2556) คาดไว้ กล่าวคือ
- ด้านสาธารณสุข ที่จะต้องมีการจัดสวัสดิการ การพยาบาลส�ำหรับผู้สูงอายุข้ึนโดยเฉพาะอีกจ�ำนวนมาก                
ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการรักษาแต่หมายรวมถึงจ�ำนวนบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุที่จะต้องถูกดึงออกมาจากระบบแรงงานปกติ รวมถึงการก่อสร้างสถานพยาบาล บ้านพักส�ำหรับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะด้วย
- ด้านการออม ในภาคครัวเรือนที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะสูงขึ้นจากการที่ครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเลีย้ งดูผสู้ งู อายุ อีกทัง้ ตัวผูส้ งู อายุเองก็ตอ้ งน�ำเงินออมทีอ่ อมไว้ออกมาใช้จา่ ย ท�ำให้การออมของประเทศลดลง
- ด้านการลงทุน ที่จะลดลงตามอัตราการออมของประเทศ ทั้งยังจ�ำต้องมีการศึกษา ลงทุนท�ำการวิจัยใน                     
การปรับสภาพการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด สภาพแรงงานตามโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งกระทบ
ถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการในปัจจุบัน
- ด้านงบประมาณการเงิน การคลังของประเทศ ที่รัฐต้องจัดสรรรายจ่ายจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นมากในการจัดงาน
บริการสังคมให้ผู้สูงอายุ
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะไม่เพียงโครงสร้างในประเทศไทยเปลี่ยนไปแต่เป็นโครงสร้างของทั้งโลก
ท�ำให้มีบางประเทศที่ส่งผู้สูงอายุประเทศตนมาอาศัยประเทศไทยเป็นที่พักหรือเป็นบ้านหลังทีส่ อง จากค่าครองชีพ
ที่ประหยัดกว่าอีกทั้งคุณภาพการดูแล และการเอาใจใส่ที่ดี ซึ่งการหลากเข้ามาของผู้สูงอายุจากประเทศต่าง ๆ
นี้ไม่ได้เข้ามาเฉพาะตัวแต่ได้น�ำวัฒนธรรมของประเทศตนเข้ามาด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีคิด และวิถีการด�ำเนินชีวิต
ของคนไทยด้วย
- ด้านช่องว่างของสังคม ที่จะเกิดภาวะขาดการสื่อสารระหว่างรุ่นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ท�ำให้ผู้สูง
อายุมีปัญหาในการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ น�ำมาซึ่งปัญหาครอบครัวระดับรากเหง้า
- ด้านสาธารณูปโภค รถสาธารณะ สวนสาธารณะ หรือสันทนาการอื่น ๆ ที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่
ปรับเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ โดยเฉพาะเมื่อค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามกฎของสหประชาชาติที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกและต้องปฏิบัติด้วย ท�ำให้เกิดปัญหาการแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ผลกระทบมิติต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ภาวะพึ่งพิง” ขึ้น สังคมต้องแบกรับภาระที่ก�ำลังจะต้อง
เกิดขึ้นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นเรื่องท้าทายสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับมือกับอนาคตอันใกล้นี้อย่างไร

ความส�ำคัญของการศึกษา

และจากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการให้การศึกษา
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเป็นผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืนโดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย
อันเป็นการศึกษาทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุได้อย่างเป็นปัจเจกและตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุจริง ๆ ผู้สูงอายุที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่อันจะท�ำให้ผู้สูงอายุปรับสภาพเป็นแรงงานที่มีความรู้ หมายถึงอัตรา
ค่าจ้าง ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงโอกาสในการหารายได้ที่สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด “ภาวะพึ่งพิง” ดั่งกล่าว
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การวิจัย “ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้จึงมี
ความส�ำคัญ คือ ท�ำให้ทราบถึงประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทีจ่ ดั โดยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบันนี้ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด รวมถึงท�ำให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลว่าปัจจัยใดที่จะส่งผล
โดยตรง และมีน�้ำหนักต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ รวมถึงท�ำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ทั้งยังจะสามารถน�ำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ไปพัฒนาเป็นแนวทาง
ในการสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร”
นี้ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดการปฏิบัติการขององค์การของ Thompson (2003) มาเป็นกรอบของบริบทใหญ่ รวมถึง
