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บทคัดย่อ
	 เป็นทีร่บัทราบโดยทัว่กนัว่าโครงสร้างของสงัคมก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายทุีส่ดัส่วนผูส้งูอายจุะเพ่ิมมากขึน้
จนส่งให้เกดิปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมามากมายหากไม่มกีารเตรยีมการรองรับไว้ก่อน		การศกึษาตามอัธยาศยัเป็นแนวทาง
ส�าคัญหลักที่จะใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้	 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
ตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานครซึง่ถือเป็นภาพสะท้อนของประเทศ	ศกึษาปัญหาและอปุสรรคท่ี
เกดิขึน้	รวมถงึเสนอแนวทางใน	การจดัการศกึษาตามอธัยาศยัทีเ่หมาะสม	โดยใช้การวจิยัผสม	ซึง่ผลการศกึษาพบว่า 
ระดบัประสทิธผิลอยูใ่นเกณฑ์มาก	และมปัีจจยัทีส่่งผลทัง้หมด	5	ปัจจยั	ขณะทีปั่ญหาหลกั	คอื	การตระหนกัรูปั้ญหา
ของรฐับาล	และได้ข้อเสนอคือการใช้รูปแบบนติบุิคคลประเภทใหม่	“กจิการค้าเพือ่สงัคม”	ท่ีมปีระโยชน์ทางด้านภาษี 
ในการจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาด�าเนินการมากข้ึน	 และให้ผู้ท่ีต้องการท�าเพื่อสังคมอยู่แล้วสามารถเลี้ยงชีพ 
ได้	รวมถึงเสนอให้จัดตั้ง	“องค์การมหาชน”	ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับ
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�า
	 ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรในทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะมีจ�านวนประชากรในวัยเด็กลดน้อยลง	
ขณะที่จ�านวนประชากรในวัยสูงอายุจะเพิ่มสูงข้ึน	 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของประชากรท่ีก�าลังจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Aging	Society)	อย่างเต็มรูปแบบ	(องค์การสหประชาชาติ,	2007)
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	 ขณะที่ประเทศไทยเองก็จะมีโครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนไปจากการมีสัดส่วนประชากรใน 
วัยเด็กมากมาเป็นสัดส่วนประชากรสูงอายุมาก	จ�านวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ	5.6	ล้านคน	ในปี																			
พ.ศ.	2542	เป็นประมาณ	10.5	ล้านคนในปี	พ.ศ.	2559	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542)	ทั้งนี้ 
มกีารพยากรณ์จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตว่ิาประเทศไทยในอกี	20	ปีข้างหน้าคือ
ประมาณปี	พ.ศ.	2571	จะมีจ�านวนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ	23.5	(มหาวิทยาลัยพะเยา,	2554)	และด้วยอายุขัยเฉลี่ยที่
ยาวขึน้ของผูส้งูอายนุีท้�าให้อัตราการพึง่พา	(Aging	Index)	เพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ	12.0		ในปี	พ.ศ.	2533	เป็นร้อยละ 
17.5	ในปี	พ.ศ.	2553	(มลูนิธสิถาบนัวจัิยและพฒันาผูสู้งอายไุทย,	2553	)	และจากสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมากนีไ้ด้
ท�าให้โครงสร้างของสงัคมเปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ		ทีห่ากรัฐไม่ได้มกีารเตรยีมการจดัการรองรบัสภาพนีอ้ย่างเหมาะสม 
และทั่วถึงเพียงพอย่อมสร้างปัญหาใหญ่ข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมีมากในหลายมิติดังท่ี	 
วรเวศม์	สุวรรณระดา	(2556)	คาดไว้	กล่าวคือ	
	 -	 ด้านสาธารณสุข	 ที่จะต้องมีการจัดสวัสดิการ	 การพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุขึ้นโดยเฉพาะอีกจ�านวนมาก																
ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการรักษาแต่หมายรวมถึงจ�านวนบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้	 ความเข้าใจในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่จะต้องถูกดึงออกมาจากระบบแรงงานปกติ	 รวมถึงการก่อสร้างสถานพยาบาล	 บ้านพักส�าหรับผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะด้วย
	 -	 ด้านการออม	 ในภาคครัวเรือนที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะสูงข้ึนจากการท่ีครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่าย 
ในการเล้ียงดูผูส้งูอาย	ุอกีทัง้ตวัผูส้งูอายเุองก็ต้องน�าเงินออมทีอ่อมไว้ออกมาใช้จ่าย	ท�าให้การออมของประเทศลดลง
	 -	 ด้านการลงทุน	 ที่จะลดลงตามอัตราการออมของประเทศ	 ทั้งยังจ�าต้องมีการศึกษา	 ลงทุนท�าการวิจัยใน																					
การปรับสภาพการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด	สภาพแรงงานตามโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไป	ซึ่งกระทบ
ถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการในปัจจุบัน
	 -	ด้านงบประมาณการเงิน	การคลังของประเทศ	ที่รัฐต้องจัดสรรรายจ่ายจ�านวนที่เพิ่มขึ้นมากในการจัดงาน
บริการสังคมให้ผู้สูงอายุ
	 -	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 เพราะไม่เพียงโครงสร้างในประเทศไทยเปลี่ยนไปแต่เป็นโครงสร้างของทั้งโลก	
