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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ และเปรี ย บเที ย บแนวทางส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
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ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จานวน 384 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
ผลการวิ จั ย พบว่า แนวทางส่ ง เสริ มและพัฒ นาการสร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พ
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จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับ แนวทางส่งเสริม
และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามสถานภาพสมรส
ส่วนบุคคล พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือ ข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล วุฒิการศึกษา อาชีพ
รายได้ผู้สูงอายุพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The objective of this research was to study and compare promotion and
development guidelines for professional networking of the elderly in local
administrative organizations under a case study of Rahaeng Sub-district Municipality,
Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province. The sample of this study was 384
elderly people in Rahaeng Sub-district Municipality, Lat Lum Kaeo District, Pathum
Thani. A questionnaire was used as a research tool. Data collected were then
analyzed using statistics, including frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test and One-way ANOVA.
The results of this research indicated that overall opinion of the respondents
towards the promotion and development guidelines for professional networking of
the elderly in local administrative organizations under a case study of Rahaeng Subdistrict Municipality, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province was at a high
level. When individual aspects were considered, all aspects had a high level of
mean. They were divided into three aspects, 1) promoting the integration and
strengthening of the elderly organization, 2) promoting work and income generation
for the elderly, and 3) development to support the elderly. In addition, the results of
studying promotion and development guidelines for professional networking of the
sample, classified by personal factors indicated that the respondents with different
personal factors, including gender, age, marital status, period of residence in the
municipality area, educational background, occupation, and income had different
opinion towards the promotion and development guidelines for professional
networking with a statistically significance level of .05.
Keywords: promotion and development guidelines for networking, Elderly
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กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ………………………………………………………………
4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวม...................................................................................................................
4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย
จาแนกตามสถานภาพ..............................................................................................
4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ มและสร้า งความเข้มแข็ง ขององค์ก รผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม
สถานภาพ.................................................................................................................
4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้า น
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพ.........
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4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ว จัง หวั ด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวม จาแนกตามสถานภาพ...............................................................................
4.15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย
จาแนกตามระยะเวลาพักอาศัยในเขตเทศบาล........................................................
4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ มและสร้า งความเข้มแข็ง ขององค์ก รผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล.........................................................................
4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้า น
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามระยะเวลาที่พัก
อาศัยในเขตเทศบาล.................................................................................................
4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดด้านการพัฒ นา
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล.....
4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวม จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล.....................................
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4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย
จาแนกตามวุฒิการศึกษา.....................................................................................
4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา…………………………………………………………………………………………
4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ าง เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้า น
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิการศึกษา…
4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ าง เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามวุฒิการศึกษา............................
4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้าง4เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวม จาแนกตามวุฒิการศึกษา...........................................................................
4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย
จาแนกตามอาชีพ.............................................................................
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4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ
4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้า น
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ………..
4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามอาชีพ…………………………..
4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใน
ภาพรวม จาแนกตามอาชีพ.............................................................................
4.30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย
จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ........................................................................................
4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้
ผู้สูงอายุ......................................................................................................
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4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้า น
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ..
4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ...........................
4.34 การเปรียบเทียบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้ างเครื อข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู ง อายุขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสาคัญ คือ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจานวนประชากรในวัยทางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตรา การ
เกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น
ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ดาเนินไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ การดาเนินนโยบาย
ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสาเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวขึ้น และมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว
ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ งผลส าเร็ จดั ง กล่ าวทาให้ ภ าวการณ์เ จริ ญพั น ธุ์แ ละอัต ราการเกิ ด มี
แนวโน้ม ที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร กล่าวคือ ประชากรที่อยู่ใน
วัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง(ชมพูนุช
พรหมภักดิ,์ 2556)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญ 6 ด้าน คือ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 4. ด้านการรักษาความสงบภายใน
ชุมชน 5. ด้านการจั ดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบคงจะหนีไม่พ้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่คนใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แต่การพัฒนาอาชีพอย่างเดียวคงไม่พอ คงต้องพัฒนาเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้เกิดการร่วมกันเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือกันหรือสร้าง
ตลาดในการค้าขายแก้ผู้สูงอายุด้วย (บุษยา เพชรดุก, 2551)
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพื้นที่นี้ได้มีการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้สูงอายุและมีความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายในการประอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ และเป็น
ภาระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจริงในอนาคตเพื่อช่วยบรรเทาด้าน
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และจะได้ขยายผลการศึกษาต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
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1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1.แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อยู่ในระดับใด
1.2.2.แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อยู่ในระดับมาก
1.4.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกัน
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาของแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้นได้แก่
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1.1. เพศ
1.2.อายุ
1.3. สถานภาพสมรสสมรส
1.4. วุฒิการศึกษา
1.5. อาชีพ
1.6. รายได้ผู้สูงอายุ
ตัวแปรตามได้แก่
2.1. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2.2. ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
2.3. ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีประชากรรวมทั้งหมดจานวน 9,901 ( สานักงานปลัด เทศบาลตาบล
ระแหง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(http://www.tessabanrahang.go.th/condition.php)
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ช่วงระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลาทั้งสิ้น
1 เดือน
1.5.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจั ยได้กาหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัย โดยใช้ เฉพาะกลุ่ มผู้สู งอายุในพื้นที่เทศบาล
ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 เครือข่าย หมายถึง กลุ่มความร่วมมือในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6.2 ส่งเสริ ม หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลระแหงในการสร้ า ง
เครือข่ายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
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1.6.3 พัฒนา หมายถึง การได้รับการพัฒนาในการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6.4 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
ระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6.5 ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุ หมายถึง การส่งเสริม
และจัดตั้งดาเนินงาน และสร้างเครือข่าย ชมรมดาเนินงานให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาบลระแหง
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6.6 ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ หมายถึง การส่งเสริม
จัดหางาน การฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.6.7 ด้ า นการพัฒนาสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพ หมายถึง การจัดอบรม ส่ งเสริ ม
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
1.7 ประโยชน์ของงานวิจัย
1.7.1 ทราบแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี
1.7.2 ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1.7.3 ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อข่ ายในการประกอบอาชีพ ผู้ สู งอายุ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาวิ จั ย เรื่ อง แนวทางส่ งเสริมและพั ฒนาการสร้างเครื อข่ายในการประกอบอาชี พ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
2.4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ เทศบาลตาบลระแหง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
“ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (สานักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ (สทส.), 2551)
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้นิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึงประชากรทั้ง
เพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ
ได้แก่
1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65
ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
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3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือ
ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศ
นั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
“สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่
จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ
มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสวัสดิการผู้สูงอายุ
2.1.2.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
จากทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 54 บัญญัติว่า บุคคล
ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอและการยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 วรรคสอง บัญญัติว่า รัฐต้องสงเคราะห์คนชราและผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ และหลักองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 แนวนโยบายผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย ที่ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุข้างต้น ส่งผลให้เกิดการผลักดัน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดแนวนโยบายการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุเป็นสาคัญโดยการกาหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน การส่งเสริมกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน
มากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่เอื้อให้เกิดโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดีที่
จะรองรับการดาเนินการงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศเพื่อรองรับสิทธิสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ในมาตรา 11 โดยสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ.
2546 ได้เพิ่มเติมสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริการทางแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม การรวมกลุ่ ม ใน
ลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
5. การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
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7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
9. การให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีห รือในทางการ
แก้ไขปัญหาครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ผลจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ส่งผลให้ภาครัฐที่เป็นกลไกที่จะนาไปสู่
การปฏิบัติ ต้องให้ความสาคัญของสิทธิของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
ซึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานเพื่อผู้สูงอายุ จะต้องให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้สูงอายุ
ข้างต้นด้วย
1.2.2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
มาตรา 3 ให้ ย กเลิ กความใน (5) ของมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติ ผู้ สู งอายุ
พ.ศ.2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) กาหนดระเบี ยบเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อการคุ้ม ครอง
การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา 20 (2)”
มาตรา 4 ให้ ย กเลิ กความใน (11) ของมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติผู้ สู งอายุ
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”
มาตรา 5 ให้ ย กเลิ ก ความใน (2) ของมาตรา 20 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และ
การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
1.2.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี. 2545)
แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงนี้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
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4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ า นผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
บูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและ
การติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยรายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัย
สูงอายุที่มีคุณภาพ
1) มาตรการ หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
1.1 ขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า
1.2 ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย
2) มาตรการ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1 ส่งเสริมการเข้าถึง และพัฒนาการจัดบริการการศึกษา และการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเข้าใจชีวิตและ
พัฒนาการในแต่ละวัย และเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม
2.2 รณรงค์ให้ สั งคมตระหนักถึงความจาเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุ
3) มาตรการ การปลุกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน
3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
3.3 รณรงค์ให้สังคมมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
1) มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
และครอบครัว
2) มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2.1 ส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
2.2 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ
3) มาตรการ ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
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3.1 ส่งเสริมการทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ
3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจั ดทากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้ผู้สูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วม
4) มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
4.1 ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
4.2 ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม
4.3 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม
5) มาตรการ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น สื่ อ ทุก ประเภทให้ มี ร ายการเพื่ อ ผู้ สู งอายุ แ ละ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
5.2 ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสารสาหรับผู้สูงอายุ
5.3 ดาเนิ น การให้ ผู้ สู งอายุส ามารถเข้ าถึงข้อ มูล ข่าวสารจากสิ่ งต่า ง ๆ ได้อย่ า ง
ต่อเนื่อง
6) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม
6.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
เพื่อรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ
6.2 กาหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และ
ระบบสาธารณูปโภคสาหรับผู้สูงอายุ
6.3 มีการออกกฎหมายให้สิ ทธิ พิเศษแก่ ภาคเอกชนที่จัดบริการด้านที่ พักอาศัยที่ได้
มาตรฐานสาหรับผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
1) มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้
1.1 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้
1.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
2) มาตรการ หลักประกันด้านสุขภาพ
2.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุทุกคน
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2.2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างทั่วถึง
2.3 ให้วัคซีนที่จาเป็นตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
2.4 รัฐต้องให้อุปกรณ์ช่วยในการดารงชีวิตประจาวันตามที่จาเป็น เช่น แว่นตา ไม้
เท้า รถเข็น ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ
3) มาตรการ ด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง
3.1 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมค่านิยมในการ
อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
3.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการ
ให้ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4) มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4.1 ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุใน
การดารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม กลุ่ม และบุคคล
4.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงอัตราค่าโดยสารของระบบ
ขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ที่ลดหย่อนให้แก่ผู้สูงอายุ
4.1.2 ส่ งเสริมให้ มี การปรั บปรุ งบริการระบบขนส่ งสาธารณะทุกประเภทให้
ผู้สู งอายุ เข้าถึง และได้ใช้อย่ างสะดวกเหมาะสมกับผู้ สู งอายุตลอดระยะเวลาให้ บริการ โดย มีการ
ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น
4.1.3 ส่งเสริมให้ภาพรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสถานที่สาธารณะสาหรับผู้สูงอายุ
4.1.4 จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ได้จริงในสถานที่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ
เช่น ถนน ทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวก เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
4.1.5 จัดให้มีสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกาลังกายที่เพียงพอและเหมาะสม
ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
4.2 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาวในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการสอด
ประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้
4.2.1 สนับสนุนการดูแลระยะยาว
4.2.2 ระบบประคับประคอง
4.2.3 ดูแลโรคเรื้อรังที่สาคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคหลอด
เลือดในสมอง
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4.2.4 อาสาสมัครในชุมชน
4.2.5 สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
4.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน และ
องค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ โดยกระบวนการประชาคม
4.4 เกื้อหนุน ให้เอกชน และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพและ
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถซื้อบริการได้ โดยมีการดูแลและกากับมาตรฐานและค่าบริการที่เป็น
ธรรมร่วมด้วย
4.5 รัฐมีระบบและแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
4.6 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทย์ทางเลือก
4.7 จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐที่มีจานวนเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
1) มาตรการ การบริหารการจัดกาเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดับชาติ
1.1 เสริมสร้ างความเข้มแข็งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ สามารถผลักดัน
นโยบายและภารกิจที่สาคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
1.2 ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจั งหวัด ใน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เป็นเครือข่ายการบริหารและพัฒนาผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดทองถิ่น
1.3 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
1.4 คณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ว างแผนและด าเนิ น การให้ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ทันกาหนดเวลา
2) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ในระดับ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ
และมีมาตรฐาน
2.3 กาหนดแผนการผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศและดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
1) มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอาย
สาหรับการกาหนด นโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
2) มาตรการ ดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติที่มมี าตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่สาคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
2.2.1 ความหมายของเครือข่าย
คาว่า “เครือข่าย” มีความสาคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