น�ำตัวแปรในการรักษาอาณาเขต กับตัวแปรจากตัวแบบการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ที่ศึกษาแล้วเห็นว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ คือ ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (Interaction
Between Factor Model) ที่เสนอโดย Edwards (1980) มาเป็นตัวแปรต้นท�ำให้ได้ออกมาซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การ ของ Thompson ประกอบด้วย
1. ด้านการสร้างกันชน
2. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
3. ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
4. ด้านการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม
ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (Interaction Between Factor Model)  
5. ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือ
6. ด้านการสื่อข้อความ
7. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ
8. ด้านโครงสร้างของระบบ ประกอบด้วย โครงสร้างภายในองค์กร และโครงสร้างระหว่างองค์กร
ขณะที่ด้านประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวัดประสิทธิผลจากการบรรลุวัตถุประสงค์ (Goal-Base
Approach) ที่มีอยู่ในแนวทางการวัดประสิทธิผลของ Parson (1960), Cameron (1981), Zamuto (1982),
Stephen (1983) และ Robbins (1990) แล้วน�ำมาเทียบกับเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2553) ที่ใช้ประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเลือกในตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยจากเอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการด�ำเนินงานของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ
ได้เป็นตัวแปรตาม ได้แก่
1. ตอบสนองต่อความสนใจ
2. ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
3. สามารถศึกษาได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
5. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6. ความเข้มแข็งของชุมชน
ส�ำหรับการเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่ช่วยยกระดับประสิทธิผลและ
เหมาะสมกับประเทศไทยนั้นจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภาครัฐ แนวคิดการมีส่วนร่วม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดกิจการค้าเพื่อสังคม ในการน�ำเสนอ
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วัตถุประสงค์

การวิ จั ย “ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร”                    
มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1. ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสม โดยในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลจะใช้
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขณะทีก่ ารศึกษาปัญหาและอุปสรรค และการเสนอแนวทางทีเ่ หมาะสม
จะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการด�ำเนินงานวิจัยดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจัยนี้คือครูอาสา ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน. ต�ำบล)
และครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง
50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมจ�ำนวนทั้งหมด 477 คน
โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
1.1 ผู้วิจัยส�ำรวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งปฐมภูมิภูมิ แล้วจัดท�ำกรอบของการสุ่ม
(Sampling Frame)
1.2 ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ตามตารางส�ำเร็จรูปของยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น                
ร้อยละ 95 จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 222 คน
1.3 ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
เขตละ  4.44 คน ผู้วิจัยจึงได้ปัดขึ้นเป็นเขตละ 5 คน
1.4 จากนั้นท�ำการสุ่มแบบเจาะจงคือให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตมีทุกประเภทของตัวอย่าง หากเขตใด
มีประเภทของตัวอย่างไม่ครบจะเก็บตามประเภทที่มี
1.5 จากนั้นผู้วิจัยส่งแบบสอบถามในการส�ำรวจ
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น
4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สังกัด และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ                
มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพือ่ น�ำค่าเฉลีย่ ของแต่ละประเด็น
หลักมาหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลของแต่ละตัวอย่าง เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ต่อไป
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อน�ำมาหา
เป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นหลักเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ต่อไป
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การวิจัยเชิงคุณภาพ