ท�าให้มีบางประเทศที่ส่งผู้สูงอายุประเทศตนมาอาศัยประเทศไทยเป็นที่พักหรอืเป็นบา้นหลังทีส่อง	จากค่าครองชีพ 
ที่ประหยัดกว่าอีกทั้งคุณภาพการดูแล	 และการเอาใจใส่ท่ีดี	 ซ่ึงการหลากเข้ามาของผู้สูงอายุจากประเทศต่าง	 ๆ	 
นี้ไม่ได้เข้ามาเฉพาะตัวแต่ได้น�าวัฒนธรรมของประเทศตนเข้ามาด้วย	ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีคิด	และวิถีการด�าเนินชีวิต
ของคนไทยด้วย
	 -	ด้านช่องว่างของสังคม	ที่จะเกิดภาวะขาดการสื่อสารระหว่างรุ่นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ท�าให้ผู้สูง
อายุมีปัญหาในการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ผ่านทางเทคโนโลยีใหม่	ๆ	น�ามาซึ่งปัญหาครอบครัวระดับรากเหง้า
	 -	 ด้านสาธารณูปโภค	 รถสาธารณะ	 สวนสาธารณะ	 หรือสันทนาการอื่น	 ๆ	 ที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ	่ 
ปรับเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้	โดยเฉพาะเมื่อค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนตามกฎของสหประชาชาติที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกและต้องปฏิบัติด้วย	ท�าให้เกิดปัญหาการแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	อย่างกว้างขวาง
	 ผลกระทบมิติต่าง	ๆ	เหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	“ภาวะพึ่งพิง”	ขึ้น	สังคมต้องแบกรับภาระที่ก�าลังจะต้อง
เกิดขึ้นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	จึงเป็นเรื่องท้าทายสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับมือกับอนาคตอันใกล้นี้อย่างไร

ความส�าคัญของการศึกษา
	 และจากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความส�าคัญและความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเก่ียวกับการให้การศึกษา
ส�าหรบัผูส้งูอาย	ุเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็นผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพอย่างยัง่ยนืโดยเฉพาะการศกึษาตามอธัยาศยั
อนัเป็นการศกึษาทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูส้งูอายไุด้อย่างเป็นปัจเจกและตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุจริง	ๆ	ผู้สูงอายุที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่อันจะท�าให้ผู้สูงอายุปรับสภาพเป็นแรงงานที่มีความรู้	หมายถึงอัตรา
ค่าจ้าง	ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น	รวมถึงโอกาสในการหารายได้ที่สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด	“ภาวะพึ่งพิง”	ดั่งกล่าว
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	 การวิจัย	 “ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”	 นี้จึงมี 
ความส�าคญั	คือ	ท�าให้ทราบถงึประสทิธผิลของการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีจดัโดยภาครฐัในเขตกรงุเทพมหานคร 
ในปัจจุบันนี้ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด	รวมถึงท�าให้ทราบถึง	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลว่าปัจจัยใดที่จะส่งผล
โดยตรง	และมีน�้าหนักต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนี้	รวมถึงท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 ทั้งยังจะสามารถน�าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ไปพัฒนาเป็นแนวทาง 
ในการสร้าง	ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 “ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในเขต	 กรุงเทพมหานคร”	 
น้ีผู้วิจัยได้น�าแนวคิดการปฏิบัติการขององค์การของ	 Thompson	 (2003)	 มาเป็นกรอบของบริบทใหญ่	 รวมถึง
น�าตัวแปรในการรักษาอาณาเขต	 กับตัวแปรจากตัวแบบการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ท่ีศึกษาแล้วเห็นว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 คือ	 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย	 (Interaction	
Between	Factor	Model)	ที่เสนอโดย	Edwards	(1980)	มาเป็นตัวแปรต้นท�าให้ได้ออกมาซึ่งตัวแปรต่าง	ๆ 	ได้แก่
	 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การ	ของ	Thompson	ประกอบด้วย
	 1.	ด้านการสร้างกันชน
	 2.	ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
	 3.	ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
	 4.	ด้านการจัดล�าดับความส�าคัญของสภาพแวดล้อม
	 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�ามาเทียบกับเกณฑ์ตวัช้ีวดัของส�านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 (2553)	 ท่ีใช้ประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย	โดยเลือกในตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ	วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยจากเอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 (2552)	 และตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส�าหรับผู้สูงอาย	ุ
ได้เป็นตัวแปรตาม	ได้แก่