คนบางกลุ่มมอง “เครือข่าย” ว่าเป็นเพียงคาที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมีองค์กรจานวนมาก
ตระหนักว่า “เครือข่าย” เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการพัฒนา แต่เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายทางาน
อย่างไร ทาไมบางเครือข่ายประสบความสาเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบความสาเร็จ เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ คนในชุมชน และองค์กรชุมชน จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ได้อย่างไร การจัดการภายในของเครือข่ายองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่ายเมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว
จะทาหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นคาถามที่ยังต้องการกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอีกมากนัก
เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่
ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การ
เชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น หรืออาจอยู่ในรูป
ของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัพพันธ์กันอย่างชัดเจน
“เครือข่าย” ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิด
จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
ความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคง
ความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน อีกประการหนึ่ง หมายถึงวัฒนธรรมองค์กร เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ทา
ให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรหนึ่ง ระหว่างคนในองค์กร และระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่น
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ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบลาดับชั้น (hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย
(networking)
กิจกรรมสาคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่ายทาร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ดาเนินกิจกรรมบางอย่าง
รวมกัน ทาให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน อีกด้านหนึ่งทาให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะเป็นการประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องต่าง ๆ ถ้าทาเป็นเครือข่ายจะได้ผลมากกว่า
เงื่อนไขสาคัญของเครือข่าย คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ
ระหว่างสมาชิก อาจมีผู้ประสาน ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มประสาน ซึ่งดาเนินกิจกรรมการประสาน แต่
ไม่ใช่เป็นผู้ดาเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเรื่อง เครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสาน
ระหว่างสมาชิกที่แตกต่างกันในสถานภาพสมรส เช่น เป็นผู้นาชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ
แต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถเป็นเครือข่ายได้ อีกแบบหนึ่ง คือ เครือข่ายขององค์กรหรือ
คนที่มีสถานภาพสมรสเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เช่น เกษตรกร นักวิจัย องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันวิจัย เป็นต้น
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
ในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไป
จากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม
มองเห็นได้มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ ไม่มี
ขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็
ได้ สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ คือ
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน
เครื อ ข่ า ยไม่ มี โ ครงสร้ า งที่ แ น่ น อนตายตั ว อาจมี ก ารออกแบบโครงสร้ า งขึ้ น มาท าหน้ า ที่ ส าน
ความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครกระทาอะไรได้
แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังนั้ นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กรมากนัก (Boissevain and Mitchell, 1973)
Starkey (1997) ให้ความหมายของ “เครือข่าย” ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่ บุคคลหรือองค์กร
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการทาให้บุคคล
และองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความ
สมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มี ความเป็นอิสระ มากกว่า
สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
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โครงการสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนช่ ว ยกั น นิ ย ามความหมายของค าว่ า
“เครือข่าย” สรุปได้ว่า เครือข่าย คือ กลุ่ม/องค์กรหลาย ๆ กลุ่มมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สร้าง
ความสัมพันธ์ ถักทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เกิดพลังในการทางานให้
บรรลุเป้าหมายทุกองค์กร และชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของเครือข่าย คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ พลังของ
เครื อข่าย คือ เป้าหมายและความพยายามที่จะทาให้บรรลุ เป้าหมาย คาว่า องค์กรเครือข่าย กับ
เครือข่ายองค์กร มีความหมายต่างกัน องค์กรเครือ ข่าย คือ องค์กร ในขณะที่เครือข่ายองค์กร คือ
เครือข่าย
องค์กรเครือข่าย อาจหมายถึงองค์กรบริหารเครือข่าย องค์กรสมาชิกของเครือข่าย
หรือภาพรวมขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กันในแวดวงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เครือข่ายองค์กรไม่ได้เน้นที่
รูปลักษณ์ขององค์กร แต่เน้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลายประเทศ Starkey พบว่า เครือข่ายอาจจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการ
ด้วยการวางแผนและการทากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมี
ได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีความสาคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายใน
เครือข่าย เครือข่ายไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการแลกเปลี่ยนและร่ว มมือภายในเครือข่ายสามารถจัดขึ้น ใน
ลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และ
การทากิจกรรมร่วมกัน
Burke (1999: 76-79) กล่าวว่า การที่เครือข่ายดารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ
เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุ นเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมี
ประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางสาหรับแหล่งทุน เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้วยเป้าหมาย
2
ประการ คือ
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอานาจแก่ประชาชน
2. เพื่อเป็นช่องทางสาหรับการให้บริการแก่ประชาชน
Burke อธิบายว่า เครือข่ายกับการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ที่ระดับ
ชุมชนการติดต่อสื่อสารทาได้อย่างรวดเร็วแบบปากต่อปากในกลุ่มคนรู้จักมักคุ้น โครงการพัฒนามีส่วน
ควบคุมกระบวนการดังกล่าวผ่ านการจัดตั้งกลุ่ม /องค์กรชุมชน หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ วิธีการแบบปากต่อปากในกลุ่มคนรู้จักมักคุ้นถูกนามาใช้และค่อนข้างประสบความสาเร็จ
รูปแบบนี้เป็นลักษณะที่สาคัญของวิธีการติดต่อสื่อสารแบบมีส่วนร่ว ม บางทีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องคือ
ความสมดุลระหว่างเครื อข่ายหลวม ๆ ที่มีอยู่ของชุมชน กับโครงสร้างแบบทางการที่ทาให้ข้อมูล
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ข่าวสารไหลเวียนได้ดีขึ้นที่นักพัฒนานาเข้ามา เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้านใน Bangladesh, and
“Naam” เครือข่ายใน Burkina Faso.
การศึกษาของ UNICEF ใน West Africa ชี้ให้เห็นว่า โครงการที่ดาเนินการในพื้นที่
ดังกล่าวต้องมุ่งวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการทากิจกรรมขั้นต่อไป ซึ่ง
รวมถึงการสร้างศักยภาพของประชาชน และกลุ่มองค์กร เพื่อให้ โครงสร้างหรือองค์กรในท้องถิ่น
สามารถดาเนินการกิจ กรรมต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายตั้งแต่การจูงใจเพื่อนมาร่วมเครือข่ายจนถึง
การเกลี้ยกล่อมระดับนโยบายให้สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย การทาให้เกิดเครือข่ายระดับชุมชน
กิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่การศึกษาของ UNICEF สรุปว่า
เครื อ ข่า ยองค์ ก รเป็ น ช่ อ งทางที่มี คุ ณ ค่ าอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การด าเนิ น กิ จกรรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพภาค
ประชาชน
Burke ยกตัวอย่างของเครือข่ายผู้หญิง เขาบอกว่าเครือข่ายผู้หญิงก็เหมือนเครือข่าย
อื่น ๆ ที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป แม้ว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเพศ
หญิง แต่รูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกัน เช่น เครือข่ายผู้หญิงทางานทั่วโลก เป็น
เครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและสนับสนุนกลุ่มองค์กรผู้หญิงในภาคอุตสาหกรรม เครือข่าย
ต่อต้านการกระทารุนแรงกับเพศหญิงในอเมริกาใต้ เป็นเครือข่ายผู้หญิงซึ่งเชื่อมโยงเครื อข่ายกับกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ และเป็นช่องรับการสนับสนุนจากองค์กรแหล่งทุน รวมทั้งเจรจากับรัฐบาลและองค์กร
ชุมชน เครือข่ายอื่น ๆ ก็อาจมีวัตถุประสงค์กว้างกว่านี้ และเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการจัดตั้งกลไกอย่าง
หนึ่ ง ที่ช่ว ยให้ ส ามารถเข้า ไปส่ งเสริมกระบวนการตั ดสิ น ใจของผู้ ห ญิง ได้ง่ ายขึ้ น ความส าคั ญของ
เครือข่ายไม่ใช่การอยู่ใต้การจัดการของรัฐแต่เป็นการทางานในรูปของการกระตุ้นให้ผู้หญิงรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเป็นองค์กร ผนึกกาลังกันสร้าง พัฒนา รวมทั้งผลักดันสิ่งที่ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวก
เธอ เครือข่ายเป็นเส้นทางนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เท่า ๆ กับการพัฒนาตัวปัจเจก
บุคคล แม้ว่าเครือข่ายหลายเครือข่ายจะอ่อนแอ แต่การเชื่อมั่นในเจตนารมณ์และในตัว สมาชิกก็
สามารถทาให้เครือข่ายมีความยั่งยืนกว่าการเป็นเครือข่ายที่ถูกยัดเยียดมาจากเบื้องบน
2.2 ความหมายของกลุ่มและเครือข่าย
กิติชัย รั ตนะ (2559) กลุ่ ม หมายถึง หมายถึงบุ คคลตั้งแต่ส องคนขึ้นไป มีการ
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ภายใต้แบบ แผนการปฏิบัติต่อกันและเป็นที่ยอมรับกันในบรรดาหมู่สมาชิก
ของกลุ่มเอง และอาจหมายรวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่กลุ่มนั้นมีปฏิสัมพันธ์ด้วย สาหรับคาว่า “เครือข่าย” นั้น
หมายรวมถึง การดาเนินการของกลุ่มหลายๆ กลุ่ม รวมกัน โดยมีพื้ นฐานของความต้องการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน เครือข่ายเป็นระบบ การปฏิสัมพันธ์ที่มีความเหนียวแน่น
น้อยกว่ากลุ่ม เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดพลังในการต่อรอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ
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เฉพาะ อันแตกต่างไปจากการรวมเป็นกลุ่ม เพราะมีความสัมพันธ์ของสมาชิก กลุ่มที่ใกล้ชิดและ
เหนียวแน่นกว่า
2.3 ความสาคัญของเครือข่าย
เสรี พงศ์พิศ(2548: 14-16) ได้สะท้อนให้เห็นความสาคัญของเครือข่ายว่า เครือข่าย
เคยเป็นหัวใจชีวิตของผู้คน ชุมชนและสังคมในอดีตที่ได้หายไปหรือเสื่อมคลายลงไป ผู้คนอยู่กัน แบบ
ตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปในทิศทางของตนเอง ซึ่งในวันนี้กระบวนการพัฒนากลับมา
ให้ความสาคัญกับการจัดความสัมพันธ์ใหม่ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนระหว่าง
คน กับธรรมชาติรอบตัว ระหว่างชุมชนกับชุมชนอีกครั้ง โดยการฟื้นฟูวิธีคิดของการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติแบบ พึ่งพาอาศัยกันคนพึ่งป่าป่าพึ่งคนจึงเกิดมีพิธีกรรมประยุกต์ที่ทา ให้คนร่วมใจกันฟื้น
ความสัมพันธ์การร่วม กันจัดการผลผลิต ทรัพยากรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
เรียกกันว่าวิสาหกิจชุมชน การจัดความสัมพันธ์ดังกล่าว คือการจัดการที่เป็นเครือข่ายที่ทา ให้เกิดการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ร่วมมือ กันแทนที่จะแข่งขันกัน ช่วยเหลือกันแทนที่จะเอาเปรียบกัน
นฤมล นิราทร (2543: 15-17) ได้สรุปถึงความสาคัญของการมีเครือข่าย ไว้ดังนี้
1. เครือข่ายเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปมาระหว่างแหล่งข้อมูล
ต่างๆ
2. เครือข่ายเป็นแหล่งสาหรับการทา งานสนับสนุนต่างๆและเปิดช่องให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงเรื่อง ที่กาลังสนใจได้อย่างทุกแง่ทุกมุม อันจะนา ไปสู่การสร้างกิจกรรมของเครือข่าย
เอง
3. เครือข่ายเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆอย่างสร้างสรรค์ทา
ให้เกิดการ สะสมความรู้ในประเด็นที่กาลังสนใจและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เครือข่ายเป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน โดย ผ่านการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย
5. เครือข่ายเป็นเวทีสาหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นที่ระดมสรรพกาลังเพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรม ของเครือข่ายให้ลุล่วง
6. การสร้างเครือข่ายการทา งานเป็นกลยุทธ์ที่เสริมสร้างจุดแข็งขององค์การด้วยการ
เข้าร่วมทา งาน กับองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยข้ อ ดี นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ การบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยเป็ น ไปโดยมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปความสาคัญของเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร ได้ดังนี้
1. ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การมีเครือข่ายทา ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่าง กลุ่มย่อยที่เป็นเครือข่ายทา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และทักษะ
ต่างๆระหว่างกันทา ให้ เกิดการสะสมความรู้ในประเด็นที่กาลังสนใจและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. เป็นกลยุทธ์ที่เสริมสร้างจุดแข็งขององค์การ ด้วยการเข้าร่วมทา งานกับองค์กรที่
ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายแต่ละ
กลุ่มมีปัญหา และประสบการณ์ทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน เมื่อมาเป็นเครือข่ายกันจะช่วยให้สามารถ
แก้ไขปัญหาที่ตนเอง เคยประสบให้กับสมาชิกกลุ่มอื่นได้เป็นการเพิ่ มโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่
สมาชิกคนใดคนหนึ่งทา ไม่ได้
3. เกิดการพึ่งพาตนเองในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเครือข่ายที่มีการทางานที่เข้มแข็งจะ
ส่งผลให้สมาชิก และเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้การจัดการ
และการตลาด
4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การรวมกันเป็นเครือข่ายก่อให้เกิด
การจัดการ ทรัพยากรร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ลดการทา งานที่ซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร
โดยอาจมี ก าร แลกเปลี่ ย นหรื อ เสริ ม หนุ น กั น ท า ให้ เ กิ ด การจั ด การทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. เกิดพลังอานาจในการคิดริเริ่มและต่อรอง การทากิจกรรมต่างๆ โดยลา พังอาจไม่มี
พลังอานาจ ในการต่อรอง แต่ถ้ามารวมกันเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลังอานาจในการต่อรอง
6. เกิดพลังใจ ความสามัคคี ให้กาลังใจและช่วยกันในรูปแบบต่างๆเมื่อกลุ่มต่างๆมา
เชื่อมโยงเป็น เครือข่ายทา ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบปัญหาของกันและกันก่อให้เกิดพลังใจและ
ความสามัคคีในกลุ่ม ที่มีปัญหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
7. เป็นเวทีสาหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทา ให้เกิดเวทีใน
การทา งาน ร่วมกัน และยังเป็นที่ระดมสรรพกาลังเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของเครือข่ายให้ลุล่วง
8. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปมาระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆ แต่ละ
กลุ่มที่ เชื่อมโยงกันก็มีความชานาญหรือข้อมูลที่แตกต่างกันเมื่อมาพบกันจะทา ให้เกิดเป็นแหล่ง
รวบรวมและเผย แพร่ข่าวสารข้อมูลไปมาระหว่างกันและกัน
2.4 องค์ประกอบของเครือข่ายทั่วไป
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 47-50) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของ
เครือข่ายว่าเครือข่าย ใดๆ ก็ตามจะต้องมีจุดร่วมอย่างน้อย 5 ประการ คือ
1. หน่วยชีวิตหรือสมาชิก เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็ นเครือข่ายที่สร้าง
ระบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการดารงอยู่ร่วมกันตามหลักของธรรมชาติที่จะต้องพึ่งพากันและสร้าง
กระบวนการที่สืบเนื่องเพื่อ การดา รงอยู่ของเครือข่าย สมาชิกจึงเป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิด
ความเป็นเครือข่าย
2. จุ ดมุ่งหมาย ความเป็นเครือข่ายจะต้อ งมีการร่วมกันอย่างมีจุดหมาย เพื่อทา
กิจกรรมอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
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3. การทา หน้าที่อย่างมีจิตสา นึก การที่หน่วยแต่ละหน่วยมารวมกันนั้น สิ่งที่จะยึด
โยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน คือการทาหน้าที่ต่อกัน และกระทาอย่ างมีจิตสานึก หากขาดจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม กระบวนการ นั้นจะเป็นเพียงการจัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น
4. การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน ในองค์ประกอบของเครือข่ายสิ่งหนึ่งจะขาด
ไม่ได้คือ การ มีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่ว นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสมาชิก จะเป็น ปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมจะทา ให้
สมาชิกรู้สึกว่า ตนเองเป็น ส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันและพึ่งพากัน
มากขึ้นส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะนา ไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้
ภารกิจที่เครือข่ายดา เนินการนั้นบรรลุ เป้าหมาย
5. ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบความสาคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย กระบวนการสื่อสารจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการเรียนรู้
จอห์น เวอร์ เนอร์(อ้างในปาริชาติ สถาปิตานนท์และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์2546: 9)
กล่าวถึง องค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ LINK หรือการ
เชื่อมต่อ ซึ่งมีสาระ สาคัญ ดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่การเรียนรู้เกี่ยวกับความจา เป็นและความต้องการ
ของตนเองและผู้อื่น
2. การลงทุน (Investing) ได้แก่การลงทุนด้านเวลา และพลังงานในการติดต่อและ
เชื่อมประสาน กับบุคคลต่างๆ
3. การดูแล (Nursuring) ได้แก่ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กของเครือข่าย
อย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการทา งานและสัมพันธภาพส่วนตัว
4. การรักษา (Keeping) ได้แก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบ ความต้องการของสมาชิก และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแสวงหา
แนวทางที่ทรงพลัง ในการดา เนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้กล่าวว่า
1. เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area) 2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 3. เครือข่าย
แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่
1. เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร
เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่ดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทางานร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัย
กิจกรรมที่กิดขึ้นในพื้นที่เป็นเป้าหมายนาทางและเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่าง ๆ
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ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสาเร็จ ในการทางานร่วมกันของทุกฝ่ายลักษณะและ
โครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื้นที่ สามารถจัดได้หลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ
1) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น
- เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม อ.แม่สอด
จ.ตาก
- เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายประชาคม จ.น่าน
- เครือข่ายระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ
- เครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย
- เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายการพัฒนาของ UNDP เป็นต้น
2) การแบ่งพื้นที่ตามความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
- เครือข่ายลุ่มน้าปิง
- เครือข่ายอ่าวปัตตานี ฯลฯ
2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือข่ายที่ใช้
ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติใน
เชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบ่งได้อย่าง
มากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน โดยไม่ ยึดติดกับพื้นที่ดาเนินการ แต่ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวกาหนดความเป็น
เครือข่าย เช่น
- เครือข่ายป่าชุมชน
- เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน
- เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน
- เครือข่ายผู้สูงอายุ
- เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค
- เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
- เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
- เครือข่ายสิทธิมนุษยชน
- เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ
3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ภารกิจ/กิจกรรมและการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเครือข่าย
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ต่าง ๆ ดังกล่าวมุ่งเน้น การดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์ นั้น ๆ ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่าย
ประเภทนี้ สาหรับสังคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1) เครื อข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายองค์กรอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้
ส่งออก เครือข่าย SME ฯลฯ
3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนภาคเหนือ เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เครือข่ายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ
4) เครือข่ายภาคประชาชน เช่นเครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
เครือข่ายสมัชชาคนจน เป็นต้น
การจาแนกประเภทและรูปแบบของเครือข่ายไว้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
1. การจาแนกเครือข่ายตามการเชื่อมโยง กาญจนา แก้วเทพ (2538: 72) อธิบาย
รูปแบบของ เครือข่ายว่า เครือข่ายนั้นอาจจะแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายแบบแนวตั้ง
เครือข่ายแบบ แนวนอน เป็นต้น เครือข่ายแบบแนวตั้งนั้น อาจได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับชาวบ้าน องค์กร พัฒนากับชาวบ้านหรือนายจ้ างกับลูกจ้างส่วนตัวอย่างเครือข่ายแบบ
แนวนอนเช่น ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างตัว ชาวบ้านเองกับครอบครัว ชาวบ้านกับกลุ่ มเครือญาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านฯลฯ (แต่ในสถานการณ์ ที่เป็นจริง กลุ่มที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะจัด
เครือข่ายในลักษณะใดก็ได้ ) ในภาคปฏิบัตินั้น เราจะมองเห็นลักษณะการจัดเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในหลายรูปแบบเพื่อ วัตถุประสงค์ต่างๆ กันโดยตัวอย่างการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นในแวดวง
นักพัฒนา เช่น 1) เอาลักษณะพิเศษของกิจกรรมมาจัดเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร
ผสมผสาน กลุ่มสมุนไพร กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นต้น 2) การจัดตั้งเครือข่ายของ
องค์กรระหว่างชุมชนหมู่บ้านในละแวกเดียวกัน 5-10หมู่บ้านมา จัดตั้งรวมกันเป็นเขต 3) การจัดตั้ง
กลุ่มทุกประเภทมารวมพลังกันเพื่อผลักดันเคลื่อนไหวประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น เครือข่ายของทุก
กลุ่ม ทุกหมู่บ้าน ทั้งในระดับชาวบ้าน ระดับกลุ่มสนับสนุน (support group) กลุ่ม ข้าราชการท้องถิ่น
กลุ่ม ส.ส. มารวมตัวกันในประเด็นของการคัดค้านการสร้างเขื่อน
2. การจาแนกเครือข่ายตามการก่อเกิด ธนา ประมุขกูล (2544: 13-14) ได้กล่าวถึง
รูปแบบของ เครือข่ายโดยพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของเครือข่ายโดยสรุปได้3 ลักษณะ คือ
2.1 เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากการที่ผู้คนมีความคิดตรงกัน ทา งาน
คล้ายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ประสบการณ์ไป จนถึงร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าในการดารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกอันเป็นแรง
กระตุ้นที่เกิดขึ้นภายใน กลุ่มเอง เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดในพื้นที่ชุมชนที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
คล้ายคลึงกัน
2.2 เครือข่ายจัดตั้งมักมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการดา เนินงานของภาครัฐ
ที่กาหนด ให้จัดตั้งเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน
2.3 เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่โดย
เริ่มที่กลุ่ม บุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆในการที่จะสนับสนุนกันและเรียนรู้ไป
ด้วยกันก่อนโดย อาจจะยังมิได้มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ร่วมเฉพาะใดๆ อย่างชัดเจน
