
 
 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเพื่อการด ารงชพีของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยังชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ”ในครัง้นี้ผู้วิจยัได้
ท าการศกึษาคน้ควา้ต าราเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางการศกึษาวจิยั 
และน าผลที่ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพี
ในต าบลทบัหมนัใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยแบ่งเนื้อหาสาระส าคญัไวด้งันี้ 

1. เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1.1 ความหมายและความส าคญัของคุณภาพชวีติ 
1.2 แนวคดิ ทฤษฎคีวามตอ้งการ 
1.3 แนวคดิพฤตกิรรม 
1.4 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ย 
1.5 แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.6 แนวคดิเกีย่วกบัผูส้งูอายแุละการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
1.7 แนวคดิเกีย่วกบัโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
1.8 การจดัสวสัดกิารของผูส้งูอายใุนต่างประเทศ 
1.9 บรบิทผู้สูงอายุในองค์การบรหิารส่วนต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 

จงัหวดัพจิติร 
2.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. ความหมายและความส าคญัของคณุภาพชีวิต 
     คุณภาพชวีติ (quality of life) 
     พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546 :  142)  ได้ให้

ความหมาย คุณภาพชวีติ หมายถงึ ลกัษณะทีด่เีด่นของบุคคลในความเป็นอยู่ 
     เทเวศร ์พริยิะพฤนท ์และคณะ กล่าวว่า คุณภาพชวีติ (Quality of Life = QOL) 

หมายถงึ การด ารงชวีติของมนุษยใ์นระดบัทีเ่หมาะสม ตามความจ าเป็นพื้นฐานในสงัคมหนึ่งๆ 
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ในช่วงเวลาหนึ่ง ประชาชนมหีน้าที่พฒันาตนเองและครอบครวัให้มคีุณภาพชีวติที่ด ีโดยการ
เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติเพื่อพฒันาให้ตนเองมสีุขภาพกาย และจติด ีมคีรอบครวัทีอ่บอุ่น มทีีอ่ยู่
อาศยั มรีายไดพ้อสมควร ประหยดั สรา้งตนเองและครอบครวั 

ศริ ิ ฮามสุโพธิ ์(2536 : 33) กล่าวถึง  คุณภาพชวีติว่า หมายถงึ ชวีติของบุคคลที่
สามารถด ารงชวีติอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ
สงัคมเป็นชวีติทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้รา่งกายและจติใจสามารถด ารงชวีติทีช่อบธรรม สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม ค่านิยมของสงัคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิง่ที่ตนปรารถนา
ใหไ้ดม้าอยา่งถูกตอ้งภายใตท้รพัยากรทีม่อียู่ 

นิพนธ์  คนัธเสว ี(2537 : 10) กล่าวถึง  คุณภาพชวีติว่า หมายถึง ระดบัสภาพการ
ด ารงชีวติของมนุษย์ตามองค์ประกอบของชวีติอนัได้แก่ ทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสงัคม 
ทางความคดิและจติใจ 

ชยันาท   จติตวฒันะ (2539 : 45) กล่าวถึงคุณภาพของชวีติว่า หมายถึง สภาพ
ความเป็นอยู่ทีด่ ีมอีุปการะและเกื้อกูลซึง่กนัและกนัภายในของแต่ละหน่วยชวีติและระหว่าง
สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งต้นจงึสรุปไดว้่า คุณภาพชวีติ หมายถงึ การใชช้วีติที่
มีความสุข เป็นการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี ตามองค์ประกอบ
สิง่แวดล้อมทัง้ภายในภายนอกที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จติใจ ให้
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมคีวามสุขและมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือพึ่งพา
ตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรอืท าให้ผู้อื่นเดอืดร้อน  รวมถึงการรกัษาวฒันธรรม   
ขนบธรรมเนียมที่ยดึถอืกนัมาตามการด ารงชพีของแต่ละเขตพืน้ที ่ซึง่ลกัษณะเด่นของคุณภาพ
ชวีติของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัออกไปตามบรบิทสงัคม แต่อย่างน้อยควรได้ระดบัความ
จ าเป็นพื้นฐาน (Basic Minimum Need หรอื BMN หรอื จปฐ.)เป็นความจ าเป็นขัน้ต ่าสุดที่คน
ทุกคนในชุมชนควรจะม ีหรอืควรจะเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มชีวีิตที่ดีและสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างปกตสิุขตามสมควร  การพฒันาคุณภาพชวีติจงึมคีวามส าคญัต่อ
การด ารงชพี 

องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิต                              
องคก์ารอนามยัโลกได ้(The WHOQOL group, 1994 อา้งถงึใน วรรณา  

กุมารจนัทร, 2543 : 4) แบ่งองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 
1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ มสีภาพร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภยัไข้

เจบ็ และมกีารพฒันาที่เหมาะสมกบัวยั สงัเกตได้จากการที่บุคคลนัน้มคีวามสมบูรณ์แขง็แรง 
ระบบและอวยัวะทุกส่วนท างานได้ดมีปีระสทิธภิาพ ร่างกายมสีมรรถภาพสูงสามารถท างานได้
นานๆ โดยไมเ่หนื่อยงา่ย การนอนพกัผ่อนเป็นไปตามปกต ิมกีารบรโิภคอาหารทีด่ ีเป็นตน้ 
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2. ด้านจติใจ (Psychological Domain) คอื มสีภาพจติใจปกติ สามารถปรบัตวัให้
เขา้กบับรรยากาศของสงัคมไดทุ้กระดบัชัน้ สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ต่างๆ มคีวามสุขกบัความเป็นอยูใ่นชวีติประจ าวนัตามอตัภาพ 

3. ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relationships) คอื การมสีภาพของความ
เป็นอยู่หรอืการด าเนินชีวติอยู่ในสงัคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข ไม่ท าให้ผู้อื่นหรอืสงัคม
เดอืดรอ้น สามารถเขา้กบับุคคลและชุมชนไดทุ้กสถานะอาชพี ไม่เป็นคนถอืตวั ไม่เป็นคนเอารดั
เอาเปรยีบบุคคลอื่น เป็นทีเ่คารพรกัและเป็นทีน่ับถอืของคนทัว่ไป สามารถช่วยเหลอืและมสี่วน
รว่มกบักจิกรรมของชุมชนหรอืสงัคมได ้

4. ด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
มลพษิบรเิวณทีอ่ยู่อาศยั ความพรอ้มสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานในบรเิวณที่อยู่อาศยั เช่น ไฟฟ้า 
ประปา รวมถงึสถานะทางเศรษฐกจิการเงนิและรายไดท้ีม่ ัน่คง 

สรุป ได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชวีตินัน้ประกอบไปด้วยปัจจยัย่อย ๆ ต่าง ๆ 
มากมาย นอกเหนือไปจากปัจจยัพื้นฐาน คือเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจยั 4 ที่เป็นพื้นฐานทางด้าน
ร่างกายเพื่อที่จะไม่ให้โรคภยัไข้เจบ็มาคอยเบยีดเบยีน ตลอดจนการศึกษา และวธิเีสรมิสรา้ง
คุณธรรม และจรยิธรรมที่ดเีพื่อให้สามารถต่อสู้ฝ่าฟันกบัอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ และมคีวาม
เขม้แขง็ทีจ่ะสามารถพฒันาตนเอง ส่วนในดา้นจติใจนัน้ทุกคนปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุข แต่การที่
จะมคีวามสุขไดน้ัน้กต็้องมอีงคป์ระกอบไปด้วยปัจจยัหลายอย่าง  ซึ่งการจะมชีวีติทีเ่ป็นสุขควร
ประกอบด้วยปัจจยัใดบ้างนัน้ ซึ่งค าตอบอาจจะมหีลากหลาย แต่ที่แน่นอนคือปัจจยัต่าง ๆ 
จะตอ้งผสมผสานกลมกลนืกนัไปดว้ย   

มิติในการพฒันาคณุภาพชีวิต 
1. การพฒันาคุณภาพชวีติทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความส าคญักบัสุขภาพ 

การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ บรโิภคอาหารอย่างถูกสุขลกัษณะ เป็นการการพัฒนาให้
รา่งกายมคีวามแขง็แรง สมส่วน และไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ 

2. การพฒันาคุณภาพชวีติทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การสรา้งเสรมิสุขภาพจติใจที่ด ี
รูจ้กัควบคุมอารมณ์ โดยการพฒันาทางด้านจติใจด้วยการให้ทาน การท างานอดเิรกที่ชื่นชอบ 
การเขา้ร่วมกจิกรรมสนัทนาการ การฝึกสมาธ ิการผ่อนคลายดว้ยการฟังเพลงการพกัผ่อน การ
ท่องเทีย่ว เป็นตน้  

3. การพฒันาคุณภาพชวีติทางด้านสงัคม เป็นการสรา้งการยอมรบัและยกย่องจาก
สงัคม ได้แก่ การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสงัคม หรอืหน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาว่างบ าเพญ็ประโยชน์
เพื่อชุมชน ใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคมในด้านต่างๆ ทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตัตินโดยยดึ
หลกัของกฎหมาย และคุณธรรม จรยิธรรม 
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4. การพฒันาคุณภาพชวีติทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิม่ทกัษะทางด้านความรู้
ใหก้บัตนเอง ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสื่อ การเขา้รบัการฝึกอบรมเพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ การศกึษา
ขอ้มลูสารสนเทศจากสื่อต่างๆ การสงัเกต และตดิตามการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มฯลฯ 

การพฒันาคุณภาพชวีติของบุคคลจะต้องเริม่ต้นด้วยตวัเองเปิดใจยอมรบักบัการ
พัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมีความพร้อมส าหรับการศึกษาเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลง แล้วจะท าให้บุคคลนัน้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข 

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองคนไทยจะต้องผ่านเกณฑค์วามจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ทุก
ตวัชีว้ดั 

เครือ่งชีว้ดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ม ี6 หมวด 42 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 
หมวดที ่1 สุขภาพด ี(13 ตวัชีว้ดั) 
หมวดที ่2 มบีา้นอาศยั (8 ตวัชีว้ดั) 
หมวดที ่3 ฝักใฝ่การศกึษา (7 ตวัชีว้ดั) 
หมวดที ่4 รายไดก้า้วหน้า (3 ตวัชีว้ดั) 
หมวดที ่5 ปลกูฝังค่านิยมไทย (6 ตวัชีว้ดั) 
หมวดที ่6 รว่มใจพฒันา (5 ตวัชีว้ดั) 
ตวัช้ีวดัคณุภาพชีวิตท่ีดีตามแนวพทุธ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา คุณภาพชวีติที่ด ีคอื มกีารพฒันาด้านกาย ศีล จติและ

ปัญญา จกัร 4 คอืธรรมที่เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสรา้งสมความดอีื่น ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้
ประสบความเจรญิกา้วหน้าในชวีติ ประกอบดว้ย 

1. ปฏริูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ด ีมสีิง่แวดล้อมเหมาะสม) คอื ถิ่นที่มลีกัษณะ
สมบูรณ์ 5 ประการ คอืถิน่ทีม่ศีูนยก์ลาง ถิน่ทีม่กีารอาชพีสะดวก ถิน่ทีม่กีารศกึษาสะดวก ถิน่ที่
มศีาสนาประกาศสจัธรรม และถิน่ทีม่คีนทรงศลีทรงธรรมทรงวทิยาคุณมาก  

2. สปัปุรสิูปัสสยะ (การสมาคมกับสตับุรุษ) สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ การ
สมาคมกบัสตับุรษุ ไดแ้ก่ การเขา้ไปสนทนาไต่ถาม มอบตวัเป็นศษิย ์รบัโอวาทของสตับุรษุ เมื่อ
อยู่ในท้องถิ่นที่มสีตับุรุษ ย่อมแนะน าสิง่ที่ควรแนะน า ให้รูจ้กับาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มใิช่
ประโยชน์ ใหรู้จ้กัเวน้ชัว่ประพฤตดิ ีละสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ 

3. อตัตสมัมาปณิธ ิ(การตัง้ตนไวช้อบ ตัง้จติมุ่งหมายน าตนไปถูกทาง) คอื การตัง้
ตนให้อยู่ในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีมีเป้าหมายชัดเจน มีเส้นทางเดินที่ม ัน่คง           
มแีบบอยา่งทีถู่กตอ้ง มอุีดมคตทิีก่า้วหน้า 



12 
 

4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดไีวก่้อนแลว้ , มพีื้นเดมิดไีด้สรา้งสม
คุณความดเีตรยีมพรอ้มไวแ้ต่ตน้) 

บุญ ตามความหมายแห่งคมัภรีใ์นพระพุทธศาสนา มุ่งเอาผล คอื ความสุข ความ
เจรญิ ทัง้ทางรา่งกาย และจติใจ อนัก่อใหเ้กดิความผ่องแผว้ สงบ และเกดิความพอใจทีจ่ะกระท า
ความดใีหส้งูยิง่ ๆ ขึน้ไป 

จกัร 4 ขา้งต้น เปรยีบดุจล้อรถที่จะชกัน าชวีติของเราด าเนินไปในวถิทีางที่ถูกต้อง
สอดคล้องลงตวั ทัง้นี้ชวีติจะเจรญิก้าวหน้าได้ ต้องอาศยัปัจจยัทัง้ภายนอก และภายใน จงึจะ
สามารถน าชวีติไปถงึจดุหมายปลายทางไดด้ว้ยความส าเรจ็ 