	 1.	ตอบสนองต่อความสนใจ
	 2.	ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
	 3.	สามารถศึกษาได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
	 4.	สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน
	 5.	ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
	 6.	ความเข้มแข็งของชุมชน
	 ส�าหรับการเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 ที่ช่วยยกระดับประสิทธิผลและ
เหมาะสมกับประเทศไทยนั้นจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภาครัฐ	แนวคิดการมีส่วนร่วม	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
และแนวคิดกิจการค้าเพื่อสังคม	ในการน�าเสนอ	
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วัตถุประสงค์ 
	 การวิจัย	 “ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”																				
มีวัตถุประสงค์		ดังนี้
	 1.	ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร		
	 2.	ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของการจัดการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร	
	 3.	ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร	
	 4.	เสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยผสม	 โดยในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลจะใช้	 
การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	ขณะท่ีการศกึษาปัญหาและอปุสรรค	และการเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม 
จะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยมีวิธีการด�าเนินงานวิจัยดังนี้
	 การวิจัยเชิงปริมาณ
		 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 	 ประชากรในงานวิจัยนี้คือครูอาสา	ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(ครู	กศน.	ต�าบล)	
และครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 (ครู	 ศรช.)	 สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยท้ัง	 
50	เขตของกรุงเทพมหานคร	รวมจ�านวนทั้งหมด	477	คน
	 โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
	 	 1.1	 ผู้วิจัยส�ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งปฐมภูมิภูมิ	 แล้วจัดท�ากรอบของการสุ่ม	
(Sampling	Frame)
	 	 1.2	 ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	 (Sample	 Size)	 ตามตารางส�าเร็จรูปของยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น																
ร้อยละ	95	จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง	222	คน	
	 	 1.3	 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
เขตละ		4.44	คน	ผู้วิจัยจึงได้ปัดขึ้นเป็นเขตละ	5	คน
	 	 1.4	 จากนั้นท�าการสุ่มแบบเจาะจงคือให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตมีทุกประเภทของตัวอย่าง	 หากเขตใด 
มีประเภทของตัวอย่างไม่ครบจะเก็บตามประเภทที่มี
	 	 1.5	 จากนั้นผู้วิจัยส่งแบบสอบถามในการส�ารวจ
	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	 	 2.1	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น	 
4	ตอน	ได้แก่
	 	 	 ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนตวัทัว่ไป	มลีกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check-
list)	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	การศึกษา	สังกัด	และประสบการณ์ในการท�างาน
	 	 	 ตอนที่	2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอาย	ุ															
มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	เพือ่น�าค่าเฉลีย่ของแต่ละประเดน็
หลักมาหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลของแต่ละตัวอย่าง	เพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อไป
	 	 	 ตอนที่	3	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ส�าหรับผู้สูงอายุ	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	5	ระดับ	 เพื่อน�ามาหา
เป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นหลักเพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อไป	
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การวิจัยเชิงคุณภาพ
	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีประชากร	 คือ	 ผู้บริหารการจัดการศึกษา	 ผู้บริหารองค์กรเอกชนที่น�าแนวทาง 
การจัดการอย่างมีประสิทธิผลมาใช้	นักวิชาการด้านแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิผล	และผู้สูงอายุ	โดยผู้วิจัย
ได้ท�าการสุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	ด้วยตนเอง
	 	 1.1	 ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	ประกอบด้วย
	 	 	 นายประเสริฐ	บุญเรือง	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 	 นางสาวจ�านรรจา	ขอบชิต	ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย	เขตพญาไท