3. การจาแนกเครือข่ายตามขอบเขตของชุมชน จากการศึกษาในโครงการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบ การบริหารองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายแบบบูรณาการของ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
และคณะ (2551) พบว่า มีเครือข่ายซึ่งมีการเชื่อมโยงกันและทา งานร่วมกันในชุมชนอยู่ 2 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ
3.1 เครือข่ายภายในชุมชน เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
ซึ่งกลุ่ม ที่มาเชื่อมโยงกันนั้น มี 2 ประเภท คือ
3.1.1 เครือข่ายเรียนรู้ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในลั กษณะของการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน มีลักษณะการเชื่อมโยงที่ไม่เป็นทางการ เช่น อาจจัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร กัน หรือการไปดูงานกิจกรรมซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันมักเป็นความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3.1.2 เครือข่ายกิจกรรม เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในลักษณะของการทา
กิจกรรม ร่วมกัน มีคณะกรรมการกลางที่มาทา งานร่วมกัน และเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย เช่น
กลุ่มกิจกรรม ท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มกิจกรรมเกษตรอินทรีย์กลุ่มกิจกรรมอาชีพและ
กลุ่มกิจกรรม ภูมิทัศน์
3.2 เครือข่ายภายนอกชุมชน เป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ที่อ ยู่นอกชุมชน ซึ่ง
กลุ่มที่มา เชื่อมโยงกันนั้นจะมีการทากิจกรรมร่วมกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ
3.2.1 กลุ่มที่สนับสนุน ได้แก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการที่เข้ามา
สนับสนุน การทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต การ สนับสนุนทุนในการทากิจกรรม
3.2.2 กลุ่มที่ร่วมปฏิบัติการ ได้แก่ กลุ่มต่างๆ นอกชุมชนทั้งหน่วยงานภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ ที่ร่วมทากิจกรรมที่กลุ่มดาเนินการอยู่
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องค์ประกอบของเครือข่าย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่สาคัญของความเป็น
เครือข่าย ได้แก่
1. หน่วยชีวิตหรือสมาชิก เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็นเครือข่าย
ที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์โดยแต่ละหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคล จะดาเนินการสานต่อเพื่อหาแนว
ร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดารงอยู่ ร่วมกันตามหลักธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะต้อง
พึ่งพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่องเพื่อรักษาความเป็นไปของชีวิต ดังนั้นหน่วยชีวิตหรือ
สมาชิกในองค์กรนั้น จะเป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย
2. จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม
องค์กร มารวมกันเพียงเพื่อทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไร้ความมุ่งมั่นหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง
“การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย” เพื่อทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
3. การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลจะมา
รวมกันนั้น สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ การทาหน้าที่ต่อกัน และกระทาอย่างมีจิตสานึก
เพราะหากขาดจิตสานึกต่อส่วนรวมแล้ว กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงการจัดตั้งและเรียกร้องหา
ผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น และการที่คนจะมารวมกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายได้นั้น นอกจากจะมี
ความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันแล้ว บุคคลยังต้องมีจิตสานึกต่อส่วนรวม กล่าวคือ เมื่อ
พวกเขาเห็นปัญหาหรือต้องการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตใจที่มุ่งมั่นซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นแรงขับเคลื่อนที่นาไปสู่การคิดวิเคราะห์และการค้นหาวิธี เพื่อแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพื่อสร้างพลังอานาจในการต่อรองหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนกลายเป็นองค์กรเครือข่ายที่ทุกฝ่ายต่างก็มีความ ไว้วางใจต่อกัน
ทั้งนี้ เพราะความเป็นเครือข่ายนั้น สามารถที่จะตอบสนองกระบวนการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า
4. การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน ในองค์ประกอบของความเป็ นเครือข่าย
สิ่งหนึ่งที่จะขาดมิได้ก็คือการมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีส่วน
ร่วมจะทาให้สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครื อข่าย ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้า
หากันและพึ่งพากันมากขึ้น นอกจากนี้ ในระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะนาไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้ภารกิจ
ที่เครื อข่ายดาเนิ น การร่ ว มกัน นั้ น บรรลุ ถึง เป้า หมาย การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้จึ งเป็ นทั้งแนวคิ ด
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กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่อง เพราะถ้าไม่มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่มาจากการมีส่วนร่วมแล้ว พัฒนาการของเครือข่ายจะเป็นไป
อย่างช้า ๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลัก
ให้ความเป็นเครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
5. ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพันธ์
ที่โยงใยแล้ว สิ่งที่มีความสาคัญต่อเครือข่าย คือ ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่การสื่อสาร
ระหว่างปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบ
ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิด
การรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการทางานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ที่
เกิดจากการติดต่อสื่ อสารที่ต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของเครือข่าย ถ้าระบบ
ความสัมพันธ์มิได้รับการตอบสนองหรือขาดการติดต่อแล้ว ความเป็นเครือข่ายก็อยู่ในภาวะที่เสื่อม
ถอย ดังนั้น การพัฒนาระบบเครือข่ายจะต้องยึดหลักการของความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน
โดยมีกิจกรรมและข้อมูลเพื่อให้เกิดความเลื่อนไหลของเครือข่ายนั้น ๆ
เครือข่าย 4 ภาคส่วนในสังคมไทย (สืบค้น www.nakhonayok.go.th )
1. เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน เป็นการรวมตัวของภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เป็นการรวมของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและ
เครือข่าย โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชน กระบวนการทางานร่วมกับภาคีอื่น ๆ และระบบเทคโนโลยี เป็น
เครื่องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตั ว โดยเครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งจากการเห็นความจาเป็นใน
การรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหา เกิดจากการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน โดยเป็น
กระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการส่งเสริม โดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ต้องการให้องค์กร ชุมชน และสังคม มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กาหนดไว้
กระบวนการทางานของเครือข่ายภาคประชาชนนั้น สามารถจาแนกเป็น 2 ระดับ
ใหญ่ ๆ คือ ระดับแรกเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรีย นรู้ และการจัดการ
ตัวเองของชุมชน และระดับที่ 2 เป็นการสร้างโอกาส สร้างศักยภาพของเครือข่ายและขยายกลุ่ม
องค์กรชุมชน ไปยังเครือข่ายอื่น ๆ จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือข้ามพรมแดนนอกเขต
การปกครองที่โยงใยกันอย่างทั่วถึง การรวมตัวของภาคประชาชนเหล่านี้เป็นพลังที่ช่วยเสริมสร้างให้
เกิดการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาสังคม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเรียนรู้ การสืบทอดภูมิปัญญา
และกรปรับตัวของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
โดยเครื อข่ายภาคประชาชนจะมีการกาหนดความเป็นเครือข่ายผ่ านกิจกรรม ฐานอาชีพและ
กระบวนการเชื่อมโยง เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เครือข่ายประมง
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พื้นบ้าน เครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชน เครือข่ายวิทยุชุมชน เป็นต้น องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน
เหล่ า นี้ มี กิ จ กรรมและความต่ อ เนื่ อ งบนพื้ น ฐานของการพึ่ ง พาตนเองและวั ฒ นธรรมชุ ม ชน
กระบวนการทางานส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดการทรัพยากร
ในชุมชน และการทางานร่วมกับภาครัฐ ซึ่งเป็นรากฐานให้เกิดแนวร่วม ในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การ
เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพในระดับตาบล และการเข้าร่วมเป็นภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัด กระบวนการเครือข่ายภาคประชาชนนี้นับว่ามีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะว่าเป็นพลังของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจานวนมาก
ข้อจากัดของเครือข่ายภาคประชาชน อยู่ที่ขาดการเรียนรู้ในเชิงมหภาคและระดับโลก
การปรับตัวของชุมชน การจัดระบบการจัดการตัวเอง การสนับสนุนอย่างเป็นระบบทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน การขาดผู้นา รวมทั้งการขาดระบบการจัดการเครือข่ายที่จะทาให้เครือข่ายมีกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง
ข้อดีหรือจุดแข็ง คือ การใช้ระบบวัฒนธรรม ความเชื่อ ความไว้วางใจและการเข้าใจถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
รวมทั้งการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ และความสอดคล้องในวิถีชีวิตและธรรมชาติของสรรพ
สิ่ง ซึ่งในมิติหลัง คือ การสร้างวัฒนธรรมของตนเองในการดารงอยู่ในสังคม
2. เครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ดาเนินไปอย่างเป็นระบบด้วย
นโยบายของภาครัฐแต่ละช่วงเวลา แต่ด้วยระบบที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ได้สร้างความสัมพันธ์เชิง
อานาจและการรวมศูนย์ที่ยากแก่การนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นการวางรากฐาน/
การวางแผนที่มาจากส่วนบนหรือผู้ที่มีอานาจ การสร้างอานาจนิยมของภาครัฐดังกล่าว ได้กลายเป็น
การสะสมปัญหาเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นอีกต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาภาครัฐเองก็ได้มีการปรับตัว/ปฏิรูปกระบวนการทางาน โดยการสนับสนุน
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่ม เป็น
เครือข่ายและมีการปรึกษาหารือกันมากขึ้น โดยผ่านช่องทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางาน
โดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาภาครัฐนั้น จะมีการดาเนินการ
ในลักษณะของงานด้านการพัฒนาชุมชนที่ภาครัฐเป็นผู้ให้แนวคิด กระบวนการทางานมากกว่า
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคประชาชน และการส่งเสริมความเป็นเครือข่ายของภาครัฐนั้น
มักจะเป็นการจัดตั้งมากกว่าเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคประชาชน
เครือข่ายภาครัฐจะมีหลากหลายประเภทตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน เช่น
เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย เครือข่ายเกษตรกรเพื่อการผลิตของกรมการ
พัฒนาชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นต้น
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กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งภาครัฐเหล่านี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
กระบวนการพัฒนาและการเข้าไปส่งเสริมการทางานในระดับชุมชน อาเภอ และจังหวัด โดยเป็นการ
เชื่อมประสานการทางานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีลักษณะทั้งที่เป็นแนวดิ่ง คือ จากบนลง
ล่าง และแนวนอน คือ การทางานร่วมกันในระดับพื้นที่ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ขาดการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างชาวบ้านและรัฐ ดังนั้น กลุ่ม องค์กร เครือข่ายของรัฐหรือโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐสนับสนุน
เหล่านี้ เมื่อโครงการตามภารกิจนั้น ๆ สิ้นสุดลง ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง รวมทั้งการเรียนรู้ก็
สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน เป็นความไม่ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
จากสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐจึงได้มีการปรับตัวในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีองค์กรอิสระใหม่ของภาครัฐมากมาย
ซึง่ องค์กรเหล่านั้นต่างก็มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กองทุนเพื่อสังคม (SIF) หรือ
แม้กระทั่งกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับภาค
ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น
ข้อดีของเครือข่ายภาครัฐ คือ การเสริมสร้างมวลบนพื้นฐานแห่งความมั่นคงของชาติ
และการส่งเสริมการพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมี
ระบบระเบียบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนสังคมด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และกรมกองต่าง ๆ
ข้อจากัด คือ กระบวนการดาเนินการ เช่น เป็นการวางแผนที่มิได้มาจากการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ขาดความยืดหยุ่นในกระบวนการทางาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบ
ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม
รวมทั้งปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางส่วน
3. เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นที่ยอมรับกันว่า การประสาน
ผลประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลตอบแทน เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนได้ดาเนินการอยู่
เสมอ ภายใต้ความร่วมมือในฐานะความเป็นหุ้นส่วนต่อกัน โดยความเป็นหุ้นส่วนนั้นเป็นทั้งในรูปแบบ
ของความร่วมมือในการผลิตการค้าขาย การประสานผลประโยชน์ และการรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม
โดยเครือข่ายในภาคธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการรวมตัวของผู้ทางานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจะ
เห็ น ได้จ ากการที่กลุ่ มองค์กรในภาคธุรกิจต่าง ๆ มารวมตัว กันเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจ เช่น สภา
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมและเครือข่ายองค์กรธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่ภาครัฐส่งเสริม เช่น สมาคมผู้
ส่งออก สมาคมผู้ประกอบการค้า เป็นต้น โดยเครือข่ายภาคธุรกิจเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ประสานผลประโยชน์ และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการดาเนินการทางธุรกิจ และ
การคืนกาไรให้กับสังคม
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กระบวนการเกิดเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
สามัคคีที่จะประสานและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ และนาไปสู่การพัฒนาสังคมในด้าน
อื่น ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาวงการธุรกิจถูกมองว่าฉกฉวยผลประโยชน์จากภาคประชาชน และใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีการผูกขาดทางการค้า ฯลฯ ซึ่งจากการมองดังกล่าวและกอปรกับการเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทาให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และมีแนวโน้มใน
การทาธุรกิจที่สามารถรับใช้และคืนประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น
เครือข่ายในภาคธุรกิจจึงมีการพัฒนากระบวนการทางานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในลักษณะ
ของการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่าย SME เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายธุรกิจเพื่อปฏิรูป
การศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
จุดแข็งของเครือข่ายภาคธุรกิจ คือ มีกระบวนการทางานที่รวดเร็ว มีความสามารถใน
การระดมทุนเพื่อการจัดการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อจากัด คือ คานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป ทาให้ไม่สามารถทาการลงทุน
ในการเพื่อพัฒนาสังคมได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาความเป็นเครือข่ายของภาคธุรกิจเอกชน
มีความน่าสนใจตรงที่การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพขององค์กร และการรักษา
ผลประโยชน์ของเครือข่าย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นอีกภาคส่วนหนึ่ง
ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสังคม โดยมีพัฒนาการมาจากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององค์กร
ระหว่างประเทศ ที่เข้ามาสนับสนุนการทางานและการเรียนรู้ของภาคประชาชน หลังจากนั้นจึงมีการ
สนับสนุนให้องค์กรและภาคประชาชนให้ดาเนินการจัดการในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมี
เป้าหมาย เพื่อร่วมคลี่คลายปัญหาในสังคม เป็นภาคส่วนที่มีแนวทางในการทางานที่หลากหลายและมี
ความพยายามที่จะแสวงหาและเสนอทางเลือกในการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการพัฒนาและมีความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยมีบทบาทที่สาคัญ คือ การนาเสนอ
และผลักดันการแก้ไขปัญหาของผู้ ด้อยโอกาสในสังคมให้ปรากฏขึ้น เช่น ในด้านสิทธิมนุษยชน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการและแรงงาน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานขององค์กร
พัฒนาเอกชน คือ การเน้นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนา การสร้างจิตสานึก การรวมกลุ่ม และ
การเผยแพร่ให้เกิดกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
อย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ที่ผ่านมา เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนได้มี
การพัฒนาเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากในสังคมไทย บางเครือข่ายก็ประสบผลสาเร็จในฐานะองค์กรที่ให้
การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ บางองค์กรเครือข่ายก็เป็นฐานทุนให้กับภาคประชาชน แต่ก็มีบาง
เครือข่ายที่ยังต้องพึ่งพาทุนจากต่างประเทศที่นามาซึ่งความสงสัยในกระบวนการทางาน ในที่นี้จะ
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ยกตัวอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเช่น เครือข่าย
ด้านแรงงานสัมพันธ์ เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอชนเหล่านี้ เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงในสังคมไทย เป็น
พลังขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนได้มีความตื่นตัวและปรับตัวในการพัฒนาตนเอง ด้วยความพร้อมทั้ง
ทางด้านบุคลากร ระบบการสื่อสาร และการทางานในสิ่งที่ตนเองถนัด รวมทั้งการสนับสนุนในด้าน
วิชาการของสถาบันการศึกษา จึงทาให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเอง
และให้ภาคประชาชนได้มุมมองและทางเลือกในการพัฒนาซึ่งเป็นนิมิตหมายหนึ่งของการพัฒนาที่มี
ความหลากหลายในสังคมปัจจุบัน
จุดแข็งของภาคองค์กรพัฒนาเอกชน คือ การมุ่งเน้นในการเสนอทางเลือกในการ
พัฒนาสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
ในขณะเดียวกันก็มีข้อจากัดทั้งในเรื่องของงบประมาณในการดาเนินการ การขาด
จิตสานึกของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม รวมทั้งการดาเนินงานที่ขัดผลประโยชน์ต่อกลุ่มอิทธิพล จึงทา
ให้กระบวนการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นที่สงสัยเคลือบแคลงของภาครัฐและภาคประชาชน
และบางครั้งการใช้กิจกรรมบางประเภทเป็นเครื่องมือในการทางานเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบริบทใน
สังคมไทย ยิ่งทาให้การยอมรับในการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อจากัดมากขึ้น
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในภาพรวมของเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วเป็ น ทั้ ง
กระบวนการทางานในระดับชุมชนท้องถิ่นและการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดั บ ประเทศ ที่ เชื่อ มโยงกัน อย่ า งเป็ นขั้น ตอนและมีความหลากหลาย โดยที่ทุ กฝ่ า ยต่า งก็ มี
จุดมุ่งหมาย คือ การกระทาตามภารกิจและหน้าที่ กระบวนการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการสร้าง
โอกาสและทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสังคม
กระบวนการด าเนิ น การของเครือ ข่ ายทั้ง 4 ภาคส่ ว นดัง กล่ า ว เป็น ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีอยู่จริงในสังคมไทย และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการใช้พลังเครือข่ายจะช่วยให้เกิด
การขับเคลื่อนทางสังคมและการแก้ไขปัญหาได้ โดยองค์กร เครือข่ายเหล่านั้น จะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงามให้กับตนเอง สร้างแนวร่วมในการพัฒนาบนความต้องการพื้นฐานของสังคมและเสริมสร้างระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทิศทางหรือเป้าหมายร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม และที่
สาคัญ คือ ควรมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จะขาดหรือมอบหมายให้ภาคใดภาคหนึ่งมิได้ ทั้งนี้
เพราะความเป็นเครือข่าย คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงและการกระทาภารกิจร่วมกัน
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของเครือข่าย จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคม ความเป็นเครือข่ายอยู่ที่ความไว้วางใจ ความสามัคคี และ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เครือข่ายจะประสบผลสาเร็จมิได้ ถ้าขาดการทาภารกิจ และการประสาน
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ผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะฉะนั้น เครือข่ายต่าง ๆ จึงควรมีการรักษาสัมพันธภาพ และการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
กระบวนการทางานของเครือข่าย
การทางานร่วมกัน ถือได้ว่า เป็นภารกิจที่สาคัญของการรวมตัวกันเป็นเครื อข่าย
กล่าวคือ ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและ
ความเป็นภาคีต่อกันนั้น จะนาไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม
ดังนั้นกระบวนการทางานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการทางาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้
และความเคลื่อนไหวที่นาไปสู่การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มี
กระบวนการทางานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กาหนด ในที่นี้ จะกล่าวถึง
กระบวนการทางานของเครือข่ายต่าง ๆ มีลักษณะร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ
1. กระบวนการทางานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่ ใน
กระบวนการทางานของเครือข่ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่เครือข่ายต่าง ๆ
ดาเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การทางานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็ก ๆ แล้วขยายไปสู่
การทางานที่หลากหลายขึ้น โดยเป็นการขยายทั้งกิจกรรม พื้นที่ และเป้าหมาย การดาเนินการ
กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางานที่ต่อยอดจากฐานงานเดิมที่กลุ่มเครือข่ายนั้นมีอยู่ และเป็นการ
แสวงหาแนวร่วมใหม่ เครือข่ายใหม่ ที่จะช่วยให้เครือข่ายนั้นได้มีความรู้ ประสบการณ์และมีพลัง
อานาจในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยเป็นการที่ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดลาปาง ที่ได้สาน
ต่อและดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการศึกษา กลุ่มเซรามิก กลุ่มทิพย์ช้าง เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และองค์กรประชาชนใน 13 อาเภอ ฯลฯ ร่วมกันจัดตั้งเป็น “องค์กรชุมชน
คนลาปาง” ที่ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมการสื่อสารการพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างการเรียนรู้
และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดลาปางการเริ่มต้นจากจุดเล็กและขยายเป็นหน่วย
ใหญ่ดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งของการทางานในเครือข่าย โดยเป็นทั้งขั้นตอนของการก่อตัวและ
กระบวนการทางาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเข็มแข็งนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
การไม่มองข้ามในจุดเล็ก เริ่มต้นจากการทางานในสิ่งที่รู้และเข้าใจแล้วค่อย ๆ เชื่อมประสานกับ
องค์กรอื่น เครือข่ายอื่นในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลให้การทางานของเครือข่ายนั้นมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากขึ้นและกระบวนการทางานที่เชื่อมประสาน
ของเครือข่ายในลักษณะนี้ เป็นการทางานที่ควบคู่กันไปทั้งการทางานในระดับพื้นที่และการสานต่อไป
ในระดับนโยบาย นอกจากนี้ในกระบวนการทางานของเครือข่ายนั้น เครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ทางานที่หลากหลาย เช่น การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ดาเนินการ การใช้ประเด็นปัญหาเป็นกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนการใช้ศูนย์ประสานงานเป็นที่รวบรวมข้อมูล ฯลฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการใช้ความรู้
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ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาร่วมกันคิด ร่วมกันทา โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้อาจประยุกต์การใช้วิธีการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของเครือข่าย ดังนี้
1) ในช่วงการก่อตัวของเครือข่ายเพื่อหาแนวร่วมในการพัฒนากิจกรรมนั้น ผู้ประสาน
เครือข่ายหรือแกนนากลุ่ม จะต้องใช้วิธีการค้นหาแกนนา หาแนวร่วมอุดมการณ์ การแสวงหารูปแบบ