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีประชากร คือ ผู้บริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชนที่น�ำแนวทาง
การจัดการอย่างมีประสิทธิผลมาใช้ นักวิชาการด้านแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิผล และผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัย
ได้ท�ำการสุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informant) ด้วยตนเอง
1.1 ผู้บริหารส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจ�ำนรรจา ขอบชิต ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตพญาไท
นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขตบางรัก
1.2 ผู้บริหารขององค์กรเอกชนที่น�ำแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิผลมาใช้ ประกอบด้วย
ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริษัท บาธรูมดีไซน์ จ�ำกัด
นายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครืออังกฤษตรางู
นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูลประสิทธิ์ จ�ำกัด
1.3 นักวิชาการด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิผล  ประกอบด้วย
ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้น�ำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจน่านน�้ำสีฟ้า
นายโจน จันได ปราชญ์ชาวบ้าน
1.4  ผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
การสุ่มผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)
ประกอบด้วย
2.1.1 ค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การบริหารองค์กร
และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
2.1.2 แนวทางทีเ่ หมาะสมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ รูปแบบทีเ่ หมาะสมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทภาครัฐ การมีส่วนร่วม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจการค้าเพื่อสังคม

ผลการวิจัย

ผลจากการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร
นัน้ อยู  ่ ในเกณฑ์มปี ระสิทธิผลมาก ซึง่ เมือ่ แจกแจงในตัวบ่งชีย้ อ่ ยทัง้ 6 ตัวบ่งชีแ้ ล้วจะเห็นว่าแม้ทกุ ตัวบ่งชีจ้ ะได้คา่ เฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์มีประสิทธิผลมากเท่ากันทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ด้วยค่าเฉลี่ยที่ลดหลั่นกันไป โดยตัวบ่งชี้ด้านสามารถศึกษา
ได้ตอ่ เนือ่ งตลอดชีวติ ได้คะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การตอบสนองความสนใจ ความเข้มแข็งของชุมชน ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิต  สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน  และการตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ ตามล�ำดับ
ขณะด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลนั้น ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ส่งผลมากเช่นกัน แต่หากแจกแจง                    
เป็นรายประเด็นแล้วแม้จะพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ด�ำเนินการมากแต่ก็ด้วยค่าเฉลี่ยที่ต่างกันไม่น้อย
โดยประเด็น การจัดล�ำดับความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือประเด็นการสร้างกันชน
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ประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  ประเด็นทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  ประเด็นด้านการสื่อข้อความ ประเด็น
ด้านโครงสร้างระบบ  ประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม และประเด็นด้านทรัพยากร ได้คา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลกับระดับประสิทธิผลนั้นพบว่า ปัจจัยด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการสร้างกันชน ปัจจัยด้านการสื่อข้อความ ปัจจัยด้านการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีผลต่อระดับประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยเรียงล�ำดับจากมีอิทธิพลมากไปสู่น้อย
ขณะทีป่ จั จัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านทัศนคติของผูป้ ฏิบตั แิ ละ ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ ผลการวิจยั พบว่า
ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใด
ในส่วนของสภาพปัญหาและอุปสรรคนั้นพบว่าปัญหาหลักคือเรื่องของความตระหนักถึงปัญหาสังคมผู้สูง
อายุ รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทั้งสองประเด็นนี้ไม่เป็นที่รับรู้ในสังคมเท่าที่ควร
ท�ำให้ถูกละเลยทั้งจากภาคการเมืองและภาคสังคม ขณะที่ด้านเศรษฐกิจที่ใช้แนวคิดทุนนิยมก็เป็นอุปสรรคที่บีบรัด
ให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ไม่อาจท�ำได้อย่างเต็มก�ำลังนัก
สุ ด ท้ า ยเรื่ อ งแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทยนั้ น                   