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมคีุณภาพชีวิตที่ดี มคีวามสุข และเป็นความสุขอย่าง
แท้จรงิ มคีวามพงึพอใจในสิง่ที่ตนม ีให้ความส าคญักบัชวีติที่มคีุณค่า ผู้สูงอายุก็เช่นเดยีวกนัที่
ต้องการมคีุณภาพชวีติที่ด ีมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีมรี่างกายที่แขง็แรง ไม่มโีรคภยั สามารถปรบัตวั
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นหรอืคนในชุมชนได้อย่างมคีวามสุข มจีติใจร่าเรงิแจ่มใสเบกิบาน มองโลกแง่ด ี
ควบคุมอารมณ์ได ้และมชีวีติอยูใ่นสงัคม ซึง่ทุก ๆ คนในสงัคมจะตอ้งมโีอกาสในระดบัทีย่อมรบั
ได้ ซึ่งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) ได้รบัการยอมรบัอย่างเท่าเทียมกัน 
(Social Inclusion) อาศยัอยู่ในชุมชนที่มคีวามสมานฉันท์ (Cohesive Communities) และมกีาร
เสรมิพลงัใหเ้กดิมากขึน้ (Empowerment) ทีจ่ะพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. แนวคิด ทฤษฎีความต้องการ 
    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 (2554 : 323) กล่าวถึง “ความ

ตอ้งการ” ว่าหมายถงึ ความอยากได ้ใครไ่ดห้รอืประสงคจ์ะได ้และเมื่อเกดิความรูส้กึดงักล่าวจะ
ท าใหร้่างกายเกดิการความขาดสมดุลเนื่องมาจากมสีิง่เรา้มากระตุ้น มแีรงขบัภายในเกดิขึน้ ท า
ให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิน้รน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ๆ เมื่อ
ร่างกายได้รบัตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่ภาวะสมดุลอกีครัง้หนึ่ง และก็จะเกดิความ
ตอ้งการใหม่ๆ  เกดิขึน้มา ทดแทนวนเวยีนอยูไ่มม่ทีีส่ ิน้สุด 

     ดังที่  Samuelson (1917 อ้างใน กฤษณา ศักดิศ์รี, 2534 : 159) กล่าวว่า 
มนุษยน์ัน้ เพยีรพยายามทุกวถิทีางในอนัที่จะให้บรรลุความต้องการทลีะขัน้ เมื่อความต้องการ
ขัน้แรกไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการขัน้นัน้กจ็ะลดความส าคญัลงจนหมดความส าคญั
ไป ไมเ่ป็นแรงกระตุ้นอกีต่อไป แต่จะเกดิความสนใจและความตอ้งการสิง่ใหมอ่กีต่อไป แต่ความ
ต้องการขัน้ต้นๆ ที่ได้รบัการตอบสนองไปเรยีบรอ้ยแล้วนัน้ อาจกลบัมาเป็นความจ าเป็นหรอื
ความต้องการครัง้ใหม่อกีได ้เมือ่การตอบสนองความตอ้งการครัง้แรกไดสู้ญเสยีหรอืขาดหายไป 
และความต้องการที่เคยมคีวามส าคญัจะลดความส าคญัลง เมื่อมคีวามต้องการใหม่ๆเข้ามา
แทนที่ นอกจากนัน้แล้ว Gilmer กล่าวว่า “มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น 
อาหาร อากาศ น ้า ที่อยู่อาศยัรวมทัง้สิง่อื่นๆ ดว้ย เช่น การยอมรบันับถอื สถานภาพ การเป็น
เจา้ของ ฯลฯ แต่อย่างไรกต็าม โดยทัว่ไปความต้องการเหล่านี้ยากที่จะไดร้บัการตอบสนองจน
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ตอ้งการเขา้ 

ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ 
ท าตามสิง่ทีต่นเองใฝ่ฝัน 

ตอ้งการการยกยอ่งจากตนเองและผูอ้ื่น 

อยากไดก้ารยอมรบัจากตนเองและผูอ้ื่น 

ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัในชวีติ 

ความตอ้งการดา้นพืน้ฐาน เช่น อาหาร อากาศ 

อิม่และพอใจทัง้ๆ ที่ก็ได้รบัอยู่แล้ว”ทุกวนันี้คนเราพยายามท างานก็เพื่อจะสนองความต้องการ
ของตน ท างานเพื่อเงนิเพราะเงนิเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิง่ต่างๆ ตามต้องการ แต่ถ้า
มองให้ลกึลงไปแล้วการท างานไม่ใช่เพื่อเงนิแต่อย่างเดยีวเสมอไป เศรษฐมีเีงนิมหาศาลก็ยงั
ท างานทัง้ๆ ที่ท างานแล้วได้เงนิเป็น ค่าตอบแทนเพยีงเล็กๆ น้อยๆ การท างานเพื่อเงนิ เป็น
เพยีงเหตุผลประการหนึ่งเท่านัน้ ยงัมปัีจจยัอื่นๆ อกีมากที่คนต้องการไดร้บัจากการท างาน ซึ่ง
บางครัง้เงนิไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการของมนุษย์ มอียู่ 3 
ประการ (อา้งถงึใน เสถยีร เหลอืงอรา่ม, 2525 : 10- 18 และนิพนธ ์คนัธเสว,ี 2528 : 71) 

ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของมาสโลว ์  
มาสโลว์ (Maslow)  ได้อธบิาย เรื่องความต้องการของมนุษยว์่า เป็นล าดบัทัง้หมด 

5 ขัน้ (Five general system of needs) โดยเขยีนเป็นรูปพีระมดิ แห่งความต้องการไว้ แสดง
ความต้องการ ขัน้มูลฐานของมนุษย ์(Basic needs) เป็นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งเป็นคนแรก ที่ได้
เขียนขึ้น เรียกว่า "Maslow's General theory of human mativation" ก าหนดหลักการว่า 
บุคคลพยายามสนองความตอ้งการของตน เพื่อความอยูร่อด และความส าเรจ็ของชวีติ  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์ 
ทีม่า : วราธชั  ตนัติวรวงศ,์  2557. 
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มาสโลว์ เป็นนักจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยม มชีื่อจรงิว่า อบัราฮมั แฮโรล์ด มาสโลว ์
(Abraham Harold Maslow) เกิดเมื่อ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2451 ที่เมอืงบรูคลนิรฐันิวยอร์ค 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา บดิามารดาเป็นชาวรสัเซยี ที่อพยพเขา้มาอยู่ในอเมรกิา แมจ้ะเป็นพวก
เร่ร่อนที่ยากจน แต่บดิาและมารดา ก็หวงัว่าจะมอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ด ใหก้บัลูกของเขาในดนิแดนใหม ่
พวกเขามสี่วนผลกัดนั ให้ลูกสนใจในเรื่องวชิาการ เพราะเลง็เห็นว่าการเรยีนเท่านัน้ ที่จ ะเป็น
ทางน าพวกเขาไปสู่ความส าเรจ็ แต่ว่ามนักลบัท าให ้ชวีติในวยัเดก็ของมาสโลว ์ค่อนขา้งจะโดด
เดีย่ว และมเีพยีงหนงัสอืเท่านัน้ทีเ่ป็นเพื่อนในยามยาก 

ทฤษฏทีี่ท าให้มาสโลว์โด่งดงัมาก คอื ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์ เป็นล าดบั
ทัง้หมด 5 ขัน้ (Five general system of needs) โดยเขยีนเป็นรูปพีระมิดแห่งความต้องการ 
แสดงความต้องการขัน้มูลฐานของมนุษย ์(Basic needs) เป็นทฤษฎกีารจูงใจ ซึ่งเป็นคนแรกที่
ไดเ้ขยีนขึน้ เรยีกว่า "Maslow's General theory of human motivationมาสโลวก์ าหนดหลกัการ
ว่า บุคคลพยายามสนองความตอ้งการของตน เพื่อความอยูร่อด และความส าเรจ็ของชวีติ 

ทฤษฎคีวามต้องการโลกเราปรากฏขึน้มาในจกัรวาล ไดห้ลายลา้นปีแลว้ ทัง้ยงัเป็น
จุดก าเนิดววิฒันาการ ของสิง่มชีวีติหลายสิง่ ไม่ว่าจะเป็นพชืสตัวห์รอื มนุษยเ์อง แรกเริม่เดมิที
เชื่อกันว่า มนุษย์เราในยุคต้นๆ ก็ไม่ได้มีลักษณะท่าทาง เหมือนดังเช่นทุกวนันี้ทันที ตาม
หลกัฐานแลว้ชีว้่า มพีฒันาการมาจากวานรหรอืลงินัน่เอง กระทัง่สตัวห์ลายๆ ชนิด เช่น จระเขก้็
ว่ากนัว่า เมื่อก่อนน่าจะเป็นไดโนเสาร ์พนัธุห์นึ่ง และยรีาฟบรรพบุรุษของมนั ก็ใช่ว่าจะคอยาว
เหมือนตอนนี้ซะทีเดียว แล้วอะไรที่เป็นปัจจัย ท าให้มนุษย์เราและสัตว์พวกนั ้น มีการ
เปลีย่นแปลงจากเดมิ หากมองดผูวิเผนิแลว้ แทบจะไมรู่ด้ว้ยซ ้าว่า อดตีของสิง่มชีวีติ คอื อะไร? 

มาสโลว์กล่าวว่า สิง่ที่อยู่เหนือความอยู่รอด หรอือะไรทัง้หมดก็คอื ความต้องการ 
โดยเฉพาะมนุษยแ์ล้วเป็นสิง่มชีวีติ ที่มคีวามต้องการในหลายระดบัมากครัง้หนึ่ง ขณะที่เขาได้
ท าการส ารวจลงิ Rhesus ปรากฏว่าหนึ่งในหลายๆ สิง่ทน่ีาสนใจ ซึง่มาสโลวส์งัเกต ระหว่างการ
ส ารวจ คอื ความต้องการบางประการ ที่โดดเด่นเหนือความต้องการอื่น ๆ เช่น ถ้าคุณหวิหรอื
กระหายน ้า คุณกจ็ะพยายาม ดบักระหายเป็นขัน้แรก หลงัจากนัน้คุณกอ็าจจะอยู่ได ้โดยไม่ต้อง
กินอาหารได้เป็นอาทิตย์ ๆ แต่จะขาดน ้าได้เพียง 2-3 วนัเท่านัน้ น ้าจงึเป็นความต้องการที่
จ าเป็น เหนือความหวิ และในท านองเดยีวกนั ถ้าหากว่าคุณกระหาย แต่ว่ามใีครคนหนึ่ง มาท า
ให้คุณส าลกัจนหายใจไม่ออก อากาศจะเป็นสิ่งที่คุณเรยีกร้องมากที่สุดในตอนนี้มาสโลว์ใช้
ความคิดนี้  สร้างทฤษฎีขึ้นมา ซึ่งได้กลายเป็นทฤษฎีที่มีชื่อ ในเวลาต่อมาเรยีกทฤษฏีนี้ว่า 
ทฤษฏีความต้องการตามล าดบัขัน้ เป็นความต้องการที่อยู่เหนืออากาศ น ้า อาหาร และเพศ  
เขาไดอ้ธบิายความคดิ เป็นความตอ้งการ 5 ประการ คอื 

1. ความต้องการพื้นฐานทางสรีระ (Basic physiological needs or Biological 
Needs, Physical Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความ
ต้องการในขัน้นี้ เป็นความต้องการขัน้พื้นฐาน (Basic Needs) ที่มอี านาจมากที่สุด และเหน็ได้



15 
 

ชดัที่สุด กว่าความต้องการทัง้หมด เป็นความต้องการที่จ าเป็น ต่อการด ารงชวีติ ได้แก่ ความ
ต้องการด้านปัจจยั 4 บ าบดัความหิวกระหาย การพกัผ่อนนอนหลบั ความต้องการทางเพศ 
ตลอดจนความต้องการ ที่จะถูกกระตุ้นอวยัวะรบัสมัผสั แรงขบัของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกาย และอนิทรยีห์ากความตอ้งการในขัน้นี้  ไดร้บัการตอบสนอง
แล้ว จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในขัน้ที่สูงกว่า แต่ถ้าบุคคลประสบความล้มเหลว ในการ
สนองความต้องการขัน้พื้นฐานนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รบัการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดบัที่
สงูขึน้ต่อไป 

2. ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs and security) ความต้องการใน
ขัน้นี้ สงัเกตได้ง่ายในทารกและเด็กเล็ก เพราะวยันี้เป็นวยัที่ต้องการการช่วยเหลอื และต้อง
พึ่งพาอาศัยผู้อื่นในวยัผู้ใหญ่ ความต้องการขัน้นี้  จะยงัมีอิทธิพลต่อบุคคล โดยเฉพาะคนที่
ท างานในฐานะเป็นผูคุ้ ้มครอง หรอืงานที่เกี่ยวกบัความปลอดภยั ความต้องการความปลอดภยั 
จะเกีย่วขอ้งกบัการเผชญิสิง่ต่างๆ เช่น สงคราม อาชญากรรม ภยัธรรมชาต ิความสบัสน ไมเ่ป็น
ระเบียบของสังคม เป็นต้น ในขัน้นี้ศาสนาและปรชัญาที่มนุษย์ยึดถือ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ความรูส้กึมัน่คง เพราะท าใหบุ้คคลไดจ้ดัระบบของตวัเอง ใหม้เีหตุผลและวถิทีางที ่ท าใหต้นเอง
รูส้กึปลอดภยั 

3. ความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ(Love and Belonging Needs 
or Social Needs) ความต้องการขัน้นี้  จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการด้านร่างกาย และความ
ปลอดภยั ไดร้บัการตอบสนองแลว้ มนุษยต์้องการความรกั และความเป็นเจา้ของ โดยการสรา้ง
ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น เช่น ความสมัพนัธ์กบัสมาชกิในครอบครวั หรอืกลุ่มสงัคม และจะรู้สกึ
เจบ็ปวดมาก เมื่อถูกทอดทิง้ หรอืไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม หรอืแมแ้ต่กรณีที่จ านวนเพื่อน 
หรอืสมาชกิในบา้นลดน้อยลงไป ผูท้ีไ่ปอยู่ในสงัคมใหม ่จะเกดิความต้องการเป็นเจา้ของ และจะ
แสวงหาการยอมรบัจากสงัคมใหมอ่ยา่งยิง่ การขาดสิง่นี้ท าใหม้นุษยเ์กดิความคบัขอ้งใจ และเกดิ
ปัญหาปรบัตวัไมไ่ด ้ส่งผลเป็นความผดิปกตใินพฤตกิรรม หรอืความเจบ็ป่วยทางจติใจ 

4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs, Self-Esteem Needs) คอื 
เมือ่บุคคลไดร้บัการตอบสนองดา้นความรกั และความเป็นเจา้ของแลว้ จะส่งผลใหเ้กดิความ
ตอ้งการในขัน้น้ีเกดิขึน้ ความตอ้งการในขัน้นี้แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 

4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมอี านาจ มี
ความเชื่อมัน่ในตวัเอง มคีวามสามารถและความส าเรจ็ ไมต่้องพึง่พาอาศยัผูอ้ื่นและมคีวามอสิระ  

4.2 ความต้องการได้รบัการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) คือ 
ความต้องการเกยีรตยิศชื่อเสยีง ไดร้บัความสนใจการยอมรบั และยกยอ่ง มสีถานภาพทางสงัคม
และเป็นทีช่ื่นชมยนิด ีท าใหต้นเองรูส้กึมคีุณค่า 
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5. ความ ต้องการความสมหวังใน ชี วิต  (Self-Actualization Needs, Self-
realization , Self-fulfillment Needs) หมายถึง ความปรารถนาในสิง่ท้าทายทุกสิง่ทุกอย่าง ซึ่ง
บุคคลจะได้รบัโดยใช้ความสามารถ และศกัยภาพของตนอย่างเต็มที่ และอย่างเหมาะสม หาก
ความต้องการในขัน้ต้น ไดร้บัการตอบสนองมาโดยล าดบั ท าใหเ้กดิความพงึพอใจอย่างบรบิูรณ์ 
ความต้องการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิในระดบันี้กจ็ะเกดิขึน้ บุคคลที่ประสบความส าเรจ็ ในขัน้
สูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และศักยภาพของตน มีความ
กระตอืรอืรน้ที่จะปรบัปรุงตนเองเสมอ พลังแรงขบัของเขาจะผลกัดนัให้เขาแสดงพฤตกิรรม ที่
ตรงกบัความสามารถของตนออกมา 

ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของเมอรเ์รย ์(Murray) 
เมอร์เรย์มีความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้นก่อให้เกิด

ความรูส้กึซาบซึ้ง ความต้องการนี้บางครัง้เกิดขึน้เนื่องจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และ
บางครัง้อาจเกดิความต้องการเนื่องจากสภาพสงัคมกไ็ด ้หรอือาจกล่าวไดว้่า ความต้องการเป็น
สิง่ที่เกดิขึน้เนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจติใจนัน่เอง ทฤษฎคีวามต้องการตาม
หลกัการของเมอรเ์รยส์ามารถสรปุไดด้งันี้ (อา้งถงึใน โยธนิ ศนัสนยทุธ , 2530 : 36) 

1. ความตอ้งการทีจ่ะเอาชนะดว้ยการแสดงออกความก้าวรา้ว  (Need for  
Aggression) ความต้องการที่จะเอาชนะผู้อื่น เอาชนะต่อสิง่ขดัขวางทัง้ปวงด้วยความรุนแรง มี
การต่อสู้ การแก้แค้น การท าร้ายร่างกาย หรอืฆ่าฟันกนั เช่น การพูดจากระทบกระแทกกับ
บุคคลทีไ่มช่อบกนั หรอืม ีปัญหากนั เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการทีจ่ะเอกชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ (Need for Counteraction)  
ความต้องการทีจ่ะเอาชนะน้ีเป็นความต้องการทีจ่ะฟันฝ่าอุปสรรค ความลม้เหลวต่างๆ ดว้ยการ
สรา้งความ 

พยายามขึน้มา เช่น เมือ่ไดร้บัค าดูถูกดหูมิน่ ผูไ้ดร้บัจะเกดิความพากเพยีรพยายาม
เพื่อเอาชนะค า สบประมาทจนประสบความส าเรจ็เป็นต้น 

3. ความต้องการที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความต้องการชนิดนี้ เป็น
ความต้องการที่จะยอมแพ้ ยอมรบัผดิ ยอมรบัค าวจิารณ์ หรอืยอมรบัการถูกลงโทษ เช่น การ
เผาตวัตายเพื่อประท้วงระบบการปกครอง พนัท้ายนรสงิห์ไม่ยอมรบัอภยัโทษ ต้องการจะรบั
โทษตามกฎเกณฑ ์เป็นตน้ 

4. ความต้องการทีจ่ะป้องกนัตนเอง (Need for Defendant) เป็นความต้องการทีจ่ะ
ป้องกันตนเองจากค าวิพากษ์วิจารณ์ การต าหนิติเตือน ซึ่งเป็นการป้องกันทางด้านจิตใจ 
พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระท าของตน มีการป้องกันตนเองเพื่อให้พ้นผิดจากการ
กระท าต่างๆ เช่น ใหเ้หตุผลว่าสอบตกเพราะครสูอนไม่ด ีคร ูอาจารยท์ี่ไม่มวีญิญาณคร ูขีเ้กยีจ
อบรมสัง่สอนศษิย ์หรอืประเภท “ร าไมด่โีทษปีโทษกลอง” 
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5. ความต้องการเป็นอสิระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดนี้เป็นความ
ต้องการที่ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่ทัง่ปวง ต้องการที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นตัวของ
ตวัเอง 

6. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้องการที่จะ
กระท าสิง่ต่างๆ ที่ยากล าบากให้ประสบความส าเรจ็จากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมรีะดบั
ความตอ้งการความส าเรจ็มากกว่าเพศหญงิ 

7. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอื่น (Need for Affiliation) เป็นความ
ต้องการที่จะท าให้ผูอ้ื่นรกัใคร่ ต้องการรูจ้กัหรอืมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ต้องการเอาอกเอก
ใจ มคีวามซื่อสตัยต่์อเพื่อนฝงู พยายามสรา้งความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบับุคคลอื่น 

8. ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้องต้องการที่จะ
แสดงความสนุกสนาน ตอ้งการหวัเราะเพื่อการผ่อนคลายความตงึเครยีดมกีารสรา้งหรอืเล่าเรือ่ง
ตลกขบขนั เช่น มกีารพกัผ่อนหยอ่นใจมสี่วนรว่มในเกมกฬีาเป็นตน้ 

9. ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้อื่น (Need for Rejection) บุคคลมักจะมี
ความปรารถนาในการที่จะแยกตนเองออกจากผู้อื่น ไม่มคีวามรู้สกึยนิดยีนิร้ายกับบุคคลอื่น 
ตอ้งการเมนิเฉยจากผูอ้ื่น ไมส่นใจผูอ้ื่น 

10. ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น (Need for Succorance) ความ
ตอ้งการประเภทน้ีจะเป็นความต้องการใหบุ้คคลอื่นมคีวามสนใจ เหน็อกเหน็ใจ มคีวามสงสารใน
ตนเอง ตอ้งการไดร้บัความช่วยเหลอื การดแูล ใหค้ าแนะน าดแูลจากบุคคลอื่นนัน่เอง 

11. ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่น (Need for Nurture) เป็น
ความต้องการที่จะเข้าร่วมในการท ากจิกรรมในการท ากิจกรรมกบับุคคลอื่น โดยการให้ความ
ช่วยเหลอืใหบุ้คคลอื่นพน้จากภยัอนัตรายต่างๆ 

12. ความต้องการที่จะสรา้งความประทบัใจให้กบัผู้อื่น (Need for Exhibition) เป็น
ความต้องการทีจ่ะใหบุ้คคลอื่นไดเ้หน็ ไดย้นิเกี่ยวกบัเรือ่งราวของตนเอง ต้องการใหผู้อ้ื่นมคีวาม
สนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรอืตกใจในเรื่องราวของตนเอง เช่น เล่าเรื่องตลกขบขนั ไห้บุคคล
อื่นฟังเพื่อบุคคลอื่นจะเกดิความประทบัใจในตนเอง เป็นตน้ 

13. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น (Need for Dominance) เป็นความ
ต้องการที่จะให้บุคคลอื่นมกีารกระท าตามค าสัง่หรอืความคดิ ความต้องการของตน ท าให้เกิด
ความรูส้กึว่าตนมอีทิธพิลเหนือกว่าบุคคลอื่น 

14. ความต้องการทีจ่ะยอมรบันับถอืผูอ้าวุโสกว่า (Need for Deference) เป็นความ
ต้องการที่ยอมรบันับถือผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความยนิดี รวมทัง้นิยมชมชื่นในบุคคลที่มอี านาจ
เหนือกว่า พรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบับุคคลดงักล่าวดว้ยความยนิด ี
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15. ความต้องการหลกีเลีย่งความรูส้กึลม้เหลว(Need for Avoidance of Inferiority) 
ความต้องการจะหลกีเลีย่งใหพ้น้จากความอบัอายทัง้หลาย ต้องการหลกีเลีย่งการดูถูก หรอืการ
กระท าต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความละอายใจ รูส้กึอบัอายลม้เหลว พ่ายแพ้ 

16. ความต้องการที่จะหลกีเลีย่งจากอนัตราย (Need for Avoidance Harm) ความ
ต้องการนี้เป็นความต้องการที่จะหลกีเลีย่งความเจบ็ปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รบัความ
ปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง 

17. ความต้องการที่จะหลีก เลี่ยงจากการถูกต าหนิหรือถูกลงโทษ (Need for 
Avoidance of Blame) เป็นความต้องการทีจ่ะหลกีเลีย่งการลงโทษดว้ยการคลอ้ยตามกลุ่ม หรอื
ยอมนบัค าสัง่หรอืปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของกลุ่มกฎเกณฑเ์พราะกลวัถูกลงโทษ 

18. ความต้องการความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย (Need for Orderliness) เป็นความ
ตอ้งการทีจ่ะจดัสิง่ของต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคีวามประณตี งดงาม 

19. ความต้องการทีจ่ะรกัษาชื่อเสยีง เป็นความต้องการทีจ่ะรกัษาชื่อเสยีงของตนที่
มอียู่ไว้จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แมว้่าตนเองจะหวิ หรอืไม่ยอมท าความผดิ 
ไมค่ดโกงผูใ้ดเพื่อชื่อเสยีงวงศต์ระกูล เป็นตน้ 

20. ความตอ้งการใหต้นเองมคีวามแตกต่างจากบุคคลอื่น (Need for Contrariness) 
เป็นความตอ้งการทีอ่ยากจะเด่น น าสมยั ไมเ่หมอืนใคร 

ความต้องการตามหลกัพทุธศาสนา 
ในทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ หรอืความอยากซึ่งเรียกว่า 

กเิลส มอียู ่3 อยา่ง คอื (อา้งถงึใน พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยตุโต, 2538 : 67 – 70) 
1. กามตณัหา คอื ความอยากในกามคุณทัง้ 5 คอื ความอยากหรอืปรารถนาในสิง่

น่ารกัใคร่พอใจ ซึ่งอาจเป็น รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั มใิช่หมายถงึความต้องการทางเพศเพยีง
อยา่งเดยีวอยา่งเช่นทีค่นส่วนใหญ่เขา้ใจกนั 

2. ภวตณัหา คอื ความอยากม ีอยากเป็น อยากได้ 
3. วภิวตณัหา คอื ความไมอ่ยากม ีไมอ่ยากเป็น ไมอ่ยากได้ 
กล่าวไว้นัน้ เมื่อเทยีบกบัหลกัธรรมของพุทธศาสนา เปรยีบได้กบัอิฐารมณ์ 4 คอื 

(อา้งถงึใน เสถยีร เหลอืงอรา่ม, 2519 : 21) 
1. ลาภ ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัย ์ศฤงคาร (สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความรกั, ความใคร)่ เงนิทอง 
2. ยศ ไดแ้ก่ ต าแหน่ง เหรยีญตรา ปรญิญา วทิยฐานะ 
3. สรรเสรญิ ไดแ้ก่ ความเคารพ นบัถอืจากผูอ้ื่น 
4. ความสุข ทัง้ในรา่งกายและจติใจ 
(อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ศร ,ี 2534 : 219 – 220) ความต้องการที่เหมอืนกันของ

มนุษย์  มนุษยม์คีวามต้องการมากมายหลายอย่าง แต่ในแง่ของความสมัพนัธ์ มนุษยม์คีวาม
ตอ้งการพืน้ฐานทีเ่หมอืนกนัทุกคนกค็อื 
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1. ความรูส้กึ “เป็นคนส าคญั” ฉะนัน้จงท าใหผู้อ้ื่นรูส้กึว่าเขาเป็นคนส าคญั ยกใหเ้ขา
เป็นคนส าคญั เช่น การใส่ใจกบัผู้อื่น จ าชื่อเพื่อนได้ มขีองมาฝาก ขอรบัค าปรกึษาหรอืความ
ช่วยเหลอื 