	 	 	 นายรัฐเขต	 เชื้อมหาวัน	 ผู ้อ�านวยการ	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย	เขตบางรัก
	 	 1.2	 ผู้บริหารขององค์กรเอกชนที่น�าแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิผลมาใช้	ประกอบด้วย
	 	 	 ดร.	วัชรมงคล	เบญจธนะฉัตร์	ประธานกรรมการบริษัท	บาธรูมดีไซน์	จ�ากัด	
	 	 	 นายอนุรุธ	ว่องวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครืออังกฤษตรางู
	 	 	 นายคมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา	กรรมการผู้จัดการบริษัท	ภูลประสิทธิ์	จ�ากัด
	 	 1.3	นักวิชาการด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิผล		ประกอบด้วย	
	 	 	 ผศ.ดร.	เอกชัย	อภิศักดิ์กุล	คณบดี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อ�านวยการ
ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ	SMEs
	 	 	 นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	ผู้น�าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจน่านน�้าสีฟ้า
	 	 	 นายโจน	จันได	ปราชญ์ชาวบ้าน
	 	 1.4		ผู้สูงอายุ
	 	 	 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 จาก 
การสุ่มผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	3	คน
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 2.1	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้	 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structure	 Interview)	 
ประกอบด้วย
	 	 	 2.1.1	 ค�าถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตวัท่ัวไป	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	การบรหิารองค์กร	
และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร	
	 	 	 2.1.2	 แนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอาย	ุรปูแบบท่ีเหมาะสมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	บทบาทภาครัฐ	การมีส่วนร่วม	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และกิจการค้าเพื่อสังคม

ผลการวิจัย
	 ผลจากการวจิยัพบว่า	ประสทิธิผลของการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร
นัน้อยู	่	ในเกณฑ์มปีระสทิธิผลมาก	ซึง่เมือ่แจกแจงในตวับ่งชีย่้อยทัง้	6	ตวับ่งชีแ้ล้วจะเหน็ว่าแม้ทกุตวับ่งชีจ้ะได้ค่าเฉลีย่ 
อยู่ในเกณฑ์มีประสิทธิผลมากเท่ากันทั้งหมดก็ตาม	แต่ก็ด้วยค่าเฉลี่ยที่ลดหลั่นกันไป	โดยตัวบ่งชี้ด้านสามารถศึกษา
ได้ต่อเน่ืองตลอดชวีติได้คะแนนสงูสดุ	รองลงมาคอื	การตอบสนองความสนใจ	ความเข้มแขง็ของชมุชน	ช่วยยกระดบั 
คุณภาพชีวิต		สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน		และการตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ	ตามล�าดับ
	 ขณะด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลนั้น	 ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ส่งผลมากเช่นกัน	 แต่หากแจกแจง																				
เป็นรายประเด็นแล้วแม้จะพบว่าทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ด�าเนินการมากแต่ก็ด้วยค่าเฉลี่ยที่ต่างกันไม่น้อย	
โดยประเด็น	 การจัดล�าดับความส�าคัญของสภาพแวดล้อม	 ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รองลงมาคือประเด็นการสร้างกันชน	
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ประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม		ประเด็นทัศนคติของผู้ปฏิบัติ		ประเด็นด้านการสื่อข้อความ	ประเด็น
ด้านโครงสร้างระบบ		ประเดน็ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม	และประเดน็ด้านทรพัยากร	ได้ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ
	 ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกับระดับประสิทธิผลนั้นพบว่า	 ปัจจัยด้าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม	 ปัจจัยด้านการสร้างกันชน	 ปัจจัยด้านการสื่อข้อความ	 ปัจจัยด้านการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของสภาพแวดล้อม	 และปัจจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีผลต่อระดับประสิทธิผลของ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	โดยเรียงล�าดับจากมีอิทธิพลมากไปสู่น้อย
	 ขณะท่ีปัจจัยด้านทรพัยากร	ปัจจัยด้านทัศนคตขิองผูป้ฏบัิติและ	ปัจจยัด้านโครงสร้างระบบ	ผลการวจัิยพบว่า 
ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใด
	 ในส่วนของสภาพปัญหาและอุปสรรคนั้นพบว่าปัญหาหลักคือเรื่องของความตระหนักถึงปัญหาสังคมผู้สูง
อายุ	รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย	ที่ทั้งสองประเด็นนี้ไม่เป็นที่รับรู้ในสังคมเท่าที่ควร	
ท�าให้ถูกละเลยทั้งจากภาคการเมืองและภาคสังคม	ขณะที่ด้านเศรษฐกิจที่ใช้แนวคิดทุนนิยมก็เป็นอุปสรรคที่บีบรัด 
ให้การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ไม่อาจท�าได้อย่างเต็มก�าลังนัก
	 สุดท้ายเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยนั้น																			