การสื่ อสารที่เหมาะสม และการจั ดระบบองค์ก ร เพื่อ ให้ กระบวนการก่อ ตัว นั้นเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ในระยะขยายตัว จะใช้วิธีการประสานความร่ว มมือ การกาหนดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับระดับความสัมพันธ์ รวมทั้งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพัฒนาเครือข่าย
3) ในช่วงการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม เครือข่ายจะต้องมีความ
พร้อมในเรื่องของข้อมูล ทุน การจัดการ และแนวร่วมที่ หลากหลาย เพื่อให้การทางานนั้นมีความ
ต่อเนื่อง
4) ในช่วงหลังจากการดาเนินการตามเป้าหมายแล้ว จาเป็นต้องมีการรักษาพันธกรณี
ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ และเพื่อมิให้
เครือข่ายอยู่ภาวะถดถอย โดยการเพิ่มเติมความรู้ การถอดบทเรียน หรือการประเมินตนเองอยู่
ตลอดเวลา ด้วยวิธีการทางานที่หลากหลาย จะทาให้เครือข่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในการใช้
วิธีการที่หลากหลายของเครือข่ายนั้น ยังหมายถึงการใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือที่มีความ
แตกต่างในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการเครือข่าย
2. การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วมกัน การที่
เครือข่ายจะดาเนินการต่อไปได้นั้น การรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและภาคีในเครือข่ายเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญ เพราะถ้าไม่มีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันแล้ว กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีร่วมดาเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการทางานและการจัดการ
เครือข่ายจะต้องคานึงถึงการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วม กล่าวคือ
หลังจากที่ภาคีในเครือข่ายเห็นความจาเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายและ
การพัฒนาสังคม สิ่งที่คนในเครือข่ายนั้นจะพึงมีต่อกัน คือ การสร้างความรู้ และความหมายในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพราะคนในเครือข่ายเดียวกันย่อมจะรู้ความหมายของเครือข่ายมากกว่าคน
อื่น ๆ การสร้างความรู้ ความหมายภายในเครือข่ายเป็นการสร้างโลกทัศน์หรือมุมมองในการพัฒนา
เครือข่ายให้เข็มแข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้กว้างขวางออกไป โดยการสื่อสาร
จะเป็นช่องทางที่นาไปสู่การสร้างพันธกรณีและการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน การสื่อสารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร จะทาให้เครือข่ายมองเห็นภาพความเคลื่อนไหว
และการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาความเป็นเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งใน
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การรักษาสัมพันธภาพเพื่อสร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วมนั้น สิ่งที่มีความสาคัญในการ
รักษาสัมพันธภาพ คือ การสื่อสารระหว่างสมาชิกและภาคีในเครือข่ายเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทางานร่วมกัน ดังนั้น
1) การสื่อสารจะทาให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสรับรู้ (perception) เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ทั่วถึง
2) การสื่อสารเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้บุคคล
ร่วมมือกันค้นหาเป้าหมายร่วมกัน (shared goal)
3) การสื่อสารเป็นแนวทางที่ทาให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้ (learning)
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) ข้อมูลและ
ข้อคิดต่าง ๆ การฝึกเปิดใจกว้าง (open mind) เพื่อยอมรับฟังความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจน
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน (relationship development) และร่วมมือกันทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย
4) การสื่อสารมีส่วนสาคัญในการค้นหาและพัฒนา “อัตลักษณ์” (identity) และ
บุคลิกลักษณะ (character) ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายและเป็นช่องทางในการนาเสนออัตลักษณ์
และบุคลิกลักษณะดังกล่าวสู่สังคมภายนอก
3. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว เมื่อเครือข่ายมีการทางานและ
มีการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างสื่อความหมายร่วมกันแล้ว การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการ
ปรับตัวเข้าหากัน เป็นสิ่งที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้ดาเนินการ เพราะการเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้า
หากันนั้นเป็นทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือ การที่เครือข่ายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคง
จะต้องมีการแสวงหาความรู้ มีการสะสมประสบการณ์ และมีการปรับบทบาท ในการสร้าง
ความสัมพันธ์และการทางานร่วมกับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ
ทางานที่หลากหลาย ซึ่งการเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้นั้น สามารถใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การพัฒนาผู้นา การศึกษาแบบเจาะลึกในพื้นที่ และการถอด
บทเรียนร่วมกัน เป็นต้น
กระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของ
เครือข่ายที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ใน
ที่นี้หมายถึง การพึ่งพาอาศัยทั้งในด้านทุน ความรู้ ประสบการณ์ ที่สาคัญคือ ความร่วมมือ เพราะไม่มี
เครือข่ายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สมบูรณ์ ดังนั้น การเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากันจึง
เป็นกระบวนการทางานของเครือข่ายทางสังคม
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4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างขบวนการทางนวัตกรรมและ
วาทกรรมในการพัฒนา ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นภาคีร่วมบน
เส้นทางของนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายทางอากาศของวิทยุร่วมด้วย
ช่วยกันแล้ว การสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระบวนการทางานรูปแบบใหม่ที่ผู้คน
ในสังคมไม่จาเป็นต้องเห็นหน้าตา และพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ดาเนิ นการ เพียงแต่มี
ความรู้สึกร่วมว่า จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพึ่งพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็น
น้อง และความเป็นเครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม เป็นกระบวนการทางานของเครือข่ายใน
รูปแบบใหม่ ที่เน้นการประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพึ่งพาในคราวที่จาเป็นเท่านั้น โดยที่
ต่างคนต่างอยู่และทางานของตนแต่เมื่อมีปัญหาเกิดกับสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกัน โดยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะ
นาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทนคาพูดเดิม ๆ
เช่น ประชาสังคม ประชารัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เป็นต้น
ซึ่งความหมายที่แท้จริง ก็คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและการใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
กระบวนการทางานของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการทางานด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทางานในพื้นที่และประเด็นเล็ก ๆ แล้วขยายกระบวนการเป็นเครือข่าย ที่
กว้างออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยมีระบบการสื่อสารและ
นวัตกรรมใหม่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ปัญหาของเครือข่าย ที่ Starkey พบ มีหลายประการดังนี้
1. เครือข่ายที่ไม่มีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ยากที่ จะพัฒนากิจกรรมของเครือข่าย
ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง
2. เครือข่ายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภท หรือมีความแตกต่างมากระหว่างฐานะ
ขนาด ความเข้มแข็งและสถานภาพสมรสอื่น ๆ ของสมาชิก หน่วยงานใหญ่ มีทรัพยากรมาก และ
สถาบันที่เจ้าหน้าที่มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวโน้มที่จะครอบงาองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า
3. การรวมศูนย์เกิดขึ้นเมื่อผู้ประสานงานของเครือข่าย เลขานุการ คณะทางาน และ
คณะกรรมการ เริ่มควบคุมและดาเนินการเครือข่ายในนามของตนเอง มากกว่าการประสานงานและ
อานวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของสมาชิก การตัดสินใจถูกรวมศูนย์และการติดต่อ สื่อสารภายใน
เครือข่ายดาเนินการโดยเลขานุการ
4. บ่อยครั้งที่เครือข่ายประสบปัญหาอันเนื่องจากการขาดเงินทุนสาหรับกิจกรรมและ
การประสานงานภายในเครือข่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้สมาชิกมาร่วมในกิจกรรม
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ของเครือข่าย ส่ วนเครือข่ายที่มีทุนก็มักเกิดความเครียดเนื่องจากปัญหาในการจัดการและจัดสรร
ค่าใช้จ่ายกับสมาชิกให้ทั่วถึง
5. เนื่องจากภายในเครือข่ายข้อมูลข่าวสารจะแพร่กระจายไประหว่างคนหนึ่งไปให้กับ
คนอื่น ๆ ได้อย่างเสรี ทาให้อาจมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เครือข่ายต้องสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออานวยให้คนซักถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารภายใน
เครือข่ายได้
6. เครือข่ายสามารถถูกกระทบจากการแข่งขันของเครือข่าย หรือองค์กรอื่นที่มีงาน
คาบเกี่ยวกัน ซึ่งอาจนาไปสู่การร่วมมือกัน แต่ก็อาจนาไปสู่การแข่งขันเพื่ อให้ได้รับการยอมรับ การ
สนับสนุนทรัพยากร และการเพิ่มจานวนสมาชิกได้เช่นกัน แหล่งทุนสามารถใช้จานวนเครือข่ายที่มีให้
เลือกเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน
7. การแข่งขันระหว่างเครือข่ายที่มีขอบเขตการดาเนินงานเหลื่อมซ้อนกัน อาจนาไปสู่
ความร่วมมือกันและการช่วงชิงเพื่อให้ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และการเข้าเป็นสมาชิกได้ใน
ขณะเดียวกัน ทั้งนี้พบว่า การแข่งขันเป็นตัวการสาคัญในการทาลายเครือข่ายที่อยู่ลาดับท้าย ๆ และมี
ทรัพยากรน้อยอีกด้วย
8. การติดตามและประเมินผลเครือข่ายมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากธรรมชาติของ
เครื อ ข่ า ยคื อ ความไม่ เ ป็ น ระบบและมี โ ครงสร้ า งหลวมที่ มุ่ ง เน้ น ความก้ า วหน้ า ในอนาคต ไม่ ใ ช่
ประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นการยากที่จะนิยามตัวชี้วัดความสาเร็จของเครือข่าย
และคุณลักษณะของผลและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายให้มีความเที่ยง
9. เครือข่ายระดับชาติและเครือข่ายระหว่างประเทศ หลายแห่งพบกับปัญหาอุปสรรค
ทางการเมือง ทาให้มีสภาพที่ไม่มั่นคงและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และการวิจารณ์รัฐบาล
Starkey เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่าย ว่าควรดาเนินการดังนี้
1. เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุม
ให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
ดังกล่าว
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลักและคุณสมบัติ
ของสมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดด้วย เพื่อป้องกันการ
ครอบงาจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของสังคม และความต้องการของสมาชิก
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3. จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทาหน้าที่ประสานงาน จัดการและ
ส่งกาลังบารุงให้กับสมาชิก ซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจาวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่มแกนต้อง
ดาเนิ นกิจกรรมของเครือข่ายให้ บังเกิดประโยชน์สู งสุ ด ทั้งนี้ ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ ยนกลุ่ มผู้ นา
เครือข่าย เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาของสมาชิกและป้องกันการผูกขาดอานาจ
4. ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น มีส่วนอย่างสาคัญต่อ
ความสาเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือก
กิจกรรมและวิธีการทางานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย
5. เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจการของเครือข่าย และความสามารถในการพึ่งตนเอง ทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุน
เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
6. ทาให้เครือข่ายมีสถานภาพสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เครือข่ายและผู้นา
เครื อ ข่ า ยได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจจากสมาชิ ก เครือ ข่ า ย อีก ทั้ ง ยั ง ได้ ส ามารถ
ดาเนินงาน ได้กว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือข่ายเพื่อให้เป็นที่จดจาได้ง่ายและอาจส่ง
ข่าวสารไปให้กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้
7. ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพื่อเสริมให้เครือข่าย
มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือในภูมิภาคต่างระดับกัน การเชื่อมเครือข่าย
ทาได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นตัวแทนร่วมกันใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และการร่วมกันประสานงานการประชุม
8. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจาสม่าเสมอและถี่ถ้วน โดยดูความ
สอดคล้องของแผนการทางานกับวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าและความสาเร็จของเครือข่ายในแต่ละ
ระยะทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของ
กิจกรรมเครือข่ายและร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล
9. ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกนและผู้นา
เครือข่ายสม่าเสมอ
10. ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอื้อให้เกิด
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจาย
อานาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ การดาเนินงานของเครือข่ายจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ในที่สุด
Burke ชี้ว่า การรักษาความสมดุลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนกับเครือข่ายเป็นเรื่อง
เปราะบาง การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกอาจช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งได้ด้วยการช่วยก่อตั้งและ
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ตกแต่ง โดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายเสียหาย ความช่วยเหลืออาจประกอบด้วยสิ่ง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพหรือฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะที่จาเป็น เช่น การเจรจาหว่านล้อม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การ
ใช้เทคโนโลยี การทาบัญชี เป็นต้น
- การจัดหาผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการของเครือข่าย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อการดาเนินกิจกรรมของเครือข่าย
- รับรองสถานภาพสมรสเพื่อให้เครือข่ายได้รับความสนใจจากรัฐบาลอย่างจริงจัง
- การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับองค์กรระดับนโยบาย องค์กรระหว่าง
ประเทศหรืออื่น ๆ
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับองค์กรอื่น ๆ
Burke เสนอ แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่าง
ความต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่าย ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้าจากภายนอก: ประเด็นสาคัญที่สุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากร
จากภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกว้างและกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถ
ช่วยได้ การรวมศูนย์จะมีมาก ผ่านการจัดหาเงินอุดหนุนและเป็นการทาลายเครือข่าย จึงเป็นเรื่อง
สาคัญทีต่ ้องให้ตัวแทนกลุ่มมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนที่หน่วยงานสนับสนุนจะเป็น
หัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องนี้
2. ความเป็นเอกภาพ: รูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ยากที่จะเติบโตได้ แต่ละเครือข่ายอาจ
ไม่เหมือนกัน ต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง
3. คานิยาม: เครือข่ายต้องนิยาม/กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตประเด็นหรือ
ขอบเขตพื้นที่ของตัวเอง เครือข่ายจาเป็นต้องแน่ใจว่าไม่ซ้าซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว แต่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง
4. ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง: ถ้าจะให้เครือข่ายอยู่ รอด เครือข่ายต้องมีสมาชิกที่มี
ความมุ่งมั่นอยู่เป็นหลักในการดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่ มแกนของ
เครือข่ายที่คอยผลักดัน คนกลุ่มนี้ควรเป็นคนที่คอยกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและควรติดต่อสื่อสารกับ สมาชิกที่ห่ างหายไปให้บ่อยครั้ง สม่าเสมอ มีการแบ่งงานให้กับ
สมาชิกร่วมรับผิดชอบ
5. การมีส่วนร่วม: ปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิจัย องค์กรชุมชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอื้อประโยชน์ให้กันอยู่
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6. ความขัดแย้งภายใน: สมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝงแปลก
ๆ ออกไป การเปิดเผยและการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่าย จะช่วยลดความตึงเครียดได้ ความ
เป็นประชาธิปไตย และกระบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความสาคัญสาหรับการจัดการกับเรื่องนี้
7. รางวัล: การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่าย มีความสาคัญต่อ
การรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น ของสมาชิ ก แต่ ก็ เ ป็ น ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ พ้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มแยกตัว ออกไปตั้งใหม่ วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือ
เข้ามาใหม่ คุณค่าของเครือข่ายอาจมาจากสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ
เครือข่าย
8. ความยืดหยุ่น: เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ต้องไม่ตายตัวมาก
เกินไป ความสามารถในการปรับมีความสาคัญต่ อความยั่งยืนของเครือข่าย ขณะที่วัตถุประสงค์ของ
เครือข่ายควรจะชัดเจน แต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้
9. ทาประสบการณ์ใ ห้เป็นเรื่องเป็น ราว: ถ้าเครือข่ายเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ก็จาเป็นต้องถูกทาให้เป็นเรื่องเป็นราว เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้
10. การให้เงินอุดหนุน: เครือข่ายไม่อาจดาเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จาเป็นต้องใช้
เงินและทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินในการทางานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็น
สิ่งจาเป็นในการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย
11. ความถูกต้องตามกฎหมาย: เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพื่อจัดตั้ง ชื่อเสียง
เรียงนามของเครือข่าย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่าง ๆ จะช่วยสร้างความยั่งยืนและพลังอานาจของเครือข่าย
ทฤษฎีเครือข่ายกับชุมชน
เครื อข่า ยสั งคม หมายถึ ง กลุ่ ม ของความสั มพัน ธ์ที่บุคคลกลุ่ มหนึ่ งมีต่อกั นและกั น
ลักษณะของความสั มพัน ธ์ที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่ านี้ได้หรืออีก
ความหมายหนึ่งคือ ชุดของการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล ที่ก่อให้เกิดสายใยผูกพันของ
ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักในช่วงชีวิตของคน
เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่
กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มี
โครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสั มพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต การ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ สาระของ
การเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ คือ เครือข่ายการ
แลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มี
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โครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาทาหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่าง
คน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครกระทาอะไรได้ แต่ละคน/กลุ่มองค์กร
ต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมี
ความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กรมากนัก
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคลต่าง ๆ ที่ อยู่ในเครือข่ายสังคมนั้น
เป็นความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านที่บุคคลทั้งหมดในเครือข่ายสังคมมีต่อกัน ทั้ งระบบเศรษฐกิจ การ
แต่งงาน เครือญาติ การเมือง และอื่น ๆ ส่วนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นได้แก่
การไปมาหาสู่ การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครือข่ายสังคมของ
บุ ค คลหนึ่ ง ๆ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้ น ๆ
ขณะเดียวกันบุ คคลนั้ น ๆ ก็เปรีย บเสมือนส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้ อมทางสังคมของบุคคลอื่น ๆ ใน
เครือข่ายสังคม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกันและกันภายในเครือข่าย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่
เป็นจุดศูนย์กลาง ก็จะขยายวงกว้างออกไปได้หลายปริมณฑลตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพ
สมรสและบทบาทของบุคคลผู้นั้น เกิดเป็นเครือข่ายรวมและเครือข่ายย่อย
เครือข่ายย่อยก็คือความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งในหลาย ๆ ส่วนของเครือข่ายรวม ตั้งอยู่บน
พื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ เครื อ ญาติ การเมื อ ง หรื อ ระบบย่ อ ยอื่ น ๆ ของสั ง คม
เครือข่ายรวมเปรียบเสมือนระบบสังคมใหญ่ และเครือข่ายย่อยเปรียบเสมือนระบบสังคมย่อย ในการ
ค้นหาหรือแม้แต่ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเราอาจเริ่มจากเครือข่ายย่อยได้
โครงสร้างของเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก เราเรี ยกว่า โครงข่าย (NET) โครงข่าย
ประกอบด้วย เครือข่ายหลายเครือข่าย (networks) การทางานของเครือข่ายต่าง ๆ ในโครงข่ายหนึ่ง
หรือหลายโครงข่าย เป็นการทางานแบบจัดการตนเอง จัดระเบียบกันเอง เครือข่ายในโครงข่ายจะ
สลับซับซ้อนเพียงใด มีกี่ประเภท และสัมพันธ์กันอย่างไรนั้ น ขึ้นอยู่กับความเป็นมาของสังคมแต่ละ
แห่ง ซึ่งโครงข่ายมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่รัฐยอมรับ มี สถานภาพสมรสตามกฎหมาย
และที่อยู่นอกกฎหมาย
ภายในโครงข่ายมีแนวความคิดส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ทางสังคม
ระหว่างหน่ว ยและเครือข่ายที่อยู่ในโครงข่ายนั้น แนวความคิดดังกล่าวคือ แนวความคิดที่ว่าด้ว ย
อานาจและศูนย์กลาง (Power and centrality) คนที่มีตาแหน่งเป็นศูนย์กลางเป็นตาแหน่งที่มี
เอกสิทธิ์เหนือคนที่ยอมลดชั้นในวงนั้น คนศูนย์กลางนี้ เราเรียกว่า hub ซึ่งสามารถหวังได้ว่าจะต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องของอานาจ งานวิจัยจานวนมากได้ข้อสรุปว่า คนศูนย์กลางได้รับการ
ยอมรั บ ว่ าเป็ น ผู้ มีอานาจ ทั้งในองค์การและในเครือข่ ายที่ไม่เ ป็นทางการ อี กทั้งยัง พบอีก ว่ า
ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันด้วย และแม้ว่าเรื่อง
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ของคนศูนย์กลางเป็นคุณลักษณะทางโครงสร้างที่สาคัญ แต่ก็เป็นเรื่องลาบากที่จะค้นหาคุณสมบัติให้
ชัดเจน
คนศูนย์กลางในเครือข่ายดาเนินการบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมในการจัดแบ่งชั้นทางสังคม
Linton Freeman (1979) จาแนกรูปแบบของคนศูนย์กลางออกเป็น 3 รูปแบบ
1. ระดับของการเป็นศูนย์กลาง (Degree Centrality) การวัดความเป็นศูนย์กลาง
ของ “บุคคล” สามารถวัดได้จากจานวนของการติดต่อกับคนอื่น คนที่เป็นศูนย์กลางจะมีการติดต่อ
อย่างแข็งขันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในเครือข่าย ในขณะที่คนที่อยู่ขอบ ๆ เครือข่ายจะไม่มีการติดต่อกับ
คนอื่น บ่ อยครั้ งนั ก การวัดสามารถวัดจากการติดต่อทั้งทางอ้อมผ่ านคนที่เป็นสื่ อ และการติดต่อ
โดยตรง
2. ความใกล้ชิดของการเป็นศูนย์กลาง (Closeness centrality) วัดจากผลรวมของ
ระยะทางระหว่ างคนศูนย์กลางกับคนที่ติดต่อด้วยทั้งหมด การวิจัยของนักวิชาการหลายท่านชี้ว่า
ความใกล้ชิดของบุคคลที่มีต่อคนอื่นที่เพิ่มขึ้น ทาให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อานาจ เกียรติ
อิทธิพล และมีสถานภาพสมรสทางสังคมที่สูงขึ้น
3. การคั่นกลางของคนที่เป็นศูนย์กลาง (Between’s centrality) การคั่นกลางแสดง
ถึงความสาคัญของคนศูนย์กลาง ยิ่งมีศักยภาพในการเป็นคนกลางได้มากเท่าไร ก็สามารถควบคุมการ
flow ของการติดต่อสื่อสารและความเป็นอิสระของคนในเครือข่ายที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ได้
มากเท่านั้น
ส่วนสาคัญของโครงข่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบที่มีทิศทาง มี 6 ส่วน
คือ
1. ส่วนที่เป็นแกนมีความเป็นศูนย์กลางของความเชื่อมประสานสูง (Hub)
2. ส่วนที่เป็นอาณาบริเวณที่มีการเชื่อมโยงติดต่อเข้าสู่แกนกลางด้านเดียว โดยส่วนที่
เป็นแกนกลางออกไปไม่ได้หรือมีความสามารถที่จะเข้าอาณาบริเวณนั้นน้อย (In-continent)
3. ส่วนที่เป็นอาณาบริเวณที่มีการเชื่อมโยงติดต่อกับแกนกลางโดยแกนกลางออกไปได้
แต่ไม่มีทางกลับเข้า หรือมีการติดต่อไหลเวียนกลับเข้าได้ยากหรือน้อยมาก (Out-Continent)
4. ส่ว นที่เป็ นกิ่งหรือเป็นกิ่งแยกออกจากอาณาบริเวณใหญ่มี 2 อาณาบริเวณ
(tendril)
5. ส่วนที่เป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวแยกออกจากอาณาบริเวณใหญ่ มีการติดต่อสัมพันธ์
ภายในเกาะสูง แต่ไม่มีหรือมีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกน้อย
6. ส่วนที่เป็นท่อหรือทางเชื่อม (tube) ระหว่างอาณาบริเวณใหญ่
ภายในเครือข่ายจุดเชื่อม (Nodes) หรือ มีบุคคล ทางานอยู่ 3 ประเภท คือ “Hub”,
Pulse taker”, “Gatekeeper” Hubs คือ บุคคลหรือองค์กร หรือสถาบันที่เป็นจุดเชื่ อมการพบปะ