2. มนุษย์มคีวามต้องการอกีอย่างหนึ่ง คอื “ความยกย่อง หรอื ชื่นชม” ดงันัน้ควร
ฝึกหดัยกย่องผูอ้ื่นเป็นประจ าทุกครัง้ทีเ่หน็ใครกระท าสิง่ดีๆ  หรอื มคีวามคดิดีๆ  แต่ควรระวงั ท า
ดว้ยความจรงิใจ ไมเ่สแสรง้แกลง้ท า 

3. อยากใหค้นอื่น “รกั” และ “ชอบ” ตน ยิง่คนรกัยิง่ชอบมากเท่าไร ยิง่ปลาบปลืม้ใจ
มากขึน้เท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้จงึควร ท าใหเ้ขาเกดิความรูส้กึนี้ใหม้ากขึน้ 

4. มนุษย์ทุกคนอยากสบายแต่ “ขี้เกียจ” และต้องการแนวร่วมคือ คน “ขี้เกียจ” 
เหมอืนเขา จงบอกว่าท่านขีเ้กยีจมากกว่าเขาเสยีอกี เขาจะอุ่นใจขึน้และคบท่านได้อกีนาน แต่
อย่าไปบอกว่าท่านขยนักว่าเขากแ็ลว้กนั ท าให้เขามคีวามหวงั และรูส้กึว่ายงัมคีนสูเ้ขาไม่ไดอ้กี
มากมาย เขาจะอยูใ่นโลกนี้อยา่งเป็นสุข และรกัท่านขึน้อกีหลายเท่า 

มนุษยอ์ยากได้สิง่ทัง้สี่นี้ มนุษยต่์อสู้ ดิ้นรน ลงทุน ท างานหนัก เล่นการพนัน เป็น
โจร ปล้นฆ่า ก็เพื่อชวีติจะได้รบัสิง่ทัง้สี่นี้เท่านัน้ แมว้่ามนุษยจ์ะมคีวามต้องการอื่นอกีมากมาย 
แต่ความปรารถนาทัง้สีป่ระการดงักล่าวเป็นสิง่ทีม่นุษยต์อ้งการมากในการตดิต่อสมัพนัธก์นั 

นอกจากนัน้แลว้มนุษยย์งัต้องการสิง่อื่นๆ อกีมากมายไดแ้ก่ ความสุข มนุษยท์ุกคน
ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุข ไม่อยากพบกับความทุกข์ ถ้าไม่อยากพบกบัความทุกข์ จะท า
อย่างไรด ี พระพุทธเจา้ทรงกล่าวว่า “เวน้เหตุแห่งทุกขย์่อมมสีุขในทีท่ ัง้ปวง” ค าถามต่อมา แลว้
อะไรจะเป็นเหตุแห่งทุกข ์? จะรูไ้ดอ้ยา่งไร ? ค าตอบคอืต้องมปัีญญา” คดิ ไตรต่รองใหร้อบคอบ
ในทุกๆ เรื่อง มสีติที่ระลกึรูอ้ยู่ตลอดเวลาว่าจะท าสิง่ใด และที่เราจะท านัน้ก่อให้เกิดผลใดบ้าง 
เกิดความเดอืดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น เรยีกว่า พิจารณาให้ถ่องแท้แน่ใจเสยีก่อนจงึจะลงมอื
กระท า หรอืปฏิบตัิ ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของ “ความถูกต้อง ความดีงาม ไม่ก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นแก่อื่น” นัน้แหละจงึจะเป็นความสุขที่เป็นความสุขจรงิๆ ไม่ใช่เป็นความสุขที่น าความ
ทุกขม์าใหเ้ราภายหลงั 

เมื่อทราบแลว้ว่า มนุษยส์่วนใหญ่มคีวามต้องการสิง่ใดบ้าง ย่อมช่วยใหเ้ราพอใจจะ
เหน็แนวทางในการตอบสนอง ความต้องการ ดงักล่าวของมนุษยท์ีเ่ราตดิต่อ โดยมุ่งหวงัให้เกดิ
ความรูส้กึนึกรกัใคร ่พงึพอใจต่อกนั อนัจะน าไปสู่มนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละยาวนาน 
 
 
 
 
 



20 
 

1.3 แนวคิดพฤติกรรมมนุษย ์
     พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ กริยิาอาการต่าง ๆ ที่มนุษยไ์ด้แสดงออก หรอื
ทุก ๆ สิง่ที่บุคคลท าซึ่งสามารถสงัเกตได้โดยตรง หรอือยู่ในกระบวนการทางจติใจ ซึ่งได้แก่ 
ความคดิ ความรูส้กึ และแรงขบัซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสงัเกตได้
โดยตรง (Allen & Santrock, 1993 : 8) 
     พฤตกิรรมของมนุษยม์คีวามหมายครอบคลุมการแสดงออกทัง้ทางดา้นร่างกาย 
และจติใจ ซึง่ถา้เป็นการแสดงออกทางดา้นร่างกาย กจ็ะแสดงออกมาใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน เช่น 
เดนิ วิง่ นอน หรอื กระโดด เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการแสดงออกทีอ่ยู่ในกระบวนการของจติใจ กจ็ะ
ไม่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชดัเจน ซับซ้อนอยู่ภายในจติใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก หรอื
แรงจงูใจ เป็นต้น เมื่อไม่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแลว้ กต็้องอาศยัการคาดเดาสรปุเอาจาก
การกระท าต่าง ๆ ทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้อาจจะจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

    1. พฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถควบคุมไดเ้รยีกว่า เป็นปฏกิริยิาสะทอ้น เช่น การสะดุง้
เมือ่ถูกเขม็แทง การกระพรบิตา เมือ่มสีิง่มากระทบกบัสายตา ฯลฯ 

    2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจดัระเบยีบได้ เนื่องจากมนุษย์มสีติปัญญา 
และอารมณ์  (Emotion)  เมือ่มสีิง่เรา้มากระทบ สตปัิญญาหรอืารมณ์ จะเป็นตวัตดัสนิว่า ควรจะ
ปล่อยกิรยิาใดออกไป  ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิรยิา เราเรยีกว่าเป็นการกระท าตาม
ความคดิหรอื ท าด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุมเรยีกว่า เป็นการท าตามอารมณ์ หรอืปล่อย
ตามใจ นักจติวทิยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์มอทิธพิลหรอืพลงัมากกว่าสติปัญญา ทัง้นี้เพราะ
มนุษย์ทุกคนยงัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตาม
ความรูส้กึและอารมณ์เป็นพืน้ฐาน 
 พฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อนที่ต้องศึกษาโดยละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม
นักวชิาการได้จ าแนกพฤตกิรรมมนุษยท์ี่เป็นสาระในการศกึษาออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้
เกณฑใ์นการจ าแนก 5 เกณฑ ์(กุญชร ีคา้ขายและคณะ, 2545) ดงันี้ 
 1. เกณฑใ์นการใชก้ารสงัเกต 
    ในการใช้การสังเกตเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ประเภทแรกคอื พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็นพฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงออกมา 
ท าให้ผู้อื่นสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน เช่น การหวัเราะ ยิม้ รอ้งไห้ เป็นต้น ประเภทที่สอง คอื 
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่บุคคลแสดงแล้ว แต่ผู้อื่นไม่สามารถ
มองเหน็ได ้สงัเกตไดโ้ดยตรงจนกว่าบุคคลนัน้จะเป็นผูบ้อกหรอืแสดงบางอย่างเพื่อใหค้นอื่นรบัรู้
ไดเ้ช่น ความคดิ ความรูส้กึ การเขา้ใจ ความจ า เป็นตน้ 
   พฤตกิรรมภายนอก และพฤติกรรมภายในมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกนั กล่าวคอื 
พฤตกิรรมภายนอกและพฤตกิรรมภายในต่างกเ็ป็นตวัก าหนดซึง่กนัและกนั เช่น ถ้าพฤตกิรรม
ภายในโศกเศรา้ กจ็ะแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมภายนอกทางสหีน้าแววตาเศรา้ ท่าทางเกบ็กด
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เกบ็ตวั หรอืรอ้งไหอ้อกมาได ้ในทานองเดยีวกนั ถา้พฤตกิรรมภายนอกเกรีย้วกราด ตวาดแมไ่ป
โดยไมต่ัง้ใจ กจ็ะส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมภายใน คอื รูส้กึผดิ และอาจคดิในทางรา้ยว่าแมไ่มร่กัตน 
 2. เกณฑด์า้นแหล่งกาเนิดพฤตกิรรม 
     ในการใชแ้หล่งทีเ่กดิเป็นเกณฑ ์พฤตกิรรมสามารถจาแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภทแรก คอื พฤตกิรรมวุฒภิาวะ (Maturity) ซงีเป็นความพรอ้มทีเ่กดิขึน้โดยมธีรรมชาตเิป็น
ตวักาหนดให้เป็นไปตามเผ่าพนัธุ์ และวงจรของชวีติ มนุษยส์ามารถเกดิพฤตกิรรมนัน้ขึน้มาได้
ดว้ยตนเอง ไม่ต้องผ่านประสบการณ์หรอืการฝึกฝน เช่น การคลาน การรอ้งไห้ การนอน เป็น
ต้น ประเภทที่สอง คอืพฤติกรรมที่เกิดจากการเรยีนรู้ (Learned) ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รบั
ประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น การว่ายน้า การขีจ่กัรยาน การอ่านหนงัสอื เป็นตน้ 
 3. เกณฑด์า้นภาวะทางจติของบุคคล 
    ในการใช้ภาวะทางจติของบุคคลเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คอื พฤตกิรรมที่กระท าโดยรู้ตวั (Conscious) เป็นพฤตกิรรมที่อยู่
ในระดับจติส านึก เช่น พูด วิ่ง เดิน เป็นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่กระท าโดยไม่รู้ตัว 
(Unconscious) เป็นพฤตกิรรมที่อยู่ในระดบัจติไรส้านึก หรอืจติใต้ส านึก หรอืเป็นพฤติกรรมที่
ขาดสตสิมัปชญัญะ เช่น ฝัน ละเมอ เป็นตน้ 
 4. เกณฑด์า้นการแสดงออกของอนิทรยี ์
     ในการใช้การแสดงออกของอนิทรยีเ์ป็นเกณฑ ์พฤตกิรรมสามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมทางกาย (Physical activity) เป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยใช้อวยัวะของร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแขน 
หรอืขา การปรบัเปลีย่นอริยิาบถของร่างกาย การพยกัหน้า การโคลงตวั เป็นต้น ประเภททีส่อง 
พฤติกรรมทางจติ (Psychological activity) เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน เช่น ความคิด ความ
เขา้ใจ หรอืการเกดิอารมณ์ เป็นตน้ 
 5. เกณฑด์า้นการทางานของระบบประสาท 
     ในการใชก้ารทางานของระบบประสาทเป็นเกณฑ ์พฤตกิรรมสามารถจาแนกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คอื พฤตกิรรมที่ควบคุมได้ (Voluntary) เป็นพฤตกิรรมที่อยู่ใน
ความควบคุมและสัง่การดว้ยสมอง จงึสามารถแสดงพฤตกิรรมไดต้ามทีต่อ้งการ เช่น การพดูคุย 
การแกว่งแขนขา เป็นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็นการทา
งานของอนิทรยีท์ีเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั ิเช่น ปฏกิริยิาสะทอ้น (สะอกึ) สญัชาตญิาณ (สะดุง้) และ
การทางานของระบบอวยัวะภายใน เป็นต้น จากสาระทัง้หมดทีน่ าเสนอจะเหน็ได้ว่า พฤตกิรรม
ครอบคลุมถงึการกระท าทุกอย่างของมนุษยท์ัง้ที่ประกฏชดัเจนและไม่ปรากฏชดัเจน ในอนัทีจ่ะ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ภายในและสิง่เรา้ภายนอก เพื่อให้เกดิความสมดุลของระบบในร่างกายและ
จติใจ ท าใหต้อบสนองความตอ้งการของอนิทรยีไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ถอืเป็นความสามารถ
ในการปรบัตวัและการจดัการกบัสภาพการต่าง ๆ ของมนุษยอ์งคป์ระกอบของพฤตกิรรม 
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 พฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้ แยกออกมาเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เรยีกว่าองคป์ระกอบ
พฤตกิรรม ไดแ้ก่ การรบัรู ้การเรยีนรู ้การคดิ สตปัิญญา เจตคต ิอารมณ์และความเชื่อ  
 1. การรบัรู ้(Perception)   การรบัรู ้เป็นการแปลความหมายจากการสมัผสั โดยเริม่
ตัง้แต่การมสีิง่เรา้มากระทบกบัอวยัวะรบัสมัผสัทัง้ห้าและส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อการ
แปลความ  
 2. การเรยีนรู้ (Learning) การเรยีนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
อย่างค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์หรอืการฝึกฝน มใิช่ผลจากการตอบสนอง
ของสญัชาติญาณ อุบัติเหตุ หรอืความบังเอิญ โดยกระบวนการเรยีนรู้จะเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการรบัรู ้
  3. การคดิ (Thinking) การคดิ เป็นกระบวนการของสมอง ในการสรา้งสญัลกัษณ์ 
หรอืภาพใหป้รากฏในสมอง เพื่อเป็นตวัแทนของวตัถุ สิง่ของ เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ 
ความสามารถในการคดินัน้มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสตปัิญญา แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
 3.1 ความคดิรวบยอด (Concept) เป็นล าดบัขัน้ที่เกดิจากการทางานของสมอง 
ในการจดักลุ่มหรอืการสรุปรวมที่จะท าความเข้าใจในสิ่งของ บุคคล เรื่องราว ประสบการณ์ 
ต่างๆทีไ่ดร้บัรูห้รอืต่อความคดิเหน็ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน ว่าคอือะไร  
 3.2 จนิตนาการ (Imagination) เป็นการสรา้งภาพขึน้ในสมองตามความนึกคดิ
ของตนเองเป็นผลมาจากการสะสมการรบัรู้จากประสบการที่ผ่านมา ผสมกับความต้องการ 
ความสนใจ ความคาดหวงัอารมณ์และความรู้สกึของบุคคล การจตินาการในสิง่เดยีวกันของ
บุคคลแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป  
 4. สตปัิญญา (Intelligence) สตปัิญญา เป็นความสามารถในตวับุคคล ที่จะทราบได้
จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ระดบัของสติปัญญาสงัเกตได้จากการแสดงออกที่มคีวาม
คล่องแคล่ว รวดเรว็ ความถูกตอ้ง ความสามารถในการคดิ การแก้ปัญหาและการปรบัตวั การใช้
แบบทดสอบวดัสตปัิญญาจะท าใหท้ราบระดบัสตปัิญญาชดัเจนขึน้  
 5. เจตคติ (Attitude) เจตคติ เป็นความรูส้กึที่แสดงออกมาในทางบวกหรอืทางลบ 
เช่น พอใจหรอืไม่พอใจ เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย ชอบหรอืไม่ชอบ ต่อบุคคล หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใด 
สภาวะน้ีเป็นแรงทีจ่ะก าหนดทศิทางของพฤตกิรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ สิง่ของ หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง  
 6. อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ เป็นสภาวะทางจติใจ ทีม่ต่ีอสิง่เรา้ ซึง่มผีลต่อรา่งกาย 
และการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล  
 7. ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อ เป็นการยอมรบันับถือเชื่อมัน่ในสิง่ใดสิง่หนึ่งที่อาจ
ตัง้อยู่นบพื้นฐานของความคิดเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้  หรอือาจตัง้อยู่บนพื้นฐานของการ
ยอมรบั ศรทัธา โดยปราศจากเหตุผลหรือการพิสูจน์ใด  ๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ทาให้เกิด
พฤตกิรรม เราไม่อาจสงัเกตความเชื่อได้โดยตรง แต่จะสงัเกตได้จากพฤตกิรรมทีบุ่คคลกระท า 
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และสนันิษฐานว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนัน้เป็นผลมาจากความเชื่อ  ความเชื่อไม่จาเป็นต้องมี
เหตุผลแต่เป็นการก าหนดขึน้จากสิง่ทีบุ่คคลต้องการจะเชื่อในสิง่ใด เขาสามารถเชื่อในสิง่ใด เขา
สามารถเชื่อในอะไร และเขาถูกวางเงื่อนไขในสิง่ที่เชื่อมาอย่างไร อกีประการหนึ่งความเชื่อนัน้
ทาใหเ้ขาตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานได ้