จากการวิจัยได้ข้อสรุปออกมาว่ารูปแบบพิเศษอย่างรูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคม	 และรูปแบบขององค์การมหาชน
นั้นเป็นรูปแบบที่สามารถจะด�าเนินการได้จริงอย่างมีประสิทธิผล	และยั่งยืน

สรุป และอภิปรายผล
	 ด้านประสิทธิผลที่ผลปรากฏออกมาไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือได้ผลอยู่ในระดับมีประสิทธิผลมากนั้น																		
หากพิจารณาการด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยละเอียด
แล้วพบว่า	 การด�าเนินงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษานอกระบบ	 ขณะที่ในด้านของการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ	 คือเป็นการจัดในลักษณะเฉพาะกิจ	 เป็นครั้งคราวตามความพร้อม	 และ 
ความสะดวกของคนในชุมชน	 ซึ่งนั่นกลับกลายเป็นการจัดที่สนองตอบต่อหลักประสิทธิผลโดยตรงคือเน้นเรื่องของ
การตอบสนองความสนใจ	ความถนัด	ศักยภาพ	และการน�าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	ส่งผลให้ระดับ
ประสิทธิผลของงานวิจัยนี้ที่ใช้การประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลออกมาเป็นมีประสิทธิผลมาก	
	 ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลน้ันพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	 เอกสาร	 หรือตัวระบบ															 
การท�างานนั้นได้ค่าเฉลี่ยที่สูงซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่ามาจากการที่หน่วยงาน	คือ	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐท�าให้จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการด้านเอกสารอย่างต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ	ขณะที่ปัจจัย	ด้านการสร้างกันชน	ที่ก็ได้ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงนั้นจากการท�าวิจัยเชิงคุณภาพคือ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าเกิดจากความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงเองท่ีมีโอกาส
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่	ๆ	จากการจัดอบรมของหน่วยงานต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ	ท�าให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยเีหล่านัน้ในการท�างาน	การสัง่การ	การประสานงาน	และการตดิต่อสือ่สาร	และได้ผลกัดนัให้น�า
มาใช้ในองค์กรเพราะอปุกรณ์เหล่านัน้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานกม็กี�าลงัทีจ่ะมใีช้กนัเป็นส่วนตวั	ท�าให้ไม่ได้มค่ีาใช้จ่าย 
เพิ่มเติมแต่อย่างใด	ซึ่งเมื่อมีการใช้ภายในองค์กรอย่างไม่เป็นทางการจนประจักษ์ผลดี	เห็นผลถึง	ความสะดวก	และ
ความคล่องตัวแล้วจึงได้มีการผลักดันให้ไปใช้กับผู้เรียน	 หรือชุมชนที่ท�างานประสานร่วมกันด้วย	 ส่งผลเป็นระดับ
ประสิทธิผลของประเด็นการสร้างกันชนนี้ได้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีที่มีค่าเฉลี่ยสูง
	 ขณะท่ีปัจจัยภายนอก	เช่น	ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ	ท่ีได้ค่าเฉลีย่น้อยกว่านัน้พบว่ามาจากปัญหาของระบบ
ราชการที่มีขั้นตอนมาก	มีเอกสาร	และวิธีการที่ละเอียดจนท�าให้การด�าเนินการไม่อาจท�าได้มากนัก
	 โดยสรปุคอื	ปัจจัยทีเ่ป็นปัจจยัภายใน	เป็นปัจจยัเฉพาะบุคคล	หรอืเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระบบเอกสารภายใน
นั้นจะได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยที่ต้องท�าร่วมกับองค์กรอื่น	หรือท�าร่วมกับชุมชน	
	 ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับของประสิทธิผลในส่วนของปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่	 3	 ปัจจัยคือปัจจัยด้านทรัพยากรท้ังเรื่อง 
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งบประมาณ	 สถานที่	 บุคลากร	 และเคร่ืองมือ	 ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ	 และปัจจัยด้านโครงสร้างระบบ 
ทั้งโครงสร้างภายในองค์กร	และ	โครงสร้างระหว่างองค์กรนั้นสามารถอภิปรายได้ว่า
	 ปัจจัยด้านทรัพยากรที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ส่งผลกับระดับประสิทธิผล	 ซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัย																				
ด้านทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดล้อม	และชมุชน	คอื	การสือ่กบัชมุชนให้เข้าใจการท�างานของหน่วยงาน	การปรบัหน่วยงาน
ให้เข้ากับชุมชน	และการจัดล�าดับความส�าคัญของงานเกี่ยวกับชุมชน	รวมถึงปัจจัยด้านการสร้างกันชนที่ได้คะแนน
ความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิผลค่อนข้างสูงแล้วก็สอดคล้องตามทฤษฏีการจัดการองค์การของ	 Thompson	
(2003)	ว่าสิง่ส�าคญัทีจ่ะรกัษาองค์กรให้อยูไ่ด้ในสภาพสงัคมปัจจบุนันัน้คอืเรือ่งของเทคโนโลย	ีชมุชนและสิง่แวดล้อม
มากกว่าด้านทรัพยากร
	 ขณะที่ปัจจัยด้านทัศนคติที่ไม่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลนั้น	 อภิปรายได้ว่าเป็นเพราะบุคลากรที่ท�างานใน