38
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ Hubs ที่อยู่บนเครือข่ายทางสังคม เหมือนกับศูนย์กลางของกลุ่ม
ดาว บางครั้งก็มีการเชื่อมโยงจากศูนย์กลางถึง 10 หรือ 12 สาย ผู้ที่เป็น Hub คือ ผู้เชื่อมโยงมี
ลักษณะเป็นแกนกลาง
Pulse Taker คือ บุคคลผู้หว่านเพาะความสัมพันธ์กับคนในองค์กร หรือในชุมชน หรือ
ในระดับชาติ ไว้มากจนทาให้สามารถตรวจสอบสุขภาวะ หรือทิศทางของกลุ่มคน องค์กร ชุมชน ชาติ
ได้ ผู้นี้มีลักษณะเป็น “หมอแมะ” หรือ”ผู้จับชีพจร” มักซ่อนตัวอยู่ ไม่เปิดเผยตัวเหมือนกับผู้ที่เป็น
Hub
Gate keeper คือผู้ควบคุมข้อมูลข่า วสาร กากับควบคุมการไหลเวียน การติดต่อ
สัมพันธ์กัน ณ บางจุด โดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือชุมชน
จะเห็นได้ว่า Hub ก็เป็น node ประเภทหนึ่ง แต่เป็น node ที่มีสายใยเชื่อมโยงมาก
เป็น”ชุมสาย” แห่งการติดต่อสัมพันธ์
เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน
David Mathews จัดทาเอกสารชุดหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
กระบวนการที่จาเป็นต่อการทาหน้าที่ เพื่อกิจการส่วนรวมของประชาชนในฐานะสมาชิกของชุมชน
และได้เสนอแนะวิธีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการตรวจสภาพชุมชน เรียกว่า เครื่องมือ
ตรวจสภาพชุมชน (Community checklist kit) เขากล่าวว่า ความมีพลังของการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน สามารถตรวจสภาพได้จาก
1) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน
2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม
3) ลักษณะของผู้นาในชุมชน
4) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน
5) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
6) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ
เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชน เป็น 1 ใน 6 เรื่องที่ Mathews ระบุว่าเป็นสภาพ
บ่งชี้ความเข้มแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง จะมีเครือข่ายของ
กลุ่มองค์กรประชาชนจานวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน และมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน อันมีผลให้เกิดการร่วมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูง ประชาชนถูกดึงให้เข้าไปมีส่ วนร่วม
ในเรื่องราวของส่วนรวม โดยที่มีความสัมพันธ์ต่อกันแบบเท่าเทียม ไม่ใช่แบบถูกสั่งให้เข้าร่วม ลักษณะ
ความเป็นชุมชนเช่นนี้พื้นที่แต่ละแห่งมีไม่เท่ากัน สาหรับชุมชนที่อ่อนแอ หรือหมู่บ้านที่ไม่มีความเป็น
ชุมชน หรือเรียกว่า “Uncivil areas” นั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มองค์กร
ของชุมชน และความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเป็นไปในทางตั้ง คือ คนจนพึ่งพาคนรวยอย่างมาก มักได้ยินคา
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ว่า “โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ” อยู่เสมอ ซึ่งได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ฯลฯ อัน
เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ Mathews เสนอว่า การพัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็น
“พลเมือง” และให้สังคมกลายเป็นประชาคม หรือ “ชุมชน” ก็จาเป็นต้องมี “โครงสร้างพื้นฐาน”
เช่นกัน ซึ่งได้แก่ (1) โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะได้พบและทากิจกรรมร่วมกัน (2)
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่ อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน แสดงถึงวิธีการจัด
ระเบียบในการติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวม
หมู่บ้านต้องมีที่ให้คนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนต่างกลุ่ มต่างพวกกัน สามารถพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิยอยู่ร่วมกัน อาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการของหมู่ บ้าน หรือการ
สนทนาในกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการก็ได้ ที่ที่ประชาชนสามารถพูดคุยกันได้นี้มีส่วนสาคัญต่อการ
ทาให้เกิดเจตนารมณ์ทางการเมือง การแก้ปัญหาของส่วนรวม และการสร้างความเป็น “พลเมือง”
ชุมชนที่เข้มแข็งเท่าที่ Mathews ศึกษามา ล้วนได้ผ่านความพยายามสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ข้างต้น โดยจาแนกระดับพัฒนาได้เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับเบื้องต้น อยู่ในระยะแรกที่คนในหมู่บ้านเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ และใน
เรื่ องราวของส่ ว นรวมผ่ านช่อ งทางของการเป็นสมาชิกในกลุ่ มองค์ก รเฉพาะกิจเล็ ก ๆ เช่น กลุ่ ม
กิจกรรมพัฒนาหรือกลุ่มละแวกบ้าน
ระดับต่อมา คนในหมู่บ้านจะพัฒนากลุ่มเฉพาะกิจขึ้นเป็นชมรมกลุ่มองค์กรที่มุ่ง
ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่มั่นคงขึ้น มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มไว้ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน เพื่อยึดกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
ระดับสูงสุด ชมรมของประชาชน สมาคม และองค์กรเอกชน มีการพัฒนาโครงสร้าง
และระบบงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่มีสภาพเป็นกลุ่มเฉพาะกิจอีกต่อไป องค์กรเหล่านี้เป็นช่องทาง
ให้คนได้มีโอกาสพูดคุยอภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เชื่อมเครือข่าย
องค์กรและมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน
เห็นได้ว่า กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กร ทาหน้าที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม หรือประชาคม หรือเครือข่ายองค์กร ก็คือ โครงสร้างพื้นฐานของ
การติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้วยเช่นกัน
สถานการณ์ของชุมชนและเครือข่ายองค์กรไทยในปัจจุบัน (http://district.cdd.go.th/)
ถ้าจะมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็นประชาชน
พลเมือง และให้สังคมกลายเป็นชุมชนหรือประชาคม ซึ่งประกอบด้วย โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คน
ในชุมชนจะได้พบและทากิจกรรมร่วมกัน และวิธีการจัดระเบียบในการติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวมที่
ดูได้จากช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน การจัดเวที
ชาวบ้าน นับเป็นกิจกรรมที่ทาให้มีการปรึกษาหารือระหว่างประชาชน เพื่อจัดการกับประเด็นปัญหา
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วิกฤตของชุมชน ทาให้ประชาชนได้มีการติดต่อกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ไม่ใ ช่เป็น
เพียงเพื่อมิตรภาพส่วนตัว แต่เพื่อเรื่องของส่วนรวม หมู่บ้านส่วนใหญ่ในทุกพื้นที่ไม่มีการจัดประชุม
อย่างเป็นทางการเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของส่วนรวมบ่อยนัก ส่วนใหญ่เป็นการสนทนากันในกลุ่มเล็ก ๆ
อย่างไม่เป็นทางการ ตามร้านค้าในชุมชน หรือเมื่อพบปะกันในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา งาน
ประเพณีของหมู่บ้าน พิธีกรรมของท้องถิ่น งานสังคม โดยเฉพาะงานบวช (สาหรับสังคมชาวพุทธ)
งานแต่งงาน งานศพ หรือระหว่างการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในการทานา ทาสวน ทาไร่ อย่างไรก็ตาม
ในทุกตาบลอย่างน้อยจะมีอยู่ 1 - 2 หมู่บ้าน ที่พบว่ามีการจัดประชุมเป็นประจา นอกจากนี้ทุกพื้นที่ได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบญาติพี่น้องของคนในชุมชนว่าเป็น โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ทาให้คน
มีความเอื้ออาทรและรักใคร่ปรองดองกัน
จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2542 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่หาทางแก้ปัญหาโดย
การปรับพฤติกรรมของตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งกันเองมากกว่าจะดิ้นรนไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทาง
หรือพึ่งรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มีกระบวนการเสริมสร้างพลังของชุมชน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในลักษณะดังกล่าว ทาให้ชุมชนไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นเงินเข้มข้น
ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิต แต่ต้องใช้ทุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความ
จริงเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมเอง นอกจากนี้ชุมชนยังต้องพยายามทาให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเองที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนร่วมกันให้ได้ ผู้นาชุมชนแห่งหนึ่ง ได้กล่าวว่า ปัญหา
ของคนยากจนในหมู่บ้านของเขาเมื่อวิเคราะห์กันอย่างถ่องแท้แล้ว เป็นเพราะไม่คิดจะต่อสู้กับปัญหา
มากกว่าไม่มีทางที่จะต่อสู้ ความจริงแล้วหนทางแก้ความยากจนยังมีอยู่ แต่ถ้าจะให้กลับมารวมเลยนั้ น
เป็นเรื่องยาก ซึ่งผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็ได้ให้คาแนะนาว่า ต้องปลุกใจกันก่อน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลง
ปลุกใจทางหอกระจายข่าวทุกวัน
การปลุกความเชื่อมั่นของสมาชิกชุมชน ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นด้วยกระบวนการของเวที
สาธารณะ การวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน ช่วยให้
สมาชิกชุมชนตระหนักรู้ถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ เริ่มมองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าพลังความเชื่อมั่นจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งชุมชน หลาย
แห่งได้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่เข้มแข็งก่อน ต่ อจากนั้นกลุ่มก็กลายเป็นช่องทางให้คนทั้งชุมชนได้
ติดต่อสื่อสารกัน และผลิตซ้าความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชนคน
อื่น ๆ ต่อไป
การเชื่อมความสัมพันธ์แบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีส่วนเสริมให้การแก้ปัญหา
ความยากจนของชุมชนเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนชั้นกลางในเมือง พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กร
พัฒนาเอกชน และข้าราชการที่มีแนวความคิดใหม่ ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรประชาสังคม
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ที่กระตือรื อร้ นในการสนับสนุ นกระบวนการเสริมสร้างพลั งของชุมชน เครือข่ายองค์กรเหล่ านี้ได้มี
กิจกรรมสนับสนุ นการแก้ปั ญหาความยากจนของชุมชนในหลายลักษณะ เช่น การขยายพื้นที่ทาง
การตลาดให้กับสินค้าชุมชน การจัดงานส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ระหว่างชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพการให้คาแนะนาในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ
หมู่บ้านส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรจานวนมาก จานวนกลุ่มแต่ละหมู่บ้านมีตั้งแต่
5-20 กลุ่ม กลุ่มเหล่านี้มีทั้งกลุ่มที่จัดตั้งกันเอง และกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้จัดตั้ง แต่กลุ่มประเภท
หลังมีมากที่สุด ช่องทางสื่อสารภายในกลุ่มส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพกว่ าช่องทางสื่อสารสาธารณะของ
ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการดาเนินกิจกรรมมีเรื่องที่ต้องให้
สมาชิกร่วมรับรู้และตัดสินใจ เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์ การเก็บเงินสงเคราะห์ กลุ่ม
ให้บริการสินเชื่อ แต่ในทุกหมู่บ้านไม่มีการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมอันเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ปรากฏว่ามีการประชุมตัวแทนกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเป็นช่องทาง
สื่อสารระหว่างสมาชิกกับชุมชน แม้ว่าผู้นากลุ่มบางคนจะเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วย แต่ก็ไม่ใช่ในฐานะ
ตัวแทนของกลุ่ม เท่าที่จะพอมองเห็นได้ก็มีเพียงผู้นาสตรีเท่านั้นที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม
ผู้นาหมู่บ้านในฐานะตัวแทนขององค์กรสตรี แต่ผู้นาสตรีก็ไม่ได้นาข้อประชุมกลับมาแจ้งต่อ สมาชิก
กลุ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้กล่าวได้ว่ากลุ่มเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชนทุกแห่ ง และเป็นช่องทางที่
สมาชิกกลุ่มจะได้มาพบปะพูดคุยกัน แต่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มมากกว่าเรื่องของส่วนรวม
เครื อ ข่ า ยขององค์ ก รมี เ ฉพาะเครื อ ข่ า ยขององค์ ก รที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารส่ ง เสริ ม ของ
หน่วยงานหน่วยเดียวกัน ซึ่งก็เป็นเพียงเครือข่ายหลวม ๆ ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้
หรือมีกิจกรรมร่วมกันเท่าไรนัก เครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของ
กองทุนเพื่อสังคม สานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล
เริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านที่ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่ออาชีพ รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้เครือข่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่
มักเป็นเครือข่ายขององค์กรประเภทเดียวกัน ข้ามหมู่บ้านเป็นเครือข่ายระดับตาบล ไม่มีเครือข่าย
องค์กรในระดับหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรต่างประเภทกันเลย
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) เป็นความพยายามหนึ่งของกรมการ
พัฒนา ชุมชน ที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างประเภทกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการรวมพลังกันระหว่างองค์กร เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย ศอช.ต. ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วในทุกตาบล แต่ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการทางานของเครือข่าย รวมทั้งกระบวนการจัดตั้งที่ผ่านมายังไม่เป็น
ในทางที่จะทาให้รู้สึกได้ว่า ศอช.ต.นี้ คือ เครือข่ายองค์กรของตาบล
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การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของกลุ่ม /องค์กร พบว่า กลุ่มองค์กรที่เรียกได้ว่าเข้มแข็ง
คือ กลุ่ม/องค์กรที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีทรัพยากรสาหรับบริหาร มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้น
กลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (ทั้งที่หน่วยราชการส่งเสริม และชาวบ้านจัดตั้ง กันเอง) จะมีความ
เข้มแข็งมากกว่ากลุ่ ม /องค์กรประเภทอื่น ๆ รองลงมา คือ กลุ่ ม /องค์กรอาชีพ กลุ่ มสตรี หากมิได้
ดาเนินกิจกรรมด้านอาชีพหรือออมทรัพย์ ก็มักเป็นกลุ่มที่อยู่ระดับอ่อนแอ
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนา
ฑิตยา สุวรรณชฎ (2522: 341) กล่าวว่า การพัฒนา คือกระบวนการที่ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการจัดสรรทรัพยากรของสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการที่จะบรรลุเปูาหมายที่
สั งคมนั้ น ได้เลื อกสรรแล้ ว ด้ว ยการควบคุมอัตราการเปลี่ ยนแปลงให้ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
วิทยากร เชียงกูล (2527: 17-18) อธิบายว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการทา
ให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการทางร่ างกายแล้ ว ประชาชนยัง ต้ องการได้รั บ การพัฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี พักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการ
ทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่า “การพัฒนาคุณภาพ” เพื่อที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
เพิ่มปริมาณสินค้าหรือรายได้เท่ านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534: 2) อธิบายว่า การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี
(Means) ที่ ทาให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการ คือคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคมดีขึ้นและนอกจากจะ
เป็นการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วยังมีการกาหนดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change)
เอาไว้ ด้วย
ลักษณะของการพัฒนา
สนธยา พลศรี(2547: 5-6) อธิบายไว้ ดังนี้
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมของสิ่ง
ใดสิ่ง หนึ่งให้ดีขึ้นหรือให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง
ในด้าน ในด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่ง
เป็น ลักษณะตามความหมายทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์
2. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้นตอนและ
อย่าง ต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลาดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใด
ขั้นตอน หนึ่งได้