เป้าหมายและความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรม 
 1. เป้าหมายของการศกึษาพฤตกิรรม 
     ลาเฮย์ (Lahey 2001 : 5) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของศาสตรท์างจติวทิยาอนัเป็น
ศาสตรท์ี่ศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมว่า มเีป้าหมายเป็น 4 ประการ คอื เพื่อการอธบิายพฤตกิรรม 
เพื่อการเขา้ใจพฤตกิรรม เพื่อการพยากรณ์พฤตกิรรม และเพื่อการควบคุมพฤตกิรรม ซึง่จากค า
กล่าวของลาเฮย์นี้จะเห็นได้ว่าการเรยีนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทัง้แก่
ตนเองและสงัคม เพราะช่วยใหรู้แ้ละบอกไดถ้งึสาเหตุทีม่าของพฤตกิรรม แลว้น าความรูเ้หล่านัน้
มาวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ช่วยท านายแนวโน้มพฤติกรรม และได้
แนวทางเสรมิสรา้งพฒันาพฤตกิรรมเพื่อดารงชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ฝ่าวกิฤตชิวีติได ้และ
อยูร่วมกบัผูอ้ื่นโดยสนัตสิุข  
 2. ความส าคญัของการศกึษาพฤตกิรรม 
     จากเป้าหมายของการศกึษาพฤตกิรรมอนัประกอบดว้ยเป้าหมายเพื่อการอธบิาย
พฤติกรรม เป้าหมายเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรม เป้าหมายเพื่อการเข้าใจพฤติกรรม และ
เป้าหมายเพื่อการควบคุมพฤตกิรรมนัน้ หากการศกึษาพฤตกิรรมบรรลุเป้าหมายดงักล่าวก็จะ
ส่งผลดต่ีอผูศ้กึษาและมคีวามส าคญัต่อบุคคลและสงัคม ซึง่อาจกล่าวเป็นขอ้ ๆ ถงึความส าคญั
ของความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรม ไดด้งันี้ 
 2.1 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง คือ จาก
การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ จะ ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจ
ตนเองไปดว้ย จากความเขา้ใจตนเองกน็ าไปสู่การยอมรบัตนเอง และไดแ้นวทางปรบัตน พฒันา
ตน เลอืกเสน้ทางชวีติทีเ่หมาะสมแก่ตน 
 2.2 ความรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมช่วยใหผู้ศ้กึษาเกดิความเขา้ใจผูอ้ื่น คอื ความรูด้า้น
พฤตกิรรมอนัเป็นขอ้สรุปจากคนส่วนใหญ่ ช่วยเป็นแนวทางเขา้ใจบุคคลใกล้ตวัและผู้แวดล้อม 
ช่วยให้ยอมรบัขอ้ดขีอ้จ ากดัของกนัและกนั ช่วยให้เกดิความเข้าใจ ยอมรบั มสีมัพนัธภาพที่ด ี
และช่วยการจดัวางตวับุคคลไดเ้หมาะสมขึน้ 
 2.3 ความรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมช่วยบรรเทาปัญหาสงัคม คอืเรื่องปัญหาสงัคมอนัมี
ปัจจยัหลายประการนัน้ ปัจจยัของปัญหาสงัคมที่ส าคญัมากส่วนหนึ่งมาจากปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในสงัคม อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจติ ปัญหาเบี่ยงเบนทางเพศ ปัญหาพฤติกรรม
ก้าวรา้ว ลกัขโมย ความเชื่อที่ผดิ การลอกเลยีนแบบที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งความรูเ้กี่ยวกบั
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พฤตกิรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม การจดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิ
การปรบัตวัของบุคคลต่อไป 
 2.4 ความรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมช่วยเสรมิสรา้งพฒันาคุณภาพชวีติ คอื จากความ
เข้าใจในอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม ช่วยให้ผู้ศึกษารู้จกัเลือกรบั
ปรบัเปลีย่นสิง่แวดลอ้มอย่างเหมาะสมเพื่อพฒันาตนทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ช่วย
ใหเ้ขา้ใจธรรมชาตภิายในตน เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่เป็นแนวทางสู่การเสรมิสรา้ง
พฒันาตนและบุคคล อื่น ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 วิธีการศึกษาพฤติกรรม  
 วธิกีารศกึษาพฤตกิรรม คอืวธิกีารทีถู่กน ามาใชใ้นการแสวงหาความรูต่้างๆ เกี่ยวกบั
พฤตกิรรม ซึง่วชิาใด ๆ ทีม่คีวามเป็นศาสตร ์จะนาวธิกีารทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการแสวงหา
ความรู้ทัง้สิ้น ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้  ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ ก าหนดปัญหา ตัง้
สมมุตฐิาน รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผล ตามล าดบั ขัน้ตอนดงักล่าวเป็นแนวทาง
ส าหรบัวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมโดยต้องด าเนินการตาม แมว้่าแต่ละวธิจีะมรีายละเอยีดปลกีย่อย
แตกต่างกันไปก็ตาม ส าหรบัวิธีการศึกษาพฤติกรรมกระท าได้หลายวิธี ตามลักษณะของ
พฤตกิรรมทีศ่กึษา (ลกัขณา สรวิฒัน์, 2544) ดงันี้  
 1. การทดลอง (Experimental Method) เป็นการศกึษาพฤตกิรรมในทางจติวทิยาที่
เป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก โดยมุ่งศึกษาความสมัพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สอง
เหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่เป็นเหตุ เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Tndependent Variable) ส่วน
เหตุการณ์ที่เป็นผล เรยีกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบตัิต่อตัวแปรอิสระ 
เรยีกว่า การจดักระท า (Treatment) ในการทดลองแต่ละครัง้ ผู้ทดลองต้องตัง้สมมุติฐานก่อน
แล้วท าการทดลอง การทดลองม ี2 ลกัษณะ คอื การทดลองในห้องปฏบิตักิาร และการทดลอง
ภาคสนาม ในการทดลองแต่ละครัง้ต้องค านึงถงึ การปฏบิตัซิ ้า หมายถงึว่าการกระท าซ ้าอกีครัง้
แม้ว่าจะบุคคล และสถานที่กันก็ได้ผลอย่างเดิมทุกครัง้  นักจติวทิยาควรทาการทดลองซ ้า ๆ 
หลาย ๆ ครัง้เพื่อใหไ้ด้ผลอย่างเดมิเพื่อให้เกดิความมัน่ใจ ส่วนการควบคุมตวัแปรนัน้จะเหน็ว่า
ในการทดลองแต่ละครัง้มขีอ้จ ากดั เพราะการทีจ่ะควบคุมตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งนัน้ อาจจะมตีวั
แปรซอ้นมาท าใหผ้ลลพัธค์ลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิได้ ในการสรปุผลกเ็ช่นเดยีวกนัตอ้งมี
ขอบเขตจ ากัด คือ ผลการทดลองจะเกิดลกัษณะนี้ได้เฉพาะในกลุ่มทีมีคุณลกัษณะแบบนัน้
เท่านัน้ ซึ่งไม่สามารถน าไปใช้กับกลุ่มอื่นที่แตกต่างกันออกไปได้ ข้อดีของการทดลองก็คือ 
นกัจติวทิยาสามารถควบคุมตวัแปรต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตุของพฤตกิรรมได้ ทาใหแ้น่ใจไดว้่า อะไร
เป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล  
 2. การส ารวจ (Survey Method) เป็นการศกึษาในเชงิวทิยาศาสตรเ์ช่นกนั แมว้่าจะ
ไม่เขม้ขน้นักก็ยงัมวีธิกีารศกึษาตวัแปรเหมอืนการทดลอง แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะ
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เป็นเหตุเป็นผลแก่กนัไม่ได้ และผู้ศกึษาไม่มกีารจดักระท าต่อตวัแปร กระทาเพยีงแค่ศกึษาตวั
แปรอยา่งมรีะบบใน 
สถานการณ์ที่พบ การส ารวจจาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ ที่มทีัง้ความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ความเทีย่งตรง (Validity) รวมทัง้กลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้าจากการสุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร 
 3. วธิกีารตรวจสอบจติตนเอง (Introspection Method) วธิกีารตรวจสอบจติตนเอง 
หรอื วธิกีารพนิิจภายในนี้ หมายถงึ วธิกีารที่บุคคลสงัเกตตนเองหรอืส ารวจตนเอง โดยการให้
บุคคลพิจารณาความรู้สึกของตนเอง ส ารวจตรวจสอบตนเอง แล้วรายงานถึงสาเหตุและ
ความรู้สึกของตนเองออกมา ซึ่งในการตรวจสอบจติตนเอง บางครัง้อาจใช้วิธีการนึกย้อน
ทบทวนไปถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ และฝังใจหรอืประทบัใจในอดตี อาจกลายเป็นปมขดัแยง้ ซึ่ง
เป็นสาเหตุท าใหเ้กดิพฤตกิรรมนัน้ ๆ 
 4. วิธีทางคลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-Depth 
Study) รายใดรายหนึ่งโดยใชเ้ครือ่งมอืหลาย ๆ อย่าง เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูหลาย ๆ ดา้น และใชร้ะยะ
เวลานานเพื่อใหท้ราบสาเหตุของพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ๆ ตลอดจนไดข้อ้ความรูใ้หม่ ๆ ทีจ่ะ
น าไปใชก้บักรณีอื่น ๆ ได ้นักจติวทิยาจะไม่เพยีงแต่ศกึษาเรื่องตามทีค่นไขเ้ล่าให้ฟังเท่านัน้ ยงั
ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตชีวประวัติ ศึกษาความสัมพันธ์ใน
ครอบครวัและสิง่แวดล้อมเพื่อดูภูมหิลงัทางสงัคมของคนไข้ โดยใช้เครื่องมอืต่างๆ เช่น การ
ทดสอบ การศกึษารายกรณี การสงัเกต การสมัภาษณ์ สงัคมมติ ิการทดสอบทางจติวทิยา อาท ิ
การทดสอบบุคลกิภาพ การฉายจติ เพื่อศกึษาเจตคต ิความต้องการทางอารมณ์และทางจติใจ 
เพื่อดสูาเหตุของความผดิปกตทิางบุคลกิภาพนัน้ๆ ว่ามสีาเหตุทีแ่ทจ้รงิมาจากอะไร 
 5. การสังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมเป็นจานวนไม่
น้อยจาเป็นตอ้งศกึษาในสถานการณ์ปกตทิีส่ถานการณ์นัน้เกดิขึน้ โดยการเฝ้าสงัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอยา่งซึง่เรยีกว่า การสงัเกตอย่างมรีะบบวธิกีารน้ีต้องนิยามพฤตกิรรมทีจ่ะ
สงัเกตให้ชดัเจนและวดัได้ เรยีกว่า นิยามปฏบิตักิาร (Operational Definition) การสงัเกตเป็น
วธิกีารที่มคีวามชดัเจน ง่าย และสะดวก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับผู้สงัเกตว่าจะมคีวามรู้ความเข้าใจ มี
ทกัษะความช านาญ มคีวามสามารถในการสงัเกตมากน้อยแค่ไหน สิง่เหล่านี้ผูส้งัเกตควรไดร้บั
การฝึกฝนการสงัเกตมาเป็นอย่างด ีการสงัเกตทีด่นีัน้จะตอ้งมจีดุมุง่หมาย ว่าจะสงัเกตเรือ่งอะไร 
สังเกตไปท าไม สถานการณ์และสภาพการณ์ที่ต้องการสังเกต จ านวนครัง้ในการสังเกต 
ระยะเวลา วนัเวลาในการสงัเกต สิง่เหล่านี้ต้องก าหนดใหช้ดัเจน และที่ส าคญัผู้ที่ทาการสงัเกต
ตอ้งไมม่อีคตต่ิอผูถู้กสงัเกตและเรือ่งทีท่าการสงัเกตอยูร่วมทัง้จะตอ้งทาการสงัเกตโดยไมใ่หก้ลุ่ม
ตวัอย่างรูต้วัว่ามใีครคอยสงัเกตอยู่ การสงัเกตอาจใชเ้ครื่องมอืช่วยบนัทกึรายละเอยีดดว้ย เช่น 
เครื่องบนัทึกเสยีง การถ่าย ภาพยนตร ์เครื่องมอืตรวจนับผู้มาใช้บรกิารของห้างสรรพสนิค้า 
เป็นตน้ 
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 6. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การใช้แบบสอบถามเหมาะส าหรบัใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีจ านวนมาก ๆ และต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว ทาให้
ประหยดัเวลาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบบสอบถามที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องมอืที่มคีวามเป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพ มคีวามเทีย่งตรง มคีวามเชื่อมัน่ได ้สามารถวดัในสิง่ทีเ่ราต้องการจะวดั ในการให้ตอบ
แบบสอบถามมกัจะถามเกี่ยวกบัเจตคตเิกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องการจะทราบ เมื่อรวบรวมขอ้มลูจาก
การตอบแบบสอบถามไดแ้ลว้กจ็ะใชว้ธิกีารทางสถติวิจิยัหาค าตอบออกมา เพื่อใหไ้ดผ้ลทีช่ดัเจน
ขึน้ควรนาวธิกีารอื่นมาใชต้รวจสอบอกีครัง้ เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นตน้ 