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้จ�านวนมากท�าด้วยใจท่ีเห็นคุณค่าในงาน	 คือ
มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงาน	 และท�างานอย่างเต็มก�าลัง	 เจ้าหน้าท่ีในทุกเขตจะมีความผูกพันกับคนในชุมชน 
อย่างแน่นแฟ้น	การได้ช่วยเหลอืกันในยามทีป่ระสบทกุข์ท�าให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดี	ส่งให้ภาพรวมของทัศนคตขิอง 
เจ้าหน้าทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดีในทุกเขต	ท�างานอย่างเตม็ก�าลงัไม่ว่าจะอยูใ่นบรบิท	หรอืข้อจ�ากดัใดส่งผลให้ระดบัประสทิธผิล
ที่ออกมามีผลมาจากปัจจัยด้านอื่นมากกว่า
	 ส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างระบบท่ีไม่ส่งผลต่อระดบัประสทิธิผลเช่นเดยีวกนันัน้กส็ามารถอภปิรายได้ว่ารูปแบบ 
การท�างานของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นรูปแบบเหมือนรูปแบบ
สถาบันตามที่	 Thompson	 (2003)	 ได้แบ่งประเภทไว้ว่าเป็นองค์การที่ต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลาย	องค์การเป็น
ส่วนหนึ่งในระบบสังคมส่วนรวม	ที่ต้องขยายในลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
	 ขณะที่ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลอันประกอบด้วย	 ปัจจัยด้านการสร้างกันชน	 ปัจจัย																															
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม	 ปัจจัยด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม	 ปัจจัยด้านการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของสภาพแวดล้อม	และปัจจัยด้านการสื่อข้อความนั้น	ปรากฏว่าปัจจัยด้านการสื่อข้อความเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลปัจจัยเดียวที่มาจากตัวแบบของการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ซ่ึงหากพิจารณาถึงค่าความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิผลแล้วแม้จะมีความสัมพันธ์น้อยกว่าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม	กับปัจจัยด้านการสร้าง
กันชนแต่ก็ยังมีคะแนนที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็สอดคล้องกับที่	Quinn	and	Rohrbaugh	(1981)	เสนอการวัดประสิทธิผล
ในลักษณะรูปแบบกระบวนการภายในที่พิจารณาจากความสามารถในการกระจายข่าวสาร	 และความสามารถใน 
การรักษาเสถียรภาพ	 และความเป็นระบบ	 ส่วนปัจจัยด้านการสร้างกันชนหรือเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อระดับ
ประสทิธผิลค่อนข้างสงูซึง่กส็อดคล้องกบังานวจิยัของ	Rosenthal	(2008)	และ	Laura	and	Catherin	(2008)	ท่ีกล่าว
ว่าผู้สูงอายมุคีวามต้องการทีจ่ะศึกษาคอมพวิเตอร์เป็นจ�านวนมาก	และการจัดการศกึษาทางไกลส�าหรบัผูส้งูอายตุ้อง 
บรูณาการกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่	รวมถงึยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ	Gibson,	Ivancevich	and	Donnelly	(1982)	
ที่กล่าวถึง	 ความสามารถในการปรับตัว	 หมายถึง	 ความสามารถขององค์การท่ีจะสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง																		
ทั้งภายในและภายนอกและการพัฒนาหมายถึง	 การพัฒนาสมรรถนะท่ีจะท�าให้อยู่ได้ในระยะยาว	 ซ่ึงปัจจุบันก ็
มุ่งไปด้านของเทคโนโลยี	 และสภาพแวดล้อม	 โดยเฉพาะชุมชนนั่นเองเป็นกระแสใหม่ที่เชี่ยวกรากของโลก	 
หากองค์กรใดตามไม่ทัน	หรือไม่ปรับตัวก็ไม่อาจรักษาสถานภาพของตนไว้ได้	ปัจจัยด้านการสร้างกันชนนั้นจึงมีผล
ต่อระดับประสิทธิผลขององค์กรอย่างมาก
	 ขณะที่ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนโดยตรง	 คือ	 ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม	 การปรับตัวให ้
เข้ากบัสภาพแวดล้อม	และการจดัล�าดบัความส�าคญัของสภาพแวดล้อมทีส่่งผลต่อระดบัประสทิธผิลกส็อดคล้องกบั
งานวิจัยของ	Zamuto	 (1982)	ที่ได้กล่าวถึง	 การวัดประสิทธิผลว่าขึ้นอยู่กับ	กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นการพิจารณา
จากการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงคนในชุมชนนั่นเอง	 รวมถึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 Kevin	 et	 al.	 (2003)	 ที่กล่าวว่า	 ความพึงพอใจและความต้องการเข้าร่วมเครือข่ายเป็นปัจจัย 
ที่ท�าให้องค์กรมีประสิทธิผล	 ทั้งนี้ก็เพราะส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ 
แบ่งการด�าเนินงานตามพื้นที่	 ดังน้ันการจะประสบความส�าเร็จหรือด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลจึงมุ่งไปที่ 
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ความสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชนนั่นเอง	ซึ่งสอดคล้องกับ	ปิยากร	หวังมหาพร	(2550)	ได้ศึกษาว่า 
การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมผู้สูงอาย	ุ นอกจากนี้บทบาทหลักบทบาท
หนึ่งของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ก็คือเรื่องของชุมชนที่ต้องได้รับ 
ความร่วมมือจากชุมชนสอดคล้องกับที่	 พนิดา	พุ่มข�า	 (2551)	 ได้กล่าวว่า	 การได้รับความสนับสนุนทางสังคมของ
ครูเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษา	หรือดั่งที่	ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	และคณะ	(2556)	กล่าวว่า	 
ต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ
	 ในส่วนของการวจัิยเชงิคุณภาพน้ัน	ประเดน็การมส่ีวนร่วมของผูส้งูอายทุีผ่ลออกมาปรากฏว่าต้องมกีารเปลีย่น
ทศันคตมิองผูส้งูอายเุป็นทรพัยากรอนัมค่ีาของสงัคมแทนการมองว่าเป็นภาระของสงัคมนัน้กส็อดคล้องกบังานวิจยั
ของ	วิพรรณ	ประจวบเหมาะ	 (2551)	ที่กล่าวว่า	ต้องรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	 ในอีกด้าน
ก็สอดคล้องกับ	รศรินทร์		เกรย์	และคณะ	(2556)	ที่กล่าวว่า	ความรู้สึกภูมิใจในตนเองว่ายังมีคุณค่าเป็นสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 เช่นเดียวกับ	ชมพูนุท	พรหมภักดิ์	 (2556)	ที่กล่าวว่า	การส่งเสริมการท�างาน
ของผู้สูงอายุเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง
	 ส่วนเรือ่งรปูแบบในปัจจุบนัทีเ่หมาะสมในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอาย	ุกบัเรือ่งบทบาทของ
ภาครัฐนั้นความเห็นส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่ารัฐควรมีหน้าที่หลักในการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าเป็นผู้ด�าเนิน
การจริง	 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นประจักษ์ถึงการขาดประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐในหลาย	ๆ	 เร่ือง 
ทีผ่่านมา	ท�าให้เกิดความหวัน่ใจ	ไม่แน่ใจขึน้ซึง่ก็สอดคล้องกบัแนวคดิบทบาทภาครฐัของ	ส�านกั	Murray	Rothbard					
และ	David	Friedman	-	(Harvey,	2007)	ที่มีแนวคิดว่าการใช้ก�าลังผิดเสมอ	(ยกเว้นเพื่อการป้องกันตัว)	รัฐต้อง
ถูกจ�ากัดอ�านาจเพื่อที่	 รัฐจะไม่ผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนด้วยก�าลัง	 เพราะเมื่อให้อ�านาจรัฐแล้วรัฐมีแนวโน้ม
ที่จะขยายอ�านาจ	 ไม่สามารถจ�ากัดอ�านาจของรัฐได้	 สิ่งรัฐบาลควรท�าคือไม่ควรมีรัฐอยู่เลย	 เพราะเอกชนท�าได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า
	 ขณะท่ีเรือ่งการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ในการจดัการศึกษาตามอัธยาศยันีอ้ภปิรายได้ว่า
ด้วยศรัทธาทีท่กุคนมต่ีอแนวคิดนีข้องพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมีการรบัรูอ้ยูใ่นระดับมาก	ทกุกลุม่จงึเหน็ตรงกนั
ว่าควรจะต้องมกีารสอนวชิาเศรษฐกจิพอเพยีงน้ีให้แก่ผูส้งูอายเุพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ท้ังในด้านการเลีย้งชีพ	การพฒันา 
คณุภาพชวีติ	รวมถงึด้านจิตใจสอดคล้องกบั	กาญจนา	สร้างเอีย่ม	(2550)	ทีศ่กึษาถงึการรบัรู	้การเจ้าใจและการน�าไปใช้
ของข้าราชการครไูว้	แต่ทีน่่าสนใจคอืในกลุม่ผูส้งูอายยุงัมคีวามเข้าใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนีใ้นเพยีงเรือ่ง
ของ	เกษตรทฤษฎใีหม่	หรือการเกษตรอนิทรย์ี	การท�าของใช้ขึน้มาใช้เอง	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สรุย์ีพร	เอีย้วถาวร 
(2550)	ทีพ่บว่าแม้ครจูะมกีารรบัรูใ้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นอย่างดแีต่กลบัไม่ค่อยเข้าใจถงึหลกัการชดัเจนนกั 
ขณะที่ในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้บริหารองค์กร	หรือนักวิชาการที่เข้าใจแก่นของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงว่าเป็นพืน้ฐานของทุกเรือ่งในชีวติ	จงึควรน�ามาประยกุต์ด้วยการลงลกึให้ถึงแก่นคือด�าเนนิ
การจดัการศกึษาทีท่�าให้ผูส้งูอายทุีเ่รยีนสามารถน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงนีไ้ปใช้ในชวีติปกตทิีด่�าเนนิอยูข่องผูส้งูอายุ
ได้เลย	ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิ			เอี่ยวศรีวงศ์	(2544,	หน้า	16)	กล่าวว่า	“หากไม่มองเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวัฒนธรรมก็จะไม่มีทางเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้จริง	และไม่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้”	
	 ส�าหรับแนวทางกิจการค้าเพื่อสังคมผลนั้นแม้ทุกกลุ่มตัวอย่างจะค่อนข้างเห็นด้วยกับการน�าแนวทางนี้มาใช้
ประยุกต์จัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Dacin,	Matear	and	Dacin	(2010)	
ที่เห็นว่า	การประกอบการเพื่อสังคมเป็นองค์กรหลักในการแก้ไชปัญหาสังคม	อีกทั้งสอดคล้องกับ	Kolter	and	Lee	
(2005)	 ที่ได้เสนอการใช้ระบบธุรกิจในการช่วยเหลือสังคมอีกท้ังการด�าเนินการโดยการเร่ิมจากใจช่วยเหลือหรือ												
จติอาสาน้ันกยั็งสอดคล้องกบังานวจิยัของ	Fiori,	Antonucci	and	Cortina	(2006)	ทีพ่บว่าเพือ่นและความสมัพนัธ์
ในชุมชนมีผลโดยตรงต่อการเข้าร่วมของผู้สูงอายุ	 นอกจากนี้แนวทางกิจการค้าเพื่อสังคมนี้ยังเหมาะกับการเริ่มต้น
ของผูป้ระกอบการขนาดเลก็ให้ด�าเนนิการได้ส�าเร็จซึง่กส็อดคล้องกบังานวจิยัของ	Udayasandakar	(2007)	ทีก่ล่าว