จากการวิจัยได้ข้อสรุปออกมาว่ารูปแบบพิเศษอย่างรูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคม และรูปแบบขององค์การมหาชน
นั้นเป็นรูปแบบที่สามารถจะด�ำเนินการได้จริงอย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน

สรุป และอภิปรายผล

ด้านประสิทธิผลที่ผลปรากฏออกมาไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือได้ผลอยู่ในระดับมีประสิทธิผลมากนั้น                  
หากพิจารณาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยละเอียด
แล้วพบว่า การด�ำเนินงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษานอกระบบ ขณะที่ในด้านของการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ คือเป็นการจัดในลักษณะเฉพาะกิจ เป็นครั้งคราวตามความพร้อม และ
ความสะดวกของคนในชุมชน ซึ่งนั่นกลับกลายเป็นการจัดที่สนองตอบต่อหลักประสิทธิผลโดยตรงคือเน้นเรื่องของ
การตอบสนองความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และการน�ำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้ระดับ
ประสิทธิผลของงานวิจัยนี้ที่ใช้การประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลออกมาเป็นมีประสิทธิผลมาก
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลนั้นพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน เอกสาร หรือตัวระบบ               
การท�ำงานนั้นได้ค่าเฉลี่ยที่สูงซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่ามาจากการที่หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการด้านเอกสารอย่างต่อ
เนื่องและสม�่ำเสมอ ขณะที่ปัจจัย ด้านการสร้างกันชน ที่ก็ได้ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงนั้นจากการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพคือ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าเกิดจากความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงเองที่มีโอกาส
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการจัดอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ในการท�ำงาน การสัง่ การ การประสานงาน และการติดต่อสือ่ สาร และได้ผลักดันให้นำ�
มาใช้ในองค์กรเพราะอุปกรณ์เหล่านัน้ เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานก็มกี ำ� ลังทีจ่ ะมีใช้กนั เป็นส่วนตัว ท�ำให้ไม่ได้มคี า่ ใช้จา่ ย
เพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อมีการใช้ภายในองค์กรอย่างไม่เป็นทางการจนประจักษ์ผลดี เห็นผลถึง ความสะดวก และ
ความคล่องตัวแล้วจึงได้มีการผลักดันให้ไปใช้กับผู้เรียน หรือชุมชนที่ท�ำงานประสานร่วมกันด้วย ส่งผลเป็นระดับ
ประสิทธิผลของประเด็นการสร้างกันชนนี้ได้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ขณะทีป่ จั จัยภายนอก เช่น ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ ทีไ่ ด้คา่ เฉลีย่ น้อยกว่านัน้ พบว่ามาจากปัญหาของระบบ
ราชการที่มีขั้นตอนมาก มีเอกสาร และวิธีการที่ละเอียดจนท�ำให้การด�ำเนินการไม่อาจท�ำได้มากนัก
โดยสรุปคือ ปัจจัยทีเ่ ป็นปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยเฉพาะบุคคล หรือเป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับระบบเอกสารภายใน
นั้นจะได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยที่ต้องท�ำร่วมกับองค์กรอื่น หรือท�ำร่วมกับชุมชน
ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อระดับของประสิทธิผลในส่วนของปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ 3 ปัจจัยคือปัจจัยด้านทรัพยากรทั้งเรื่อง

116 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณ สถานที่ บุคลากร และเครื่องมือ ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ
ทั้งโครงสร้างภายในองค์กร และ โครงสร้างระหว่างองค์กรนั้นสามารถอภิปรายได้ว่า
ปัจจัยด้านทรัพยากรที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ส่งผลกับระดับประสิทธิผล ซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัย                    
ด้านทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อม และชุมชน คือ การสือ่ กับชุมชนให้เข้าใจการท�ำงานของหน่วยงาน การปรับหน่วยงาน
ให้เข้ากับชุมชน และการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงปัจจัยด้านการสร้างกันชนที่ได้คะแนน
ความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิผลค่อนข้างสูงแล้วก็สอดคล้องตามทฤษฏีการจัดการองค์การของ Thompson
(2003) ว่าสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะรักษาองค์กรให้อยูไ่ ด้ในสภาพสังคมปัจจุบนั นัน้ คือเรือ่ งของเทคโนโลยี ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
มากกว่าด้านทรัพยากร
ขณะที่ปัจจัยด้านทัศนคติที่ไม่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลนั้น อภิปรายได้ว่าเป็นเพราะบุคลากรที่ท�ำงานใน