7. การทดสอบทางจติวทิยา (Psychological Testing) แบบทดสอบทางจติวทิยาเป็น
เครื่องมอืที่ใช้วดัลกัษณะพฤตกิรรมที่แอบแฝงอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งเป็นสิง่ที่บุคคลพยามยาม
ปกปิดซ่อนเรน้ไว ้จะโดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วักต็าม อาท ิการตรวจเชค็ระดบัสตปัิญญา การวดัความ
ถนัดและความสนใจ การตรวจลกัษณะของบุคลกิภาพและอารมณ์ ซึ่งในขัน้ตอนของการสรา้ง
แบบทดสอบนัน้ ตอ้งผ่านกระบวนการทีน่่าเชื่อถอื เพื่อใหไ้ดแ้บบทดสอบทีแ่มน่ตรง 

สรุปแล้ววิธีการศึกษาทางจิตวิทยาต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่มีวิธีใดดีที่สุด  แต่เป็น
กระบวนการที่ส าคญัในการศกึษาพฤตกิรรมของผู้สูงอายุ  การน าไปใช้ก็ขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมาย
ของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั วธิกีารสงัเกต การส ารวจ การใชแ้บบสอบถาม และการทดลอง มกัใชศ้กึษา
กบักลุ่มคนจ านวนมาก ๆ และมกัเป็นการศกึษาเพื่อหาความรู ้โดยไม่สนใจพฤตกิรรมเฉพาะตวั
บุคคล ส่วนวธิกีารทดสอบ การตรวจสอบจติตนเอง และการศกึษาประวตัริายกรณี มกัใชใ้นทาง
คลนิิกเพื่อทาความเขา้ใจ หรอืแกปั้ญหาเฉพาะบุคคล 
 กลุ่มจิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์

การศึกษาจติวิทยาต้องท าความเข้าใจการศึกษาของนักจติวิทยาในกลุ่มต่าง ๆ 
การศกึษาจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษยแ์ละสามารถมองพฤตกิรรมมนุษยไ์ด้หลายทศันะ
ตามแนวคดิหลกัของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมคีวามเชื่อ ระเบยีบวธิกีารศกึษา ตลอดจน
เนื้อหาสาระ ขอบข่ายของกิจกรรมแตกต่างกนัไปตามความเชื่อพื้นฐานของแต่ละกลุ่ม เราไม่
สามารถบอกไดว้่าแนวคดิของกลุ่มไหนถูกต้องที่สุดวธิทีี่ดทีี่สุดคอืจะต้องเลอืกแนวคดิบางกลุ่ม 
หรอืผสมผสานแนวคดิจากหลาย ๆ แนวคดิเข้าด้วยกนั เพื่อนามาอธบิาย หรอืทาความเขา้ใจ
พฤตกิรรมมนุษย ์(วไิลวรรณ  ศรสีงคราม, 2549) แนวคดิทางจติวทิยา  สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได ้6 กลุ่ม ดงันี้ 
 1. แนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาโครงสรา้งนิยม (Structuralism) 

    กลุ่มนี้มคีวามเชื่อว่าจติมอีงคป์ระกอบเป็น 2 ส่วน คอื กายกบัจติ ทัง้สองส่วนทา
งานสมัพนัธก์นั จติควบคุมการทางานของกาย การทางานของกายเกดิเป็นพฤตกิรรม กลุ่มนี้มุ่ง
ศกึษา “องคป์ระกอบและการทางานของจติ” หาค าตอบว่าจติประกอบไปดว้ยการทางานอยา่งไร 
ซึ่งสรุปได้ว่าโครงสรา้งของจติประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน คอื การรบัสมัผสั ความรูส้กึ และ
จนิตนาการ เมื่อทัง้สามส่วนนี้ มาสมัพนัธ์กนัภายใต้สดัส่วนที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรูปแบบ
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โครงสรา้งแห่งจติขึ้นอย่างไรก็ตาม แนวคดิของกลุ่มจติวทิยาโครงสรา้งนิยมก็ได้รบัการโจมตี
มากในวธิกีารทีใ่ชศ้กึษา แมว้่ากลุ่มโครงสรา้งนิยมจะยนืยนัในความเป็นวทิยาศาสตรข์องตน แต่
วธิกีารศกึษาทีเ่รยีกว่า การตรวจสอบตนเอง (Introspection) กย็งัดูไม่น่าเชื่อถอืนัก เพราะยงัองิ
การศึกษาในแบบปรชัญา และวิธีการศึกษาดังกล่าวก็มีความเป็นอัตนัยสูง เนื่ องจากการ
ตรวจสอบตนเองจะมคีวามเที่ยงตรงและเชื่อถอืได้หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กับผู้ตรวจสอบตนเองเป็น
ส าคญั 

2. แนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาหน้าทีน่ิยม (Functionalism) 
     กลุ่มหน้าที่นิยมสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของจิตเช่นเดียวกับกลุ่ม
โครงสร้างนิยม แต่นักจติวทิยากลุ่มนี้ให้ความส าคญักับการทางานของจติว่ามหีน้าที่อย่างไร 
และมกีระบวนการอย่างไร ทีจ่ะส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล จะท าใหเ้กดิประโยชน์มากกว่า
การศกึษาเฉพาะโครงสรา้งของพฤตกิรรมภายในเท่านัน้ และกลุ่มนี้มุ่งศกึษาสิง่ที่ช่วยให้มนุษย์
ปรบัตนต่อสิง่แวดล้อมหรอืแก้ปัญหาได้ด ีและเน้นการศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรูข้อง
มนุษยด์ว้ยจติวทิยากลุ่มหน้าทีน่ิยมเน้นถงึการปรบัตวัโดยมคีวามมุ่งหมายทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ยงัมจีดุมุม่หมายเพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีว่่าอะไรทีท่ าใหม้นุษยม์คีวามสามารถ 
ทีแ่ตกต่างไปจากสตัวจ์าพวกอื่น นัน่คอื ต้องการจะทราบว่าอะไรทีท่ าให้มนุษยม์คีวามสามารถ
ในการปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้กีว่าสตัวอ์ื่นนัน่เอง 
 3. แนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาจติวเิคราะห ์(Psychoanalysis) 
                  แนวคดิของกลุ่มจติวเิคราะหน์ี้ช่วยใหเ้หน็ความผดิปกตขิองพฤตกิรรม เขา้ใจผู้มี
ปัญหา เป็นแนวทางในการบ าบดัรกัษาความผดิปกต ิและอาจช่วยใหร้ะวงัตัวเองมใิหจ้ติของตน
ผดิปกตไิปได ้โดย จติของคนเราแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 
 3.1 จติส านึก (Conscious Mind) เป็นสภาวะปกตขิองบุคคลในการด ารงชวีติ รูต้วั
ว่าท าอะไร เป็นใครและอยู่ทีไ่หน ซึ่งก็คอืสภาพทีบุ่คคลรูต้วัว่าแสดงพฤตกิรรมอะไรออกไปและ
แสดงออกไปตามหลกัเหตุผล หรอืแสดงตามแรงผลกัดนัจากภายนอก 
 3.2 จติกึ่งรูส้ านึก (Preconscious Mind) เป็นจติที่เก็บสะสมข้อมูลประสบการณ์
มากมาย มไิดรู้ต้วัในขณะนัน้ แต่พรอ้มทีจ่ะดงึเขา้มาอยู่ในระดบัจติส านึก อาจจะเป็นรปูแบบของ
ความจ ากไ็ด ้
 3.3 จติไรส้ านึก (Unconscious Mind) เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจา้ตวัไม่
รูส้กึตวัเลย อาจเนื่องมาจากเจา้ตวัพยายามเกบ็กดไว ้อาจสะทอ้นออกมาในรปูของความฝันหรอื
การละเมอ   
 นอกจากนั ้น ยังได้แบ่งองค์ประกอบของจิต  เป็น 3 ส่วน ซึ่งทัง้สามส่วนนี้
ผสมผสานกนัเป็นบุคลกิภาพของบุคคล ซึง่เป็นแรงขบัใหก้ระทาพฤตกิรรมต่าง ๆ ดงันี้  
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 3.1 อิด (Id) เป็นส่วนที่ติดตัวมาโดยก าเนิด เป็นความต้องการขัน้พื้นฐานของ
มนุษย ์ซึง่รวมถงึ ความอยาก สญัชาตญาณ และแรงขบั เพื่อใหไ้ดม้าเพื่อความต้องการของตน 
โดยไมค่ านึงถงึความถูกตอ้ง ชัว่ด ี 
 3.2 อโีก้ (Ego) เป็นพลงัส่วนทีผ่่านกระบวนการเรยีนรูม้าแลว้ เป็นส่วนทีค่วบคุม 
การแสดงพฤติกรรมของคน ๆ นัน้ให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสม ภายใต้อิทธิพลของอิดและ
ซุปเปอร ์อโีก้ พยายามแก้ไขความขดัแยง้ต่าง ๆ ของอดิและซุปเปอรอ์โีก้ ไม่ให้มคีวามขดัแยง้
กนัมากเกนิไป จนก่อใหเ้กดิโรคจติหรอืโรคประสาท  
 3.3 ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นพลงัที่พัฒนาขึ้นจากการเรยีนรู้ในสงัคมที่
เกี่ยวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม อุดมคติในการด าเนินชีวิต ข้อบังคับทางสังคม 
ซุปเปอรอ์ีโก้อาจได้มาจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ครูอาจารย์ อย่างไรก็ตามแนวคดิของ 
ฟรอย์ได้รบัการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามองโลกในแง่ร้าย  เน้นในเรื่องของแรงขับทางเพศมาก
จนเกนิไป 
 4. แนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 
     นักจติวทิยาในกลุ่มพฤตกิรรมนิยมเน้นศกึษาเฉพาะพฤตกิรรมที่สงัเกตได้อย่าง
ชดัเจน ซึ่งไดแ้ก่ พฤตกิรรมภายนอก โดยเชื่อว่าเราจะทราบถงึเรื่องราวของจติก็โดยศกึษาจาก
พฤตกิรรมที่แสดงออก จดัเป็นกลุ่มที่อธบิายพฤตกิรรมซึ่งมุ่งทาความเขา้ใจบุคคลจากสิง่ที่เป็น
รปูธรรม ผลงานของนักจติวทิยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทฤษฎกีารเรยีนรู ้ซึ่งน าไปใช้
มากในการปรบัพฤติกรรมความเชื่อของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คอื พฤตกิรรมทุกอย่างจะต้องมี
สาเหตุ พฤตกิรรมเป็นการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่เรา้ มุ่งศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่เรา้
กบัการตอบสนอง ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาและควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลได ้โดยใช้
สิ่งเร้ามาเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ซึ่งกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า เราสามารถปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมของบุคคลไดโ้ดยใชส้ิง่เรา้ทีบุ่คคลต้องการมาก าหนดการกระท า และการใชแ้รงเสรมิ
หรือรางวัลมาท าให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดซ ้าขึ้นอีกจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร แต่
ขณะเดยีวกนักลุ่มนี้ก็เน้นการลงโทษกบัพฤติกรรมที่ไม่ดดี้วย โดยเชื่อว่าการลงโทษจะทาให้
บุคคลลดการกระทาที่ไม่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ  อย่างไรก็ตาม แนวคิดของกลุ่ม
พฤตกิรรมนิยม ก็ได้รบัการวจิารณ์ว่าเห็นมนุษยเ์ป็นเครื่องจกัรมากเกนิไป เพราะจะจดักระท า
กบัมนุษยใ์นลกัษณะใดกไ็ด ้เพราะมนุษยม์คีวามรูส้กึนึกคดิ ไมไ่ดค้ านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 5. แนวทศันะของกลุ่มจติวทิยาเกสตลัท ์(Gestalt Psychology) 
                 แนวความคิดของกลุ่มเกสตัลท์ ให้ความส าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมโดย
ส่วนรวมทัง้หมด จะแยกศกึษาทลีะส่วนไม่ได ้เชื่อว่าบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมใด ๆ ออกมาย่อม
เกิดจากคุณสมบัติโดยส่วนรวมของบุคคลนัน้ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ ความคิด ทักษะ 
ทศันคต ิฯลฯ ไม่ไดเ้กดิจากคุณสมบตัใิดเพยีงอย่างเดยีว กลุ่มนี้ได้ชื่ออกีชื่อหนึ่งว่า ปัญญานิยม 
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(cognitivism) เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมต้องศึกษาจากกระบวนรบัรูแ้ละการคดิใน
สมองซึง่เป็นตวัสัง่การใหเ้กดิพฤตกิรรม 
 ทฤษฎีของกลุ่มเกสตลัทเ์ก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ จึงให้ความส าคญักบั 
 การรบัรู้ (Perception) เป็นรากฐานของการเรยีนรู้ เกิดจากการแปลอาการสมัผสั
ออกมาอย่างมคีวามหมาย โดยอาศยัความรูค้วามเขา้ใจเดมิ ประสบการณ์เดมิปัญญา หรอืสิง่ที่
คาดคะเนไวล้่วงหน้า 
 การหยัง่เห็น (Insight) เป็นการเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง คิดช่องทาง
แก้ปัญหาไดฉ้ับพลนัจากการพจิารณาสภาวะรอบดา้น รูแ้ละเขา้ใจปัญหาทีก่าลงัเผชญิอยูแ่ละหา
ช่องทางในการแกปั้ญหานัน้ ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและรวดเรว็ เชื่อว่าเกดิในมนุษยแ์ละสตัวช์ัน้สูง
เท่านัน้ 
 แนวทศันะของกลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanism) 
ความเชื่อเบือ้งตน้ของกลุ่มจติวทิยามนุษยน์ิยม มดีงันี้  (เตมิศกัดิ ์คทวณชิ, 2550) 
  มนุษยม์จีติใจ ต้องการความรกั ความอบอุ่น ความเขาัใจ ทัง้ยงัมขีดีความสามารถ
เฉพาะตวั ไม่ใช่จะก าหนดใหเ้ป็นอะไรกไ็ดต้ามใจชอบของคนอื่น ซึง่ตรงขา้มกบัแนวคดิของกลุ่ม
พฤตกิรรมทีเ่หน็ว่าเราสามารถก าหนดพฤตกิรรมของมนุษยด์ว้ยกนัได้ 
 มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งพยายามที่จะรู้สึก เข้าใจตนเอง และต้องการบรรลุ
ศกัยภาพสูงสุดของตน (Self Acturalization) จงึไม่ยากนักที่จะเสรมิสรา้งให้บุคคลคดิวเิคราะห ์
เขา้ใจตน และน าจดุดมีาใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาเอง 
 ขอ้บงัคบัและระเบยีบวนิัยไม่สู่จาเป็นนักสาหรบัผู้พฒันาแล้ว ทุกคนต่างมุ่งสรา้ง
ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ให้แก่ตนถ้าเขาได้รบัการยอมรบั ดงันัน้ จุดเริม่ต้นของการพฒันาตน 
จงึอยูท่ีก่ารยอมรบัตนเองและผูอ้ื่นใหไ้ดก่้อน 
 บุคคลที่พร้อมต่อการปรบัปรุงตนเองควรจะได้มีสิทธิเลือกการกระท าเลือก
ประสบการณ์ ก าหนดความต้องการ และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Self  Mastery)   
เป็นการ “ออกแบบชวีติ” ทีเ่หมาะสมตามทศิทางของเขา 
 วิธีการแสวงหาความรู้หรอืข้อเท็จจรงิ ส าคัญกว่าตัวความรู้หรอืตัวข้อเท็จจรงิ 
เพราะโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ตวัของความรูห้รอืตวัขอ้เทจ็จรงิจะไม่ใช่สิง่ตายตวั ดงันัน้
สิง่ที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุคคลมากทีสุ่ดกค็อืกรรมวธิใีนการเสาะแสวงหาความรู ้ไม่ใช่
เน้นทีต่วัความรูเ้พยีงอยา่งเดยีว 
 แนวคดิจากกลุ่มมนุษยน์ิยมทีอ่าจน าไปใชเ้พื่อการพฒันาพฤตกิรรม คอื การเน้นให้
บุคคลไดม้เีสรภีาพ เลอืกวถิชีวีติตามความต้องการและความสนใจ ใหเ้สรภีาพในการคดิ การท า
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรบัตนเอง และนาส่วนดใีน
ตนเองมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ รกัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องตนเอง สรา้งสรรค์สิง่ดใีห้ตนเอง 



30 
 

ทาใหม้องคนอื่นในแง่บวก ยอมรบัคนอื่นและสรา้งสรรคส์ิง่ดงีามใหแ้ก่ผูอ้ื่นและสงัคม (ภาณุวฒัน์ 
ศวิะสกุลราช, ม.ป.ป.)  

4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้จ่าย 
    ศิริวรรณ เสรีร ัตน์และคณะ (2541 : 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. 

(1999). Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
behavior) หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มา
แล้วซึ่งการใช้สนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสนิใจ และการกระท าของ
บุคคลทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ 

   พฤติกรรมการใช้จ่าย หมายถึง พฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภคขึ้นสุดท้ายที่ซื้อ
สนิค้าและบรกิารไปเพื่อกนิเองใช้เอง หรอืเพื่อกนิหรอืใช้ภายในครวัเรอืน ผู้บรโิภคทุกคนที่ซื้อ
สนิคา้และบรกิารไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ช่นว่านี้รวมกนัเรยีกว่าตลาดผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคทัว่โลกนัน้ 
มคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดบั
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น ท าให้พฤตกิรรมการกิน
การใช้ การซื้อ และความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภคต่อผลติภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ท าให้มกีาร
ซือ้การบรโิภคสนิค้าและบรกิารหลายๆ นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ยงัมปัีจจยัอื่นๆ 
อกีทีท่ าใหม้กีารบรโิภคแตกต่างกนั (คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ : ออนไลน์) 

   ผูสู้งอายุถงึแมจ้ะเป็นวยัที่มพีฤตกิรรมการซื้อของบรโิภคน้อยกว่าวยัอื่น ๆ แต่ก็
ยงัมคีวามจ าเป็นต้องจบัจ่ายใช้สอยเพื่อการด ารงชพีของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร
การกนิ ยารกัษาโรค และสิง่ของอื่นๆ ทีม่คีวามจ าเป็นกบัผูส้งูอาย ุ 

   การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เป็นวธิกีารศกึษาทีแ่ต่ละบุคคลท าการตดัสนิใจ
ทีจ่ะใชท้รพัยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกบัการบรโิภคสนิค้า ซึ่งนักการตลาดต้อง
ศกึษาว่าสนิคา้ทีเ่ขาจะเสนอนัน้ ใครคอืผูบ้รโิภค (Who?) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What?) ท าไมจงึซือ้ 
(Why?) ซื้ออย่างไร (How?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใช้บ่อยครัง้
เพยีงใด (How often) รวมทัง้การศกึษาว่าใครมอีทิธพิลต่อการซื้อเพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

   โมเดลพฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior Model)  เป็นการศึกษาถงึเหตุ
จงูใจ ทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) 
ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black 
box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด า ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ที่
จะได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมกีารตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’sresponse) 
หรอืการ ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) 
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1. พฤติกรรมของผูซ้ื้อ 
    ผูผ้ลติและผู้จ าหน่ายสนิคา้จะสนใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Buyer behavior)  

ซึง่เป็นส่วนส าคญัของการปฏบิตักิารบรโิภค ซึง่หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลีย่นสนิคา้ และบรกิารดว้ยเงนิ และรวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็น
ตัวก าหนดให้มีกระบวนการกระท านี้  พฤติกรรมของผู้ซื้อนั ้นเราหมายรวมถึงผู้ซื้อที่เป็น
อุตสาหกรรม (Industrial buyer)  หรอืเป็นการซือ้บรษิทัในอุตสาหกรรมหรอืผูซ้ือ้เพื่อขายต่อ แต่
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้เราเน้นถงึการซือ้ของผูบ้รโิภคเอง ปกตเิรามกัใชค้ าว่า พฤตกิรรมของ
ลูกค้า (Customer behavior)  แทนกนักบัพฤติกรรมผู้ซื้อได้ค าทัง้สองคอื พฤติกรรมผู้ซื้อและ
พฤตกิรรมลูกคา้นี้เป็นความหมายเหมอืนกนั และค่อนไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกจิของการ
บรโิภคมากกว่า 

2. การซ้ือและการบริโภค 
    ค าว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค นัน้ ในความหมายทีถู่กต้อง มใิช่หมายถงึ การบรโิภค 

(Consumption) แต่หากหมายถึงการซื้อ (Buying) ของผู้บรโิภค จงึเน้นถึงตัวผู้ซื้อเป็นส าคญั
และทีถู่กตอ้งแลว้ การซือ้เป็นเพยีงกระบวนการหนึ่งของการตดัสนิใจและไม่สามารถแยกออกได้
จากการบรโิภคสนิค้า ทัง้ที่กระท าโดยตวัผู้ซื้อเองหรอืบรโิภคโดยสมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวั
ซึง่มผีูซ้ ื้อท าตวัเป็นผู้แทนให ้การซื้อแทนนัน้ ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผู้ท างานแทนความพอใจของผู้ที่
จะบริโภคอีกต่อหนึ่ ง ด้วยเหตุผลนี้ เอง  ผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้องระวังอยู่ เสมอถึง
ความสมัพนัธน์ัน้ 

สรุป พฤติกรรมผู้บรโิภคหมายถึง การกระท าของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการจดัการหาให้มาและการใช้ซึ่งสนิคา้และบรกิาร ส่วนพฤตกิรรมผู้ซื้อนัน้หมายถงึ 
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลีย่นสนิคา้ และบรกิารดว้ยเงนิ และ
รวมถงึการตดัสนิใจ 

บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของ 
ผูบ้รโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อ จากการศกึษาบทบาทพฤตกิรรมของผู้บรโิภค นักการ
ตลาดไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด โดยเฉพาะกลยุทธก์ารโฆษณาและผู้
แสดงโฆษณา (Presenter) ใหบ้ทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้รเิริม่ ผู้มอีทิธพิล ผู้ตดัสินใจซื้อ ผู้
ซือ้ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปม ี5บทบาทคอื 

1. ผู้รเิริม่ (Initiator) บุคคลที่รบัรู้ถึงความจ าเป็นหรอืความต้องการ รเิริม่ซื้อ และ
เสนอความคดิเกีย่วกบัความตอ้งการผลติภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึง 

2. ผู้มอีทิธพิล (Influence) บุคคลที่ใช้ค าพูดหรอืการกระท าตัง้ใจหรอืไม่ได้ตัง้ใจที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ การซือ้ และการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

3. ผูต้ดัสนิใจ (Decision) บุคคลผู้ตดัสนิใจหรอืมสี่วนในการตดัสนิใจว่าจะซือ้หรอืไม่
ซือ้อะไร ซือ้อยา่งไร หรอืซือ้ทีไ่หน 
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4. ผูซ้ือ้ (Buyer) บุคคลทีซ่ือ้สนิคา้จรงิ 
5. ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรโิภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรอื

บรกิาร 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหา

หรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ 
พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคค าตอบที่ได้จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สิง่เรา้ (stimuli) ในทางการตลาดนัน้ เราแบ่งสิง่เรา้ออกเป็น 2 ประเภท คอื สิง่เรา้
ทางการตลาดกบัสิง่แวดล้อมอื่นๆทางการตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 

สิง่เรา้ทางการตลาด ไดแ้ก่ สิง่ทีเ่ราเรยีกว่า ส่วนประสมทางการตลาดหรอื 4'Ps อนั
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาดนัน่เอง 

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทางการตลาด ที่อยู่อยู่ล้อมรอบผู้บริโภคได้แก่ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีสงัคม การเมอืง / กฎหมาย และวฒันธรรม ซึง่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
สิง่เรา้เหล่านี้นับเป็นตวัน าเขา้หรอื input ทีจ่ะเขา้ไปยงักล่องด าของผู้บรโิภค และส่งผลใหม้กีาร
ตอบสนองออกมาเป็น output 