ว่า	 ขนาดขององค์กรขนาดเล็กและใหญ่นั้นจะท�าเพื่อสังคมมากกว่าองค์กรขนาดกลาง	และ	 Besser	 and	Miller	
(2001)	 ที่กล่าวว่า	 กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จคือการท�าความดี	 ท้ังแนวทางนี้ยังได้ประโยชน์ในการรักษาพนักงานด้วย
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สอดคล้องกับที่	Grant	Thrnton	International	(2008)	ได้ศึกษาไว้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�าแนวทางกิจการค้า
เพือ่สังคมนีม้าใช้ในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายแุล้วจะเอือ้ต่อความส�าเรจ็และยัง่ยนืได้เพราะเป็น
บริการที่มีความต้องการและแก้ปัญหาได้จริง	ดั่งที่	Richeson,	Boyne	and	Brady	(2007)	และได้พบว่าการศึกษา
มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 1.	ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคม	
	 	 จากการวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นพ้องกันว่ารูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคมนั้นเป็นรูปแบบการจัด 
การศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม	 จึงขอเสนอแนะในระดับนโยบายว่ารัฐบาลควรออกระเบียบ 
ในการจดัต้ังนิติบุคคลประเภทใหม่	คือ	ประเภทกจิการค้าเพือ่สงัคมนีข้ึน้	โดยมเีกณฑ์ควบคมุทัง้ประเภทการประกอบ
การทีต้่องเป็นการแก้ปัญหาของสงัคมโดย	และควบคมุคณุสมบัตขิองกรรมการท่ีต้องมีการสอบประวตัเิชงิลกึเหมอืน
บุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งในองค์กรไม่แสวงหาก�าไรอย่างสมาคม	หรือมูลนิธิ
	 2.	ปรับปรุงประมวลรัษฎากร
	 	 เครื่องมือชิ้นส�าคัญในการขับเคลื่อนนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคมนี้ให้เกิดได้อย่างกว้างขวางคือ	
เรื่องของผลประโยชน์ทางภาษี	ที่เสนอแนะว่าต้องจัดเก็บในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราภาษีขององค์กรแสวงหาก�าไรทั่วไป	
ทั้งยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถปันผลก�าไรหลังหักภาษีแล้วนั้นเพื่อน�าไปใช้เลี้ยงชีพได้บางส่วน	 โดยก�าไรอีกส่วนต้องคงไว้
ในองค์กรเพื่อน�ามาพัฒนา	และขยายขอบข่ายการแก้ปัญหาสังคมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อไป
	 3.	ออกพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์การมหาชนเพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอาย	ุเพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุ	และกระตุน้ให้เกดิจติส�านกึ	และค่านยิมทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการศกึษา
ตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายนุี	้เช่นเดียวกบัทีส่�านกังานสนบัสนนุและส่งเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ได้กระท�าอยู	่องค์การนี ้
จะท�าหน้าทีเ่ป็นผูก้ระตุ้นให้สงัคมตระหนักรูปั้ญหา	เป็นเวทใีห้ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วม	ทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางเชงิข้อมลู	รวมถงึ 
จิตอาสาต่าง	ๆ	ที่จะมาด�าเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุนี้ด้วย
	 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
	 1.	จัดท�าแผนงานประชาสัมพันธ์งานของสถานศึกษากับชุมชน
	 	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน
เชิงพื้นที่	 และต้องมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยเฉพาะในประเด็นของการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
รู้จักบทบาท	หน้าที่	และความส�าคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยที่สถานศึกษาด�าเนินการอยู่	ต้องมีแผนในการปรับ
องค์กรของตนเองให้เข้าถงึชุมชนมากขึน้	ให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ
นี้มากขึ้น
	 2.	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีส�าหรับผู้สูงอายุ
	 	 ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีให้มากกว่าการมองว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการท�างาน	 แต่เป็น
ปัจจัยที่	 5	 ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน	 และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักรู้ถึง																				
การยงัคงด�ารงอยูข่องตนเอง	ต้องมกีารจดัการศกึษาเก่ียวกบัเทคโนโลยใีห้แก่ผูส้งูอายอุย่างกว้างขวางขึน้อนัจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดตั้ง	 อัตราภาษี	 สัดส่วนการอนุญาตให้ปันผลรวมถึงรายละเอียดด้านอื่น	 ๆ																							
ของนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคม
	 2.	ศึกษาเก่ียวกบับทบาท	หน้าที	่แหล่งเงนิทนุ	ทีม่าของกรรมการ	รวมถงึรายละเอยีดด้านอืน่	ๆ 	ขององค์การ
มหาชนที่จะมาสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ
	 3.	ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอื่น	
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