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3. มีลักษณะเป็นพลวัต คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้
4. เป็นแผนโครงการ คือเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร
ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
5. เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีที่นามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายที่กาหนด เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง
6. เป็นปฏิบัติการ คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องนามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะ
เกิดผลตามที่ต้องการ
7. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็น สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทาแผนโครงการและคิดค้นวิธีการในการที่จะพัฒนาตนเอง
และสิ่ง ต่าง ๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทาของมนุษย์แล้วจะไม่ใช่การ
พัฒนา แม้ว่าจะมีลักษณะอื่น ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม
8. ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทาให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะ
การ พัฒนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง
9. มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือสามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจดาเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด
การ เปลี่ยนแปลง กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ ปริมาณ
สิ่งแวดล้อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไม่
และระดับใด เป็นต้น
10. สามารถเปลี่ยนแปลงได้การพัฒนานอกจากจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
มนุษย์ สังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการและวิธีการพัฒนาก็
สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้วย การ พัฒนาใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ
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2.4. ข้ อมู ล พื้ น ฐาน เทศ บ าลต าบ ลระแ หง ต า บลลา ดหลุ มแ ก้ ว จั งหวั ดป ทุ มธ า นี
(https://www.tessabanrahang.go.th/)
วิสัยทัศน์
“โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้
ส่งเสริมทุกด้าน เพื่อการพัฒนา”
พันธกิจ
- พัฒนาเทศบาลตาบลระแหงให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมดี มีการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น
พัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐาน และให้ความช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม
ในเขตเทศบาลตาบลระแหง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตาบลระแหง
ประวัติหน่วยงาน
เดิ ม เทศบาลต าบลระแหง คื อ สุ ข าภิ บ าลต าบลระแหง ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 99
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตาบลระแหงเป็น เทศบาลตาบล
ระแหง ตามพระราชบั ญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก หน้าที่ 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ที่ตั้งเทศบาล
ที่ตั้งสานักงานเทศบาลตาบลระแหง เลขที่ 85/14-16 หมู่ที่ 3 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตาบล
ระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 มีเนื้อที่ 18.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
11,387 ไร่ 2 งาน เทศบาลตาบลระแหง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15.7 กิโลเมตร
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อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตาบล
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกาหนดและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กาหนด อานาจหน้าที่ที่เทศบาลตาบลต้องทา ได้แก่
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุงทางบกและทาง
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กาจัด มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2. อานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กาหนด อานาจหน้าที่ที่เทศบาลตาบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต
เทศบาล ได้แก่
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมี
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อานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของ
ท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(24)
การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
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(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุทุมพร วานิชคาม(2562) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่เมื่อ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสุขภาพ ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี
เพศแตกต่ างกัน มีการเตรี ยมความพร้อม เข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จิรัชยา เคล้าดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่งเมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ปัจจัยด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78
ด้านปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ ปัจจัย
ด้าน จิตใจซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามลา ดับ 2) การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมี
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ทุกด้าน ได้แก่ 1) อายุ2) เพศ 3)
สถานภาพสมรส 4) ความมีโรค/อาการป่วย 5) ความสามารถในการอ่านหนังสือ 6) ความ สามารถใน
การเขียนหนังสือ 7) ระดับการศึกษา 8) การเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน 9) แหล่งที่มาของรายได้10)
รายได้ 11) ภาระหนี้สิน 12) เงินออม 13) การได้รับเบี้ยยังชีพ และ 14) บุคคลที่ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่
ด้วย ไม่ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจาก
ภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1. ปัญหาและอุปสรรคของ
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ผู้สูงอายุ (1) ด้านบุคลากร คือ บุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ (2) ด้านงบประมาณ คือ การ
จัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุ (3) ด้านการบริหาร
จัดการ คือ อานาจหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิ ตมีข้อจากัดที่ไม่ครอบคลุ มการจัดสวัสดิการให้ แก่
ผู้สูงอายุในบางเรื่อง (4) ด้านร่างกาย คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง และอาการ
เจ็บป่วย (5) ด้านจิตใจและอารมณ์ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความหงุดหงิดจากปัญหาสุขภาพ และ
ปัญหาสภาพแวดล้อม (6) ด้านครอบครัวและสังคม คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนทากินจนไม่มี
เวลาปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว และ (7) ด้านรายได้และสวัสดิการ คือ รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 2.
ศักยภาพของผู้สูงอายุ (1) ด้านทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความคิดที่
เป็นระบบ มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความคิดเป็นผู้นาและมีการสื่อสารที่ชัดเจนพอสมควร (2) ด้าน
การทางาน คือ ผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยทางานพัฒนาชุมชน
และ (3) ด้านการมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความยินดีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 3. ความต้องการของผู้สูงอายุ (1) ด้าน
ร่างกาย คือ ต้องการศูนย์สุขภาพ และการดูแลตรวจสุขภาพอย่างสม่าเสมอ (2) ด้านการพัฒนาความรู้
คือ ต้องการการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ (3) ด้านรายได้และสวัสดิการสังคม คือ ต้องการรายได้จาก
เบี้ยยังชีพที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต และ (4) ด้านครอบครัวและสังคม คือ ต้องการให้ลูกหลานดูแล
เอาใจใส่ตนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 4. แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง
(1) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คือ การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ (2) ด้านอาชีพ คือ
การเชิญวิทยากร อาจารย์สอนอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ (3) ด้านการบริหารจัดการ คือ การ
จัดตั้งชมรม 11 ชมรม มีประธานชมรมเป็นตัวแทนประสานงาน
กรมการจัดหางาน (2557) ได้ศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการมีงานทาสาหรับผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล รองลงมา คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ทั้งหมดนี้เกินกว่าครึ่ง มีจานวนบุคลากรน้อยกว่า 50 คน และบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 36
- 45 ปี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการส่งเสริมการมีงานทา
สาหรับผู้สูงอายุ และเห็นว่าเกณฑ์การเกษียณอายุที่เหมาะสมคือ 60 ปี อายุที่เหมาะที่จะรับเข้าทางาน
คือ 55 - 65 ปี งานที่เหมาะสมคือ งานที่รับไปทางานที่บ้าน สาหรับอัตราค่าจ้างควรกาหนดเป็นการ
เฉพาะ ในด้านการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สู งอายุ ส่วนใหญ่เห็นว่า การสนับสนุนเงินทุนและการ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายหรือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพน่าจะเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกว่าร้อยละ 70 มีบทบาทในการส่งเสริมการมีงานทาสาหรับผู้สูงอายุ 1 - 2 กิจกรรม โดยเป็น
กิจกรรมสนับสนุนการตั้งกลุ่มอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ การสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระเมื่อถามว่าในอนาคต สิ่งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา
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สาหรับผู้สูงอายุคืออะไร ส่วนใหญ่ตอบว่า คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่พร้อมจะทางาน
และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการกลับเข้าทางาน โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานทาสาหรับผู้สูงอายุมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กกว่า
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประการ คือ แนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกรมการจัดหางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเริ่มดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่พร้อมจะทางานเป็นสิ่งแรก ถัดมาคือ การหางานให้ผู้สูงอายุรับไปทาที่บ้าน และการสนับสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ควรเริ่มต้นในการดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ข นาดใหญ่ ก่ อ น ประการที่ ส องควรเสนอหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษาอั ต ราค่ า จ้ า งที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยอาจพิจารณาจากลักษณะงานและชั่วโมงการทางาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขต
เทศบาลตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรีผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 60-69 ปีมากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรสสมรส มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากกว่าครึ่งมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย มีแหล่งที่มา
ของรายได้ส่วนใหญ่ ได้รับจากสวัสดิการ จากรัฐ มีภาวะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีสัดส่วนผู้มี
โรคประจาตัวและไม่มีโรคประจาตัว ใกล้เคียงกัน โดยพบว่าผู้ที่มีโรคประจาตัวป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่
อาศัยในเขตเทศบาลตาบล คลองตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรี พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
อยู่ในระดับปานกลางทุก ด้าน โดยมีพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารเป็นพฤติกรรมดีที่สุด
รองลงมาคือการปฏิบัติตน ในภาวะเจ็บป่วยการจัดการความเครียด และมีพฤติกรรมการออกก าลัง
กายแย่ที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
พบว่า ผู้สูงอายุที่มี อายุ สถานภาพสมรสสมรส รายได้ ความพอเพียงของรายได้และภาวการณ์มีโรค
ประจาตัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีเพศระดับการศึกษา
แหล่งที่มาของ รายได้ส่วนใหญ่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
มยุรี พงษ์นาค (2555) ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัย
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ด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุชุกร เหมือนเดช (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับ
สวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมในด้านสุขภาพ
อนามัยมากที่สุด ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนบุตร โรคประจาตัว มีปริมาณความ
ต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีสถานภาพสมรสสมรส บุคคลที่
ผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วย ศาสนาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีปริมาณความต้องการได้รับสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยผู้สูงอายุที่หม้าย/หย่าร้าง ผู้ที่อยู่กับคู่สมรส
มีความต้องการมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่กับญาติ และผู้ที่อยู่คนเดียวต้องการมากกว่าผู้ที่อยู่กับบุตรหลาน
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มีความต้องการมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้สูงอายุที่มี
รายได้ระดับต่าต้องการสวัสดิการมากกว่าผู้ที่รายได้ระดับสูงกว่า (ต่ากว่า 5,000 บาท ต้องการ
มากกว่า 5,001-10,000 บาท; 10,001-15,000 ต้องการมากกว่า 25,000-30,000 บาท; 15,00020,000 ต้องการมากกว่า 30,000 บาท)
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางส่งเสริมและ
พั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ ายในการประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จาก
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ โดยศึกษา
ดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 2. ด้านส่งเสริมด้าน
การทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ และ 3. ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ทา
ให้ผู้วิจัยสามารถนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. วุฒิการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหา
รายได้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Documentary Research) และเชิงปริมาณ (Survey Research)
ควบคู่กันไป ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 9,901 คน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ โดยการคานวณตัวอย่างในการวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความ
สมบูรณ์ของงานวิจัย ผู้วิจัยขออธิบายวิธีการคานวณหากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้
วิธีในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2546:
20-25) ที่ความคลาดเคลื่อน (e) 0.05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 384 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้มีวิธีการ ดังนี้
3.3.1. เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
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(1) แบบสอบถาม เป็ น แนวคาถามที่ เกี่ย วข้อ งกับ แนวทางส่ ง เสริ มและพัฒ นาการสร้า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรสสมรส ระยะเวลาที่พักอาศัย วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เป็นแบบตรวจสอบ (checklist)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ตอบให้ตรงตามความคิดเป็นมากที่สุด ซึ่งพิจารณาจาก
1.ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2.ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
3.ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยลักษณะคาถามในส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งใช้ในการวัดระดับความคิดเห็นนี้ โดยใช้การวัดแบบ Rating Scale ซึ่งมีระดับการให้
คะแนนกาหนดค่าของคาตอบออกเป็น ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
แบบสอบถามการวิจัยนี้ ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ ลิ
เกิร์ต (Likert Scale) ผู้วิจัยจึงได้กาหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามเป็น 5 ลาดับ โดย
ข้อคาถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งคะแนนแต่ละข้อแบ่งได้ตามตาราง ดังนี้ คือ
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง

ข้อคาถามเชิงบวก

ข้อคาถามเชิงลบ

5
4
3

1
2
3
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เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

2
1

4
5

การกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
จากเกณฑ์การวัดระดับทัศนคติดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัด โดยที่ผู้วิจัยจะแบ่งช่วง
แต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้อันตรภาคชั้น (Class Interval) หรือค่าพิสัย (Range) เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการคานวณ ดังนี้
คะแนนพิสัย
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
จากการพิจารณาข้างต้น ผู้วิจัยจึงกาหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าระดับ แนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
ระดับเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ระดับเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ระดับเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการหาค่าความ
เที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา และความเชื่อมั่น (Reliability) ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการ
นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence:
IOC) สร้างคาถามแต่ละข้อ ผู้วิจัยนาข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปใช้ในแบบสอบถาม ส่วน
ข้อใดที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยจะนามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิจัยครั้งนี้
ผลรวมของค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00
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3.3.2 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการหา
ความตรงตามเนื้อหาเรียบร้อยแล้วไปทดสอบหาความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดลองมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน
30 คน แล้วนามาคานวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.922
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 จัดเตรียมแบบสอบถามและกาหนด รหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการ
เก็บแบบสอบถาม
3.4.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 384 ชุด
3.4.3 เก็บแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
3.4.4 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาครบทั้งหมด 384 ชุดทาการเพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
3.5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.5.3 จัดคาตอบเป็นกลุ่มและเป็นหมวดโดยกาหนดรหัสข้อมูลพร้อมทั้งจัดทาคู่มือ
3.5.4 ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 สถานภาพสมรสส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage)
3.6.2 แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.3 การทดสอบสมมติฐานระหว่างคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกั บแนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จะทดสอบสถิติเชิงอ้างอิง
ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)โดย
t-test ใช้สาหรับทดสอบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปร
เพศ ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ในการทดสอบคือ ตัวแปรที่
มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรสสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
กรณีที่ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าเฉลี่ยจะนาไปทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธี “Scheffé” โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จานวน
384 คน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ ด้าน
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพสมรสส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แนวทางส่งเสริมและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบล
ระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพสมรสส่วนบุคคล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
ระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จานวน 384 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด
384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรสส่วนบุคคล
สถานภาพสมรสส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
115
29.9
หญิง
269
70.1
รวม
384
100.0
อายุ
60 – 70 ปี
207
53.9
71 – 80 ปี
174
45.3
81 ปี ขึ้นไป
3
0.8
รวม
384
100.0
สถานภาพสมรสสมรส
โสด
137
35.7
สมรส
143
37.2
หม้าย/หย่าร้าง
104
27.1
รวม
384
100.0
ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
1 – 5 ปี
75
19.5
6 – 10 ปี
138
36.0
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
171
44.5
รวม
384
100.0
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
207
53.9
ปริญญาตรีหรือเที่ยวเท่า
107
27.9
ปริญญาโท
68
17.7
ปริญญาเอก
2
0.5
รวม
384
100.0
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรสส่วนบุคคล (ต่อ)
สถานภาพสมรสส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
อาชีพ
เกษตรกรรม
37
9.6
รับจ้าง
108
28.0
รับราชการ
136
35.4
ค้าขาย
103
27.0
รวม
384
100.0
รายได้ผู้สูงอายุ
ต่ากว่า 5,000 บาท
37
9.6
5,001 – 10,000 บาท
37
9.6
10,001 – 15,000 บาท
107
27.9
15,001 – 20,000 บาท
96
25.0
20,000 บาทขึ้นไป
107
27.9
รวม
384
100.0
จากตารางที่ 4.1 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จานวน 384 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 269 คิดเป็นร้อยละ 70.1
มีอายุ 60 – 70 ปี จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 มีสถานภาพสมรสสมรส จานวน 143 คิดเป็น
ร้อยละ 37.2 ส่วนใหญ่อาศัยในเขตเทศบาลมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จานวน 171 คิดเป็นร้อยละ 44.5
การศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับราชการ จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 มีรายได้ผู้สูงอายุ 10,001 – 15,000 บาท/
เดือน จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9
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ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ข้ อมูล ระดั บแนวทางส่ งเสริ ม และพัฒนาการสร้ า งเครื อข่า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 4.2 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ระดั บแนวทางส่ ง เสริม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
อันดับ
ระดับการ
สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
SD
X
ส่งเสริม
ผู้สูงอายุ
1. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
3.78
0.30
มาก
3
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหา
3.96
0.18
มาก
2
รายได้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
3.99
0.15
มาก
1
ศักยภาพ
รวม
3.91
0.11
มาก
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  = 3.91, SD =0 .11) เมื่อพิจารณาโดย
จาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.99, SD = .154) รองลงมา ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
อยู่ในระดับมาก (  = 3.96, SD = .186) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.78, SD =0 .30)
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ตารางที่ 4.3 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ระดั บแนวทางส่ ง เสริม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้ านการส่ ง เสริ มการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ระดับ
SD
อันดับ
X
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
การส่งเสริม
1. เทศบาลมี ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และ
3.60
0.63
มาก
7
ดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายใน
พื้นที่
2. เท ศ บ า ล มี น โ ย บ า ย แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร
3.73
0.44
มาก
3
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมขององค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ผู้สูงอายุ
3. มีการเชื่อมโยงและการดาเนินงานของฝ่าย
3.72
0.44
มาก
5
ต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น ระบบและ
อย่างเป็นรูปธรรม
4. มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ สื่ อ สารกั น อย่ า ง
3.82
0.38
มาก
2
ส ม่ า เ ส ม อ ร ะ ห ว่ า ง ส ม า ชิ ก โ ด ย มี ผู้
ประสานงาน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ ยนข้อมูล
3.72
0.44
มาก
5
ข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ
วางแผนร่วมกัน
6. เทศบาลมี ก ารสนั บ สนุ น /ส่ ง เสริ ม แหล่ ง
3.73
0.63
มาก
3
เงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ แ ก่
ผู้สูงอายุ
7. สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์
4.18
.382
มาก
1
เพื่ อ นที่ ต่ า งก็ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ มากกว่ า
สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
รวม
3.78
0.30
มาก
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับอยู่ในระดับมาก (  = 3.78, SD = 0.30) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายข้อพบว่า
สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้า
สมาคมแบบพึ่งพิง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.18, SD = 0.38) รองลงมามีการติดต่อ
สัมพัน ธ์สื่ อสารกันอย่างสม่าเสมอระหว่างสมาชิก โดยมีผู้ ประสานงาน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(  = 3.82, SD = .382) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ เทศบาลมีการส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.60, SD = 0.63)
ตารางที่ 4.4 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ระดั บแนวทางส่ ง เสริม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุ มธานี ด้านส่ งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ระดับ
SD
อันดับ
X
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
การส่งเสริม
1. มีการส่งเสริมการทางานทั้งเต็มเวลาและ
3.65
0.47
มาก
7
ไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ
2. มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางาน
4.10
0.30
มาก
2
ให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ
3. มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อ
4.01
0.44
มาก
3
จัดทากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้ผู้สูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วม
4. มีการส่งสมาชิกเครือข่ายเข้าอบรม เพื่อ
4.11
0.65
มาก
1
เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ
5.มีการให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่น
4.00
0.00
มาก
4
ที่เกี่ยวข้องการทางานและการหารายได้
ของผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 4.4 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ระดั บแนวทางส่ ง เสริม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุ มธานี ด้านส่ งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ (ต่อ)
ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ระดับ
SD
อันดับ
X
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
การส่งเสริม
6.มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยควรสนั บ สนุ น และ
3.92
0.52
มาก
6
อานวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน
กับ เครื อ ข่า ยช่ ว ยในการประกอบอาชี พ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง
7. มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ทางานบางเวลา
4.00
0.00
มาก
4
(part time) เช่น วันละ 2 – 4 ชั่วโมง
และทางานเต็มเวลา (Full time 8
ชั่วโมง) เป็นต้น
รวม
3.96
0.18
มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่
ในระดับมาก (  = 3.96, SD = 0.18) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งสมาชิก
เครือข่ายเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,
SD = 0.65) รองลงมามีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในมาก (  = 4.10, SD = 0.30) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ มีการส่งเสริมการทางานทั้ง
เต็ ม เวลาและไม่ เ ต็ ม เวลา ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (  = 3.65,
SD = 0.47)
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ตารางที่ 4.5 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ระดั บแนวทางส่ ง เสริม และพั ฒ นาการสร้ า ง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ระดับ
SD
อันดับ
X
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
การส่งเสริม
1. ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่
4.20
0.39
มาก
1
ดีของสังคม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด คลั ง ปั ญ ญากลางของ
3.90
0.29
มาก
5
ผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม
3. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
3.90
0.29
มาก
5
ปั ญ ญาของผู้ สู งอายุ แ ละให้ มีส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม
4. มีการจัดอบรมให้ ผู้สู งอายุมีการประกอบ
3.83
0.38
มาก
7
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
5. การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
4.03
0.42
มาก
3
ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้ว ยความ
สมัครใจ
6. มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายช่วยใน
4.08
0.27
มาก
2
การประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ใ นระดั บ
จังหวัดและท้องถิ่น
7. ส่ งเสริ มการผลิ ต การเข้าถึงสื่ อ และการ
4.00
0.00
มาก
4
เผยแพร่ ข่ า วสารส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
เครือข่าย
รวม
3.99
0.15
มาก
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่ในระดับมาก
(  = 3.99, SD = 0.15) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็น
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ตัวอย่างที่ดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.20, SD = 0.39) รองลงมามีการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายช่วยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
มาก (  = 4.08, SD = 0.27) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ มีการจัดอบรมให้ผู้สูงอายุมีการประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.83, SD = 0.38)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถานภาพสมรสส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับแนวทางส่งเสริม
และพัฒนาการสร้ า งเครื อข่า ยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดยจาแนกตามเพศ
เพศ
ระดับแนวทางส่งเสริมและ
ชาย (n=115)
หญิง (n=269)
t
Sig
พัฒนาการสร้างเครือข่าย
SD
SD


1.ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
3.71 0.20 3.81 0.33 3.151* .000
สร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการทางานและ
3.95 0.29 3.97 0.11 .644* .000
การหารายได้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่ 4.14 0.00 3.92 0.14 16.464* .000
มีศักยภาพ
รวม
3.93 .113 3.90 0.11 2.615* .000
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.6 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานีโดยจาแนกตามเพศ โดยภาพรวมเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นต่อแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
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สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สูงกว่าเพศหญิง
ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดย จาแนกตามอายุ
ระดับแนวทางส่งเสริม แหล่งความ
และพัฒนาการสร้าง
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
ระหว่างกลุ่ม
.291
2
.146
1.564 .211
รวมกลุ่มและสร้างความ ภายในกลุ่ม 35.464
381
.093
เข้มแข็งขององค์กร
รวม
35.755
383
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ ระหว่างกลุ่ม
1.923
2
.961 32.164* .000
ทางานและการหารายได้ ภายในกลุ่ม 11.387
381
.030
ของผู้สูงอายุ
รวม
13.310
383
3. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
.827
2
.414 19.016* .000
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ภายในกลุ่ม
8.285
381
.022
ศักยภาพ
รวม
9.112
383
ระหว่างกลุ่ม
.787
2
.393 37.201* .000
รวม
ภายในกลุ่ม
4.029
381
.011
รวม
4.815
383
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.7 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี รีโดยจาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ ทีม่ ีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรี ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่
อายุ
60 – 70 ปี
71 – 80 ปี
81 ปี ขึ้นไป

3.90
4.04
3.85
60 – 70 ปี
3.90
–
.14*
.04
71 – 80 ปี
4.04
–
.18
ตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป
3.85
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé พบว่า
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจาแนกตาม
อายุ พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 71-80 ปี มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-70 ปี
ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรี ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ตั้งแต่
60 – 70 ปี
71 – 80 ปี
81 ปี ขึ้นไป
อายุ

3.94
4.04
3.90
60 – 70 ปี
3.94
–
.09*
.04
71 – 80 ปี
4.04
–
.13
ตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป
3.90
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี SCHEFFÉ
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พบว่า แนวทางส่งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 71-80 ปี มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางาน
และการหารายได้ของผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-70 ปี
ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรี ในภาพรวม
ตั้งแต่
60 – 70 ปี
71 – 80 ปี
81 ปี ขึ้นไป
อายุ

3.87
3.96
3.92
60 – 70 ปี
3.87
–
.09*
.04
71 – 80 ปี
3.96
–
.04
ตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป
3.92
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé พบว่า
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม
อายุ พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 71-80 ปี มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-70 ปี
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ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส
ระดับแนวทางส่งเสริม แหล่งความ
และพัฒนาการสร้าง
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
ระหว่างกลุ่ม 18.271
2
9.136 199.084* .000
รวมกลุ่มและสร้างความ ภายในกลุ่ม 17.484
381
.046
เข้มแข็งขององค์กร
รวม
35.755
383
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ ระหว่างกลุ่ม
1.186
2
.593 18.639* .000
ทางานและการหา
ภายในกลุ่ม 12.124
381
.032
รายได้ของผู้สูงอายุ
รวม
13.310
383
3. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
.029
2
.014
.605
.546
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ภายในกลุ่ม
9.083
381
.024
ศักยภาพ
รวม
9.112
383
ระหว่างกลุ่ม 1.090
2
.545 55.752* .000
รวม
ภายในกลุ่ม
3.725
381
.010
รวม
4.815
383
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.11 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี รีโดยจาแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
สถานภาพสมรส

3.86
3.96
3.43
โสด
3.86
–
.09*
.43*
สมรส
3.96
–
.52*
หม้าย/หย่าร้าง
3.43
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
โดยผู้สูงอายุที่สถานภาพโสด มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า ที่สถานภาพสมรสสมรส แต่สูงกว่า สถานภาพสมรสหม้าย/หย่าร้าง
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโดยผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรส มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า สถานภาพสมรสหม้าย/หย่าร้าง
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ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
สถานภาพสมรส

3.96
3.90
4.04
โสด
3.96
–
.05*
.08*
สมรส
3.90
–
.14*
หม้าย/หย่าร้าง
4.04
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจาแนก
ตามสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
โดยผู้สูงอายุที่สถานภาพโสด มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
สูงกว่าผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรสสมรส แต่น้อยกว่าสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโดยผู้สูงอายุที่สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม
ด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรส
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จาแนกตาม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
สถานภาพสมรส

3.94
3.95
3.82
โสด
3.94
–
.00
.11*
สมรส
3.95
–
.12*
หม้าย/หย่าร้าง
3.82
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่า แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้า งเครือข่า ยในการประกอบอาชี พผู้ สู งอายุ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
โสดโดยผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรส มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม สูงกว่าผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรสหม้าย/
หย่าร้าง
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดโดยผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรส มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม สูงกว่า
ผู้สูงอายุที่สถานภาพสมรสหม้าย/หย่าร้าง
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ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โ ดย จ าแนกตาม
ระยะเวลาพักอาศัยในเขตเทศบาล
ระดับแนวทางส่งเสริม
และพัฒนาการสร้าง
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหา
รายได้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านการพัฒนา
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

10.859

2

5.430

83.094*

.000

ภายในกลุ่ม
รวม

24.896
35.755

381
383

.065

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.991
12.319
13.310
3.931
5.181
9.112
1.089
3.726
4.815

2
381
383
2
381
383
2
381
383

.495
.032

15.324*

.000

1.965 144.516* .000
.014
.545
.010

55.694*

.000

จากตารางที่ 4.15 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี รีโดยจาแนกตามจาแนกตามระยะเวลาพักอาศัยในเขตเทศบาล โดยภาพรวมและราย
ด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัย
ในเขตเทศบาล
มากกว่า
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ระยะเวลาที่พักอาศัย
10 ปีขึ้นไป

ในเขตเทศบาล
4.07
3.83
3.62
1 – 5 ปี
4.07
–
– .24*
.44*
6 – 10 ปี
3.83
–
.20*
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
3.62
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่ งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
ที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 1-5 ปี มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า ผู้สูงอายุที่มี
ระยะเวลา 6-10 ปี และระยะเวลาที่พักอาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 6-10 ปี มีแนวทางส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พัก
อาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ท างานและการหารายได้ ข องผู้ สู ง อายุ จ าแนกตามระยะเวลาที่ พั ก อาศั ย ในเขต
เทศบาล
มากกว่า
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ระยะเวลาที่พักอาศัย
10 ปีขึ้นไป

ในเขตเทศบาล
4.00
4.02
3.91
1 – 5 ปี
4.00
–
– .02
.08*
6 – 10 ปี
4.02
–
.10*
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
3.91
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่ งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
ที่แตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 1-5 ปี มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พัก
อาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 6-10 ปี มีแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม
ด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเทศบาล 10
ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
มากกว่า
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ระยะเวลาที่พักอาศัย
10 ปีขึ้นไป

ในเขตเทศบาล
3.78
4.05
4.03
1 – 5 ปี
3.78
–
.26*
.24*
6 – 10 ปี
4.05
–
.26*
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
4.03
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
ที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 1-5 ปี มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลา 6-10 ปี และ
ระยะเวลาที่พักอาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 6-10 ปี มีแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูง อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พัก
อาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จาแนกตาม
ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
มากกว่า
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ระยะเวลาที่พักอาศัย
10 ปีขึ้นไป

ในเขตเทศบาล
3.95
3.96
3.85
1 – 5 ปี
3.95
–
– .01
.09*
6 – 10 ปี
3.96
–
.11*
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
3.85
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่ งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล
ที่แตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 1-5 ปี มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยใน
เทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยในเขตเทศบาล ระยะเวลา 6-10 ปี มีแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่าผู้ สูงอายุที่มีระยะเวลาที่พัก
อาศัยในเทศบาล 10 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดย จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา
ระดับแนวทางส่งเสริม แหล่งความ
และพัฒนาการสร้าง
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
ระหว่างกลุ่ม 24.551
3
8.184 277.555* .000
รวมกลุ่มและสร้างความ ภายในกลุ่ม 11.204
380
.029
เข้มแข็งขององค์กร
รวม
35.755
383
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ ระหว่างกลุ่ม
.779
3
.260 7.877* .000
ทางานและการหา
ภายในกลุ่ม 12.531
380
.033
รายได้ของผู้สูงอายุ
รวม
13.310
383
3. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
.238
3
.079 3.400* .018
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ภายในกลุ่ม
8.874
380
.023
ศักยภาพ
รวม
9.112
383
ระหว่างกลุ่ม 1.993
3
.664 89.409* .000
รวม
ภายในกลุ่ม
2.823
380
.007
รวม
4.815
383
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.20 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา

3.97
3.73
3.28
4.07
ต่ากว่าปริญญาตรี
3.97
–
– .23*
.68*
.09
ปริญญาตรี
–
.45*
.33
3.73
หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
3.28
–
.78*
ปริญญาเอก
4.07
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่ งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน จานวน 4 คู่ ผู้สูงอายุที่มีวุฒิ
การศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่าวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาโท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
2 เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา

3.92
4.02
4.00
4.00
ต่ากว่าปริญญาตรี
3.92
–
– .09*
.07*
.07
ปริญญาตรี
–
.02
.02
4.02
หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
4.00
–
.00
ปริญญาเอก
4.00
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ผู้สูงอายุที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ที่
มีวุฒิการศึกษา น้อยกว่ากว่า วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่า และ วุฒิการศึกษาปริญญาโท
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ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
3 เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา

3.97
4.02
4.00
3.92
ต่ากว่าปริญญาตรี
3.97
–
– .05*
.02
.04
ปริญญาตรี
–
.02
.09
4.02
หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
4.00
–
.07
ปริญญาเอก
3.92
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ผู้สูงอายุที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุที่มวี ุฒิการศึกษา สูงกว่า วุฒิการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง4
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา

3.95
3.93
3.76
4.00
ต่ากว่าปริญญาตรี
3.95
–
.02
.19*
.04
ปริญญาตรี
–
.16*
.06
3.93
หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
3.76
–
.23*
ปริญญาเอก
4.00
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมที่มวี ุฒิการศึกษา สูงกว่า วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมที่มีวุฒิการศึกษา
สูงกว่า วุฒิการศึกษาปริญญาโท
ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่า วุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก
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ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่ งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดย จาแนกตามอาชีพ
ระดับแนวทางส่งเสริม แหล่งความ
และพัฒนาการสร้าง
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
ระหว่างกลุ่ม
7.196
3
2.399 31.915* .000
รวมกลุ่มและสร้างความ ภายในกลุ่ม 28.559
380
.075
เข้มแข็งขององค์กร
รวม
35.755
383
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ ระหว่างกลุ่ม
6.479
3
2.160 120.145* .000
ทางานและการหา
ภายในกลุ่ม
6.831
380
.018
รายได้ของผู้สูงอายุ
รวม
13.310
383
3. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
2.057
3
.686 36.934* .000
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ภายในกลุ่ม
7.055
380
.019
ศักยภาพ
รวม
9.112
383
ระหว่างกลุ่ม
.870
3
.290 27.919* .000
รวม
ภายในกลุ่ม
3.946
380
.010
รวม
4.815
383
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.25 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี รีโดยจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
อาชีพ

3.85
3.88
3.60
3.90
เกษตรกรรม
3.85
–
.02
.25*
.04
รับจ้าง
3.88
–
.28*
.01
รับราชการ
3.60
–
.29*
ค้าขาย
3.90
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกรรม มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า ที่มีอาชีพรับ
ราชการ
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับจ้าง มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า ที่มอี าชีพรับราชการ
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ าชี พ รั บ ราชการ มี แ นวทาง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่าที่มอี าชีพค้าขาย
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ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
อาชีพ