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้จ�ำนวนมากท�ำด้วยใจที่เห็นคุณค่าในงาน คือ
มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงาน และท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง เจ้าหน้าที่ในทุกเขตจะมีความผูกพันกับคนในชุมชน
อย่างแน่นแฟ้น การได้ชว่ ยเหลือกันในยามทีป่ ระสบทุกข์ทำ� ให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี ส่งให้ภาพรวมของทัศนคติของ
เจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดใี นทุกเขต ท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังไม่วา่ จะอยูใ่ นบริบท หรือข้อจ�ำกัดใดส่งผลให้ระดับประสิทธิผล
ที่ออกมามีผลมาจากปัจจัยด้านอื่นมากกว่า
ส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างระบบทีไ่ ม่สง่ ผลต่อระดับประสิทธิผลเช่นเดียวกันนัน้ ก็สามารถอภิปรายได้วา่ รูปแบบ
การท�ำงานของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นรูปแบบเหมือนรูปแบบ
สถาบันตามที่ Thompson (2003) ได้แบ่งประเภทไว้ว่าเป็นองค์การที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลาย องค์การเป็น
ส่วนหนึ่งในระบบสังคมส่วนรวม ที่ต้องขยายในลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
ขณะที่ ป ั จ จั ย ด้ า นที่ ส ่ ง ผลต่ อ ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลอั น ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นการสร้ า งกั น ชน ปั จ จั ย                               
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการสื่อข้อความนั้น ปรากฏว่าปัจจัยด้านการสื่อข้อความเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลปัจจัยเดียวที่มาจากตัวแบบของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งหากพิจารณาถึงค่าความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิผลแล้วแม้จะมีความสัมพันธ์น้อยกว่าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กับปัจจัยด้านการสร้าง
กันชนแต่ก็ยังมีคะแนนที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็สอดคล้องกับที่ Quinn and Rohrbaugh (1981) เสนอการวัดประสิทธิผล
ในลักษณะรูปแบบกระบวนการภายในที่พิจารณาจากความสามารถในการกระจายข่าวสาร และความสามารถใน
การรักษาเสถียรภาพ และความเป็นระบบ ส่วนปัจจัยด้านการสร้างกันชนหรือเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อระดับ
ประสิทธิผลค่อนข้างสูงซึง่ ก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rosenthal (2008) และ Laura and Catherin (2008) ทีก่ ล่าว
ว่าผูส้ งู อายุมคี วามต้องการทีจ่ ะศึกษาคอมพิวเตอร์เป็นจ�ำนวนมาก และการจัดการศึกษาทางไกลส�ำหรับผูส้ งู อายุตอ้ ง
บูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gibson, Ivancevich and Donnelly (1982)
ที่กล่าวถึง ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง                  
ทั้งภายในและภายนอกและการพัฒนาหมายถึง การพัฒนาสมรรถนะที่จะท�ำให้อยู่ได้ในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันก็
มุ่งไปด้านของเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนนั่นเองเป็นกระแสใหม่ที่เชี่ยวกรากของโลก
หากองค์กรใดตามไม่ทัน หรือไม่ปรับตัวก็ไม่อาจรักษาสถานภาพของตนไว้ได้ ปัจจัยด้านการสร้างกันชนนั้นจึงมีผล
ต่อระดับประสิทธิผลขององค์กรอย่างมาก
ขณะที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง คือ ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม และการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อระดับประสิทธิผลก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zamuto (1982) ที่ได้กล่าวถึง การวัดประสิทธิผลว่าขึ้นอยู่กับ กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณา
จากการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงคนในชุมชนนั่นเอง รวมถึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Kevin et al. (2003) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจและความต้องการเข้าร่วมเครือข่ายเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้องค์กรมีประสิทธิผล ทั้งนี้ก็เพราะส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้
แบ่งการด�ำเนินงานตามพื้นที่ ดังนั้นการจะประสบความส�ำเร็จหรือด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลจึงมุ่งไปที่
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ความสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยากร หวังมหาพร (2550) ได้ศึกษาว่า
การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้บทบาทหลักบทบาท
หนึ่งของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ก็คือเรื่องของชุมชนที่ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนสอดคล้องกับที่ พนิดา พุ่มข�ำ  (2551) ได้กล่าวว่า การได้รับความสนับสนุนทางสังคมของ
ครูเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษา หรือดั่งที่ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และคณะ (2556) กล่าวว่า
ต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ประเด็นการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุทผี่ ลออกมาปรากฏว่าต้องมีการเปลีย่ น
ทัศนคติมองผูส้ งู อายุเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ของสังคมแทนการมองว่าเป็นภาระของสังคมนัน้ ก็สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิพรรณ ประจวบเหมาะ (2551) ที่กล่าวว่า ต้องรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ในอีกด้าน
ก็สอดคล้องกับ รศรินทร์   เกรย์ และคณะ (2556) ที่กล่าวว่า ความรู้สึกภูมิใจในตนเองว่ายังมีคุณค่าเป็นสิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ ชมพูนุท พรหมภักดิ์ (2556) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการท�ำงาน
ของผู้สูงอายุเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง
ส่วนเรือ่ งรูปแบบในปัจจุบนั ทีเ่ หมาะสมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ กับเรือ่ งบทบาทของ
ภาครัฐนั้นความเห็นส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่ารัฐควรมีหน้าที่หลักในการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าเป็นผู้ด�ำเนิน
การจริง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นประจักษ์ถึงการขาดประสิทธิภาพในการท�ำงานของภาครัฐในหลาย ๆ เรื่อง
ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เกิดความหวัน่ ใจ ไม่แน่ใจขึน้ ซึง่ ก็สอดคล้องกับแนวคิดบทบาทภาครัฐของ ส�ำนัก Murray Rothbard     
และ David Friedman - (Harvey, 2007) ที่มีแนวคิดว่าการใช้ก�ำลังผิดเสมอ (ยกเว้นเพื่อการป้องกันตัว) รัฐต้อง
ถูกจ�ำกัดอ�ำนาจเพื่อที่ รัฐจะไม่ผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนด้วยก�ำลัง เพราะเมื่อให้อ�ำนาจรัฐแล้วรัฐมีแนวโน้ม
ที่จะขยายอ�ำนาจ ไม่สามารถจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐได้ สิ่งรัฐบาลควรท�ำคือไม่ควรมีรัฐอยู่เลย เพราะเอกชนท�ำได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า
ขณะทีเ่ รือ่ งการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนีอ้ ภิปรายได้วา่
ด้วยศรัทธาทีท่ กุ คนมีตอ่ แนวคิดนีข้ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก ทุกกลุม่ จึงเห็นตรงกัน
ว่าควรจะต้องมีการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนีใ้ ห้แก่ผสู้ งู อายุเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในด้านการเลีย้ งชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ รวมถึงด้านจิตใจสอดคล้องกับ กาญจนา สร้างเอีย่ ม (2550) ทีศ่ กึ ษาถึงการรับรู้ การเจ้าใจและการน�ำไปใช้
ของข้าราชการครูไว้ แต่ทนี่ า่ สนใจคือในกลุม่ ผูส้ งู อายุยงั มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีใ้ นเพียงเรือ่ ง
ของ เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือการเกษตรอินทรีย์ การท�ำของใช้ขนึ้ มาใช้เอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุรยี พ์ ร เอีย้ วถาวร
(2550) ทีพ่ บว่าแม้ครูจะมีการรับรูใ้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีแต่กลับไม่คอ่ ยเข้าใจถึงหลักการชัดเจนนัก
ขณะที่ในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร หรือนักวิชาการที่เข้าใจแก่นของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นพืน้ ฐานของทุกเรือ่ งในชีวติ จึงควรน�ำมาประยุกต์ดว้ ยการลงลึกให้ถงึ แก่นคือด�ำเนิน
การจัดการศึกษาทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุทเี่ รียนสามารถน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ ปใช้ในชีวติ ปกติทดี่ ำ� เนินอยูข่ องผูส้ งู อายุ
ได้เลย ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิ   เอี่ยวศรีวงศ์ (2544, หน้า 16) กล่าวว่า “หากไม่มองเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวัฒนธรรมก็จะไม่มีทางเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้จริง และไม่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้”
ส�ำหรับแนวทางกิจการค้าเพื่อสังคมผลนั้นแม้ทุกกลุ่มตัวอย่างจะค่อนข้างเห็นด้วยกับการน�ำแนวทางนี้มาใช้
ประยุกต์จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dacin, Matear and Dacin (2010)
ที่เห็นว่า การประกอบการเพื่อสังคมเป็นองค์กรหลักในการแก้ไชปัญหาสังคม อีกทั้งสอดคล้องกับ Kolter and Lee
(2005) ที่ได้เสนอการใช้ระบบธุรกิจในการช่วยเหลือสังคมอีกทั้งการด�ำเนินการโดยการเริ่มจากใจช่วยเหลือหรือ            
จิตอาสานัน้ ก็ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fiori, Antonucci and Cortina (2006) ทีพ่ บว่าเพือ่ นและความสัมพันธ์
ในชุมชนมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้แนวทางกิจการค้าเพื่อสังคมนี้ยังเหมาะกับการเริ่มต้น
ของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กให้ดำ� เนินการได้สำ� เร็จซึง่ ก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Udayasandakar (2007) ทีก่ ล่าว
ว่า ขนาดขององค์กรขนาดเล็กและใหญ่นั้นจะท�ำเพื่อสังคมมากกว่าองค์กรขนาดกลาง และ Besser and Miller
(2001) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จคือการท�ำความดี ทั้งแนวทางนี้ยังได้ประโยชน์ในการรักษาพนักงานด้วย
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สอดคล้องกับที่ Grant Thrnton International (2008) ได้ศึกษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ำแนวทางกิจการค้า
เพือ่ สังคมนีม้ าใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุแล้วจะเอือ้ ต่อความส�ำเร็จและยัง่ ยืนได้เพราะเป็น
บริการที่มีความต้องการและแก้ปัญหาได้จริง ดั่งที่ Richeson, Boyne and Brady (2007) และได้พบว่าการศึกษา
มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคม
จากการวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นพ้องกันว่ารูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคมนั้นเป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม จึงขอเสนอแนะในระดับนโยบายว่ารัฐบาลควรออกระเบียบ
ในการจัดตัง้ นิตบิ คุ คลประเภทใหม่ คือ ประเภทกิจการค้าเพือ่ สังคมนีข้ นึ้ โดยมีเกณฑ์ควบคุมทัง้ ประเภทการประกอบ
การทีต่ อ้ งเป็นการแก้ปญ
ั หาของสังคมโดย และควบคุมคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งมีการสอบประวัตเิ ชิงลึกเหมือน
บุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรอย่างสมาคม หรือมูลนิธิ
2. ปรับปรุงประมวลรัษฎากร
เครื่องมือชิ้นส�ำคัญในการขับเคลื่อนนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคมนี้ให้เกิดได้อย่างกว้างขวางคือ
เรื่องของผลประโยชน์ทางภาษี ที่เสนอแนะว่าต้องจัดเก็บในอัตราที่ต�่ำกว่าอัตราภาษีขององค์กรแสวงหาก�ำไรทั่วไป
ทั้งยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถปันผลก�ำไรหลังหักภาษีแล้วนั้นเพื่อน�ำไปใช้เลี้ยงชีพได้บางส่วน โดยก�ำไรอีกส่วนต้องคงไว้
ในองค์กรเพื่อน�ำมาพัฒนา และขยายขอบข่ายการแก้ปัญหาสังคมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อไป
3. ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน และกระตุน้ ให้เกิดจิตส�ำนึก และค่านิยมทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการศึกษา
ตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุนี้ เช่นเดียวกับทีส่ ำ� นักงานสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กระท�ำอยู่ องค์การนี้
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ระตุน้ ให้สงั คมตระหนักรูป้ ญ
ั หา เป็นเวทีให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วม ทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางเชิงข้อมูล รวมถึง
จิตอาสาต่าง ๆ ที่จะมาด�ำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. จัดท�ำแผนงานประชาสัมพันธ์งานของสถานศึกษากับชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน
เชิงพื้นที่ และต้องมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยเฉพาะในประเด็นของการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
รู้จักบทบาท หน้าที่ และความส�ำคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยที่สถานศึกษาด�ำเนินการอยู่ ต้องมีแผนในการปรับ
องค์กรของตนเองให้เข้าถึงชุมชนมากขึน้ ให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
นี้มากขึ้น
2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีให้มากกว่าการมองว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการท�ำงาน แต่เป็น
ปัจจัยที่ 5 ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักรู้ถึง                    
การยังคงด�ำรงอยูข่ องตนเอง ต้องมีการจัดการศึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยีให้แก่ผสู้ งู อายุอย่างกว้างขวางขึน้ อันจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดตั้ง อัตราภาษี สัดส่วนการอนุญาตให้ปันผลรวมถึงรายละเอียดด้านอื่น ๆ                       
ของนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคม
2. ศึกษาเกีย่ วกับบทบาท หน้าที่ แหล่งเงินทุน ทีม่ าของกรรมการ รวมถึงรายละเอียดด้านอืน่ ๆ ขององค์การ
มหาชนที่จะมาสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
3. ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอื่น
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เอกสารอ้างอิง
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