3.57
4.00
4.02
4.00
เกษตรกรรม
3.57
–
.42*
.44*
.43*
รับจ้าง
4.00
–
.02
.00
รับราชการ
4.02
–
.01
ค้าขาย
4.00
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธี
Scheffé พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ผู้สูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกรรม มี
แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า ที่มีอาชีพ
รับจ้าง อาชีพรับราชการและ อาชีพค้าขาย
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ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
อาชีพ

4.14
4.04
3.98
3.89
เกษตรกรรม
4.14
–
.10*
.16*
.24*
รับจ้าง
4.04
–
.06*
.14*
รับราชการ
3.98
–
.08*
ค้าขาย
3.89
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จานวน 6 คู่ ผู้สูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีแนวทาง ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่า ที่มอี าชีพรับจ้าง อาชีพรับราชการและ อาชีพค้าขาย
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับจ้าง มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่า
อาชีพรับราชการและ อาชีพค้าขาย
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับราชการมีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่า
อาชีพค้าขาย
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ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จาแนกตาม
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
อาชีพ

3.85
3.97
3.86
3.93
เกษตรกรรม
3.85
–
.11*
.01
.07*
รับจ้าง
3.97
–
.10*
.04*
รับราชการ
3.86
–
.06*
ค้าขาย
3.93
–
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จานวน 5 คู่ ผู้สูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีแนวทาง ส่งเสริม
และพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใน
ภาพรวม น้อยกว่า ที่มอี าชีพรับจ้าง และ อาชีพค้าขาย
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับจ้าง มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่า
อาชีพค้าขาย
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับราชการมีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ น้อย
กว่า อาชีพค้าขาย
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ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดย จาแนกตามรายได้
ผู้สูงอายุ
ระดับแนวทางส่งเสริม แหล่งความ
และพัฒนาการสร้าง
แปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
เครือข่าย
1.ด้านการส่งเสริมการ
ระหว่างกลุ่ม 13.593
4
3.398 58.117* .000
รวมกลุ่มและสร้างความ ภายในกลุ่ม 22.162
379
.058
เข้มแข็งขององค์กร
รวม
35.755
383
ผู้สูงอายุ
2. ด้านส่งเสริมด้านการ ระหว่างกลุ่ม
7.847
4
1.962 136.096* .000
ทางานและการหา
ภายในกลุ่ม
5.463
379
.014
รายได้ของผู้สูงอายุ
รวม
13.310
383
3. ด้านการพัฒนา
ระหว่างกลุ่ม
4.190
4
1.048 80.661* .000
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ภายในกลุ่ม
4.922
379
.013
ศักยภาพ
รวม
9.112
383
ระหว่างกลุ่ม
.432
4
.108 9.336* .000
รวม
ภายในกลุ่ม
4.384
379
.012
รวม
4.815
383
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.30 พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี รีโดยจาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ
รายได้ผู้สูงอายุ



ต่ากว่า
5,000 บาท
5,001 –
10,000 บาท
10,001 –
15,000 บาท
15,001 –
20,000 บาท
20,000 บาท
ขึ้นไป

3.85

ต่ากว่า
5,000 บาท

5,001 –
10,000 บาท

10,001 –
15,000 บาท

15,001 –
20,000 บาท

20,000 บาท
ขึ้นไป

3.85
–

4.00
.14

3.84
.01

3.93
.08

3.49
.36*

–

.15*

.06

.50*

–

.09

.34*

–

.44*

4.00
3.84
3.93
3.49

–

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า รายได้ผู้สูงอายุ ที่แตกต่างกัน จานวน 5 คู่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000
บาท มี แนวทาง ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ สูงกว่า
ที่มรี ายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุสูงกว่า ที่มรี ายได้ 10,001- 15,000 บาท และ รายได้ 20,000 บาท
ขึ้นไป

90
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุสูงกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 15,001- 20,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุสูงกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ

รายได้ผู้สูงอายุ
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000
บาท
10,001 – 15,000
บาท
15,001 – 20,000
บาท
20,000 บาทขึ้นไป



ต่ากว่า
5,000 บาท

3.57
4.00
3.95
3.96

4.10
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.57
–

5,001 –
10,001 –
10,000 บาท 15,000 บาท

4.00
.42*
–

15,001 –
20,000 บาท

20,000
บาทขึ้นไป

3.95
.38*
.04

3.96
.39*
.03

4.10
.53*
.10*

–

.00

.14*

–

.13*
–

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า รายได้ผู้สูงอายุ ที่แตกต่างกัน จานวน 7 คู่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000
บาท มี แนวทาง ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อย
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กว่า ที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท ที่มีรายได้ 15,001 –
20,000 บาท และ ที่มรี ายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 15,001- 20,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จาแนกตามรายได้ผู้สูงอายุ
รายได้ผู้สูงอายุ



ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000
บาท
10,001 – 15,000
บาท
15,001 – 20,000
บาท
20,000 บาทขึ้นไป

4.14
3.71
4.00
3.95
4.05

ต่ากว่า
5,000 บาท
4.14
–

5,001 –
10,000 บาท
3.71
.42*
–

10,001 –
15,000 บาท
4.00
.14*
.28*
–

15,001 –
20,000
20,000 บาท บาทขึ้นไป
3.95
4.05
.18*
.09*
.24*
.33*
.04

.05*

–

.09*
–

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า รายได้ผู้สูงอายุ ที่แตกต่างกัน จานวน 9 คู่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000
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บาท มี แนวทาง ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชี พผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สูงกว่ากว่า ที่มีรายได้ 5,001 –
10,000 บาท ที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท ที่มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ ที่มี
รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ น้อยกว่า ที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท ที่มีรายได้ 15,001 – 20,000
บาท และที่มรี ายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 15,001- 20,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ น้อยกว่า และ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จาแนกตาม
รายได้ผู้สูงอายุ
ต่ากว่า
5,001 –
10,001 –
15,001 –
20,000
รายได้
5,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท บาทขึ้นไป

ผู้สูงอายุ
3.85
3.90
3.93
3.95
3.88
ต่ากว่า
3.85
–
.04
.07*
.09*
.02
5,000 บาท
5,001 – 3.90
–
.02
.05
.02
10,000 บาท
10,001 – 3.93
–
.02
.05*
15,000 บาท
15,001 – 3.95
–
.07*
20,000 บาท
20,000 บาท 3.88
–
ขึ้นไป
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé
พบว่าแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จาแนก
ตามรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า รายได้ผู้สูงอายุ ที่แตกต่างกัน จานวน 9 คู่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000
บาท มี แนวทาง ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม น้อยกว่ากว่า ที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ที่มีรายได้ 10,001
– 15,000 บาท ที่มรี ายได้ 15,001 – 20,000 บาท
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ในภาพรวม น้อยกว่า และ
รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
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ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 15,001- 20,000 บาท มีแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น ในภาพรวม สูงกว่ากว่า และ
รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผู้สารวจได้ตั้งคาถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับแนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผล
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.35 จานวนและค่าร้อยละของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ผู้ตอบ / ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
จานวน (คน)
ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
20
ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
364
รวม
384

ร้อยละ
5.20
94.80
100.00

จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ในจานวนกลุ่ม
ตัวอย่ างทั้งสิ้น 384 คน มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเป็นส่วนใหญ่ จานวน 364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.80 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 เห็นว่า
1. เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ ประสานงานการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง เพื่อรวมกลุ่ ม
ผู้สูงอายุจะได้สร้างความเข็มแข็งและเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุให้มารวมกลุ่มกันมากขึ้น
2. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มของผู้สูงอายุ มีการทางาน เพื่อเพิ่ม
รายได้มากขึ้น
3. เทศบาลควรหาสถานที่จัดจาหน่ายของ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุทาขึ้นมา
4. เทศบาลควรจัดโครงการอบรมและหาวิทยากรมาอบรมหลากหลายอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ
5. ควรมีการประสานงานองค์กรร้านค้า หรือโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทางานที่ไม่
หนักเกินความสามารถ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี จานวน 384 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 384 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 269 คิดเป็นร้อยละ 70.1 มีอายุ 60 - 70 ปี จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9
มีสถานภาพสมรสสมรส จานวน 143 คิดเป็นร้อยละ 37.2 ส่วนใหญ่อาศัยในเขตเทศบาลมากกว่า 10
ปีขึ้นไป จานวน 171 คิดเป็นร้อยละ 44.5 การศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 207 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.9.ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 มี
รายได้ผู้สูงอายุ 10,001 – 15,000 บาท/เดือน จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9
5.1.2 ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (3.91) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
พัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (3.99) รองลงมา ด้านส่งเสริม
ด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก (3.96) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ด้าน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.78)
5.1.2.1 ด้านการส่ ง เสริมการรวมกลุ่ มและสร้างความเข้มแข็ ง ขององค์ กรผู้ สู งอายุ
พบว่า ระดับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้าน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่ในระดับ
มาก (3.78) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายข้อพบว่า สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์
เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับ
มาก (4.18) รองลงมามี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ สื่ อ สารกั น อย่ า งสม่ าเสมอระหว่ า งสมาชิ ก โดยมี ผู้
ประสานงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.82) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ เทศบาลมีการส่งเสริมการ
จัดตั้งและดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.60)
5.1.2.2 ด้ านส่ ง เสริ มด้ านการทางานและการหารายได้ ของผู้ สู งอายุ พบว่า ระดั บ
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านส่งเสริมด้านการ
ทางานและการหารายได้ของผู้ สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่ในระดับมาก (3.96) เมื่อพิจารณาโดย
จาแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งสมาชิกเครือข่ายเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.11) รองลงมามีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสม
กับวัย และความสามารถมีค่าเฉลี่ยอยู่ในมาก (4.10) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ มีการส่งเสริมการ
ทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.65)
5.1.2.3 ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพพบว่า ระดับแนวทางส่งเสริม
และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่ในระดับมาก (3.99) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกเป็นรายข้อ
พบว่า ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (4.20)
รองลงมามีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายช่วยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในมาก (4.08) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ดได้แก่ มีการจัดอบรมให้ผู้ สูงอายุมีการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.83)
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5.1.3 การเปรี ย บเทีย บค่า เฉลี่ ย สถานภาพสมรสส่ว นบุค คลที่ ส่ง ผลต่ อระดั บ แนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้ างเครือข่า ยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
5.1.3.1 ด้ า นเพศ พบว่ า แนวทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดยจาแนกตามเพศ โดยภาพรวมเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.1.3.2 ด้ า นอายุ พบว่ า แนวทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่
นัย สาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ ทีม่ ีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
5.1.3.3 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่าง
5.1.3.4 ด้า นระยะเวลาพัก อาศั ย ในเขตเทศบาล พบว่ า แนวทางส่ ง เสริม และ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามจาแนกตามระยะเวลา
พักอาศัยในเขตเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.1.3.5 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.1.3.6 ด้านอาชีพ พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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5.1.3.7 ด้านรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามรายได้ผู้สู งอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 แนวทางส่ งเสริ มและพัฒ นาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้ สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
5.2.1.1 ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็
มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง และมีการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่าง
สม่าเสมอระหว่างสมาชิก โดยมีผู้ประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Starkey (1997) ให้
ความหมายของ “เครือข่าย” ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
ระหว่างกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระใน
การดาเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการทาให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจายได้
ติด ต่อ และแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ าวสาร และการร่ ว มมื อกั น ด้ว ยความสมั ค รใจ อี กทั้ ง ให้ ส มาชิก ใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ
พึ่งพิง
5.2.1.2 ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ด้าน
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการส่งสมาชิก
เครือข่ายเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหา
งานให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Burke (1999: 76-79) กล่าวว่า การที่เครือข่าย
ดารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์รวมของการ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางสาหรับแหล่งทุน
เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายด้วยเป้าหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้าง
อานาจแก่ประชาชน 2. เพื่อเป็นช่องทางสาหรับการให้บริการแก่ประชาชน
5.2.1.3 ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพพบว่า ด้านการพัฒนาสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ อยู่ในระดับมาก เพราะทางเทศบาลมีการมอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม และมีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายช่วยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ , 2554) มี
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มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ในระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน .3 กาหนด
แผนการผลิ ต บุ คลากรด้ านผู้ สู ง อายุใ ห้ เ หมาะสมและเพีย งพอต่ อความต้อ งการของประเทศและ
ดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถานภาพสมรสส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับแนวทางส่งเสริม
และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการประกอบอาชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
5.2.2.1 ด้ า นเพศ พบว่ า แนวทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามเพศ โดยภาพรวมเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อุชุกร เหมือนเดช (2552) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต้ อ งการในการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนบุตร โรคประจาตัว มีปริมาณ
ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน
5.2.2.2 ด้ า นอายุ พบว่ า แนวทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่
นัย สาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ ที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องอุทุมพร วานิชคาม (2562) การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีการเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.2.3 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับ วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
สุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ ที่อ าศั ย ในเขตเทศบาลตาบลคลองตาหรุ อ าเภอเมื องชลบุรี พบว่ า เมื่ อ
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เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มี
อายุ สถานภาพสมรสสมรส รายได้ ความพอเพียงของรายได้และภาวการณ์มีโรคประจาตัวแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีเพศระดับการศึกษาแหล่งที่มาของ รายได้
ส่วนใหญ่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
5.2.2.4 ด้า นระยะเวลาพัก อาศั ย ในเขตเทศบาล พบว่ า แนวทางส่ ง เสริม และ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามจาแนกตามระยะเวลาพัก
อาศัยในเขตเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ซึ่งไม่ส อดคล้ องสามารถ จิ รั ช ยา เคล้ าดี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจั ยที่มีผ ลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุบุคคลที่ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ด้วย ไม่ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
5.2.2.5 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอุชุกร เหมือนเดช (2552)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต้ อ งการในการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล จั ง หวั ด
สมุทรปราการพบว่า ผู้สูงอายุทมี่ ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนบุตร โรคประจาตัว มีปริมาณความ
ต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน
5.2.2.6 ด้า นอาชี พ พบว่ า แนวทางส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครือ ข่ า ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย มยุรี พงษ์นาค (2555: 57 - 66) ศึกษา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา จานวนบุตร โรคประจาตัว มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม
ไม่แตกต่างกัน
5.2.2.7 ด้านรายได้ผู้สูงอายุ พบว่า แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามรายได้ผู้สู งอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อุชุกร เหมือนเดช (2552) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต้ อ งการในการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล จั ง หวั ด
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สมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมในด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุดผู้สูงอายุ ที่มีสถานภาพสมรสสมรส
บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วย ศาสนาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีปริมาณความต้องการได้รับ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 เทศบาลควรมีการส่ งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานชมรมผู้ สู งอายุและ
เครือข่ายในพื้นที่มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่
การวางแผนร่วมกันและควรมีการเชื่อมโยงและการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและอย่างเป็นรูปธรรม
5.3.1.2 ทางหน่วยงานควรมีการส่งเสริมการทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบและควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอานวยความสะดวก ติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายช่วยในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง
5.3.1.3 หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้ผู้ สูงอายุมีการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสมส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคมและเปิดโอกาสให้
มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
5.3.2.2 ควรทาการศึกษาวิจัยถึงแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุในอนาคต
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศกึ ษา เทศบาลตาบลระแหง
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างจะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ขอความ
กรุณาให้ท่านอ่านให้เข้าใจก่อนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
เพื่อประโยชน์ในการนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของ
ผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต บุญสนอง
ผู้วิจัย
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด เพียงคาตอบเดียว
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกข้อ)
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ

 1) อายุระหว่าง 60-70 ปี  2) อายุระหว่าง 71-80 ปี  3) อายุ 81 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส

 1) โสด

 2) สมรส

 3) หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่

4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล

 1) 1-5 ปี

 2) 6-10 ปี

 3) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

5. วุฒิการศึกษา

 1) ต่ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………….
6. อาชีพ

 1) เกษตรกรรม
 4) ค้าขาย

 2) รับจ้าง
 3) รับราชการ
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………

7. รายได้ผู้สูงอายุ

 1) ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
 3) 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
 5) 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

 2) 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
 4) 15,001 – 20,000 บาท/เดือน
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านหรือเติมข้อความลงในช่องว่างและขอความ
อนุเคราะห์ ตอบคาถามทุกข้อ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคาตอบ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ ในการให้ ค ะแนนระดั บความคิด เห็ น ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

ระดับการส่งเสริม

มาก
มาก
ที่สุด
ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
1. เทศบาลมี ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และด าเนิ น งานชมรม
ผู้สูงอายุและเครือข่ายในพื้นที่
2. เทศบาลมีนโยบายและดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ
3. มีก ารเชื่ อ มโยงและการดาเนิ น งานของฝ่ า ยต่า ง ๆ เข้ า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม
4. มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ สื่ อ สารกั น อย่ า งสม่ าเสมอระหว่ า ง
สมาชิก โดยมีผู้ประสานงาน
5. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน
6. เทศบาลมีการสนับสนุน/ส่งเสริมแหล่งเงินทุนส่งเสริมและ
พั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ แ ก่
ผู้สูงอายุ
7. สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มี
ความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
ด้านส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
8. มีการส่งเสริมการทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
9. มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับ
วัย และความสามารถ
10. มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทากิจกรรม
เสริมรายได้โดยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วม
11. มีการส่งสมาชิกเครือข่ายเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การฝึกอาชีพ
12.มีการให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องการ
ทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
13.มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยควรสนั บ สนุ น และอ านวยความ
สะดวก ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยช่ ว ยในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียง
14. มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ทางานบางเวลา(part time)
เช่น วันละ 2-4 ชั่วโมงและทางานเต็มเวลา(Full time 8
ชั่วโมง) เป็นต้น
ด้านการพัฒนาสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
15. ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
16. ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพื่อรวบรวม
ภูมิปัญญาในสังคม
17. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม
18. มีการจัดอบรมให้ผู้สูงอายุมีการประกอบอาชีพหรือฝึก
อาชีพที่เหมาะสม
19. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการ
ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ

ระดับการส่งเสริม

มาก
ที่สุด
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แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการ
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
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20. มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายช่วยในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
21. ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสาร
สาหรับผู้สูงอายุและเครือข่าย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างดี
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