กล่องด า (black box) ค าค านี้เป็นนามธรรม โดยสมมติว่ากล่องด าเป็นที่รวมเอา
ปัจจยัต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่ วฒันธรรม สงัคม ลกัษณะ ส่วนบุคคล และลกัษณะทางจติวทิยาของ
ผูบ้รโิภคแต่ละคนเอาไว ้นอกไปจากนี้ในกล่องด ายงัมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้อยู่อกีดว้ย สิ่งเรา้
เมื่อมาถงึกล่องด าจะถูกปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวตกแต่งขดัเกลาแปรรูปออกมาเป็นการตอบสนอง 
ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก กระบวนการตดัสนิใจซือ้ท างาน จนกระทัง่มกีารซื้อเกดิขึน้
ตามมา ถา้ตอบสนองเป็นไปในทางลบ ผูบ้รโิภคคงไมล่งมอืซือ้ 

การตอบสนอง (response) เป็นผลลพัธจ์ากอทิธพิลของปัจจยัและกลไกการท างาน
ของกระบวนการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่ในกล่องด าของผูบ้รโิภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก 
จะสงัเกตเหน็ผูบ้รโิภคไปเลอืกผลติภณัฑท์ีจ่ะซือ้ เลอืกตราผลติภณัฑท์ีจ่ะซือ้เลอืกรา้นคา้ทีจ่ะซือ้ 
เลอืกจงัหวะเวลาทีจ่ะซือ้ และเลอืกจ านวนทีจ่ะซือ้ เป็นตน้ 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการ
ซื้ออุปโภคบรโิภคสินค้าและบรกิาร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการ
บรโิภคสนิคา้ การเลอืกซือ้ การตดัสนิใจซือ้  รวมถงึการสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้  

โดยสามารถใช ้7 ค าถาม (6Ws 6H) ที่จะช่วยในการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค
เพื่อคน้หา 7 ค าตอบ (7Os) ดงันี้  (ชวีรรณ เจรญิสุข, 2558 อา้งถงึใน ปรชัญา ปิยะรงัส,ี 2554)            

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามทีต่้องการ
ทราบตลาดเป้าหมาย ( target market) หรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) โดยมี
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กลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นภูมศิาสตร ์ดา้นจติวทิยาหรอืจติวเิคราะหแ์ละดา้น
พฤตกิรรมศาสตรก์ลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน ผลติภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ที่เหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  

2.  ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (objects) โดยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือ คุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (product component) และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั 
(competitive Differentiation) โดยมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product strategy) ทางด้าน 
ผลติภณัฑห์ลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑค์วบ ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ศกัยภาพผลติภณัฑ ์
และความแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive differentiation)  

3.  ท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) โดยต้องท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้คอื ปัจจยัทางจติวทิยา ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจน ปัจจยัเฉพาะ
บุคคล เพราะผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อสนองความต้องการดา้นรา่งกาย และจติวทิยา ซึง่ต้องศกึษา
ถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้  

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามที่ต้องการทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ (organizations) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รหิารโดยมอีงคป์ระกอบในการตดัสนิใจซือ้คอื ผูร้เิร ิม่ ผูม้อีทิธผิล ผูต้ดัสนิใจซือ้และ ผูใ้ช ้ 

5.  ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบโอกาสในการซื้อ (occasions) ของผู้บรโิภค เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดอืนใด ตลอดจน
เทศกาลหรอื โอกาสพเิศษหรอืเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  

6.  ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบช่ อ งท างหรือแหล่ ง  (outlets) ที่ ผู้ บ ริโภค ไปท าการซื้ อ  เช่ น  ห้ างสรรพสินค้ า 
ซปูเปอรม์ารเ์กต็ตลอดจนรานขายของช า เป็นตน้ (ชวีรรณ เจรญิสุข,  2558 อ้างถงึใน ธวลัวรตัน์ 
อนิทนนัชยั, 2552)            

7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการตดัสนิใจเลอืกซื้อ (operation) โดยมอีงค์ประกอบการซื้อ
โดย  การรบัรูปั้ญหา  การค้นหาขอ้มูล   การประเมนิผลทางเลอืก  การตดัสนิใจซื้อ  ความรูส้กึ
ภายหลงัการซือ้  

 เพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้มกีารน าเครื่องมอืด้านการตลาดมา
เป็นตวักระตุน้พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 4 ดา้นดงันี้คอื  

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พงึพอใจผลติภณัฑ์ อาจจะมตีวัตน หรอืไม่มตีวัตนก็ได้ผลติภณัฑ์เป็นส่วนส าคญั
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ที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สินค้า บรกิาร สถานที่องค์การหรอืบุคคล 
ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน(Utility) มมีูลค่า (Values) ในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลท าให้
ผลติภณัฑ์ขายหรอืได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ต้องค านึงถึงปัจจยั 2 อย่างคอืความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์(Product Differentiation) และองค์ประกอบ ของผลิตภัณฑ์(Product 
Component)(ชวีรรณ เจรญิสุข อา้งถงึใน กมลภพ ทพิยป์าละ, 2555)  หรอืแมผ้ลติภณัฑจ์ะเป็น
องประกอบตวัเดยีวในส่วนประสมของการตลาดกต็าม แต่เป็นตวัส าคญัทีม่รีายละเอยีดทีจ่ะต้อง
พิจารณาอีกมากมาย ดงันี้ เช่น ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ (Produce Variety) ชื่อตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับประกัน
ผลติภณัฑ ์(Warranties) และการรบัคนืผลติภณัฑ ์(Returns)  

2.  ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูของตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค ผู้บรโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑถ์้ามลูค่าสูงกว่าราคาเขาก็
จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูก้ าหนดกลยทุธด์า้นราคา ตอ้งค านึงถงึการยอมรบัของลกูคา้ในมลูค่าของ
ผลติภณัฑว์่าสูงกว่าราคาของผลติภณัฑ ์ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑต์ลอดจน
ภาวะแข่งขัน หรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่ว ัดออกมาเป็นตัวเงิน การก าหนดรามี
ความส าคญัต่อกจิการมาก กจิการไม่สามารถก าหนดราคาสนิคา้เองไดต้ามใจชอบ การพจิารณา
ราคาจะต้องก าหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั 
ดงันัน้กจิการจะต้องเลอืกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก าก าหนดราคาสนิค้าและบรกิาร  ประเด็น
ส าคญัจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสนิค้าที่ระบุในรายการหรอืราคาที่ระบุ (List 
Price) ราคาที่ ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่มีส่วนยอมให้  (Allowances) ราคาที่มีช่วง
ระยะเวลาทีก่ารช าระเงนิ (Payment Period) และราคาเงือ่นไขใหส้นิเชื่อ (Credit Terms)  

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย 
1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (cultural factors) เป็นปัจจยัที่อิทธพิลออกที่กระทบต่อ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดก้วา้งขวางทีสุ่ด ลกึล ้าทีสุ่ด ซึง่แบ่งย่อยออกเป็นวฒันธรรมหลกั (core 
culture) แลว้กอ็นุวฒันธรรม (subculture) และชัน้ทางสงัคม (social class) 

วฒันธรรมหลกั เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกกลุ่มหรอืในทุกสงัคมของมนุษย์ และเป็นตัว
ก่อให้เกดิค่านิยม การรบัรู ้ความอยากได้ ไปจนถงึพฤตกิรรมของมนุษย ์สิง่เหล่ านี้เมื่อเกดิขึน้
แลว้กถ่็ายทอดให้แก่กนัและกนัมา และด้วยเหตุที่แต่ละสงัคมก็มวีฒันธรรมหลกัเป็นของตนเอง 
ผลกค็อืพฤตกิรรมการซือ้ของมนุษยใ์นแต่ละสงัคมกจ็ะผดิแผกแตกต่างกนัไป 

อนุวฒันธรรม หมายถงึ วฒันธรรมของคนกลุ่มยอ่ยทีร่วมกนัเขา้เป็นสงัคมกลุ่มใหญ่ 
จ าแนกอนุวฒันธรรมออกเป็น 4 ลกัษณะ คอื 

1. อนุวฒันธรรมทางเชือ้ชาต ิ(ethnic subculture) 
2. อนุวฒันธรรมตามทอ้งถิน่ (regional subculture) 
3. อนุวฒันธรรมทางอาย ุ(age subculture) 
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4. อนุวฒันธรรมทางอาชพี (occupational subculture) 
       ชัน้ทางสงัคม หมายถงึ คนจ านวนหนึ่งที่มรีายได้ อาชพี การศกึษา หรอืชาติ

ตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างเหมอืนกนัชัน้ทางสงัคมของผู้บรโิภคที่อยู่ในสงัคมเมื่อ
แบ่งออกแลว้จะมลีกัษณะ ดงันี้ 
       ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นชัน้เดยีวกนัมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมเหมอืนกนั 
       สถานภาพของผูบ้รโิภคจะสูงหรอืต ่า ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัว่าจะถูกจดักลุ่มอยู่ใน
ชัน้ทางสงัคมระดบัใด 
       ชัน้ทางสงัคมของผู้บรโิภคถูกจดักลุ่มและล าดบัความสูงต ่าโดยตวัแปรหลาย
ตวั เช่น อาชพี รายได ้ความมัง่คัง่ร ่ารวย การศกึษา และค่านิยม เป็นตน้ 
       บุคคลอาจมกีารเคลื่อนไหลจากชัน้ทางสงัคมชัน้หนึ่งหนึ่ งไปยงัชัน้อื่น ๆ ได ้
ทัง้เลื่อนขึน้และเลื่อนลง 

2. ปัจจยัทางสงัคม (social factors) ปัจจยัทางสงัคมที่ส่งอทิธพิลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้บรโิภคมมีากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั บทบาทและสถานภาพในสงัคม 
เป็นตน้ 

   กลุ่มอ้างอิง (reference group) กลุ่มอ้างอิงของผู้บรโิภคคนใด หมายถึง กลุ่ม
บุคคลซึง่ผูบ้รโิภคคนนัน้ ยดึถอืหรอืไม่ยดึถอืเอาเป็นแบบอย่างในการบรโิภคหรอืไม่บรโิภคตาม 
โดยทีผู่บ้รโิภคคนนัน้จะเป็นสมาชกิของกลุ่มหรอืไมก่ไ็ด้ 

   ครอบครวั (family) สมาชิกในครอบครวัหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยพ่อแม่ และลูก 
สมาชกิแต่ละคนในครอบครวัมอีทิธพิลอย่างส าคญัในพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค และยงัมี
ผลการวจิยัทีย่นืยนัว่าครอบครวัเป็นองคก์รซือ้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในสงัคม 
     บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถงึ ฐานะ 
ต าแหน่งหรอืเกยีรตยิศของบุคคลทีป่รากฏในสงัคม ส่วน บทบาท หมายถงึ การท าตามหน้าที่ที่
สงัคมก าหนดไว้ ในฐานะที่เป็นสมาชกิของสงัคมหลายหน่วย บุคคลทุกคนย่อมมสีถานภาพได้
หลายอย่าง มากบ้างน้อยบา้ง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นรฐัมนตร ีเป็นนักการเมอืง เป็น
ปลดักระทรวง เป็นนายต ารวจ เป็นนายธนาคาร เป็นนักศกึษา ฯลฯ สถานภาพเป็นสิง่ทีส่มาชกิ
ในสงัคมหนึ่ง ๆ ก าหนดขึน้เป็นบรรทดัฐานส าหรบักระจายอ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบ และ
สทิธต่ิางๆ ใหแ้ก่สมาชกิ  

3. ปัจจัย ส่วนบุคคล  (personal factors) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่ งอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคที่ส าคญั ๆ ได้แก่ อายุ วฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี รายได ้
รปูแบบการด าเนินชวีติ บุคลกิภาพและมโนทศัน์ทีม่ต่ีอตนเอง 

   อายุ (age)..พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลย่อม
แปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยงัมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวยัทารกหรอืวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑม์าใหบ้รโิภคเกอืบทัง้หมด เมื่ออยู่ในวยัรุ่นบุคคลจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
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ดว้นตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ลบัหลงัพ่อแม่เขา้สู่วยัผู้ใหญ่มรีายได้เป็นของตนเอง 
อ านาจในการตดัสนิใจซื้อจะมมีากที่สุด ต่อเมื่อเขา้สู่วยัชรา ความคดิเห็นจากบุคคลอื่น ๆ เช่น 
ญาตพิีน้่อง บุตรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อกี 

วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง รอบแห่งชีวิตครอบครัว 
นบัตัง้แต่การเริม่ตน้ชวีติครอบครวัไปจบลงทีก่ารสิน้สุดชวีติครอบครวั แต่ละช่วงของวฏัจกัรชวีติ
ครอบครวัผูบ้รโิภคจะมรีปูแบบและพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป วฏัจกัรชวีติครอบครวั
ของบุคคลแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คอื 

1. ระยะทีย่งัเป็นหนุ่มสาวและโสดแยกตวัจากบดิามารดามาอยูอ่ยา่งอสิระ 
2. ระยะทีก่า้วเขา้สู่ชวีติครอบครวั 
3. ระยะทีก่่อก าเนิดและเลีย้งดบูุตร 
4. ระยะทีบุ่ตรแยกออกไปตัง้ครอบครวัใหม่ 
5. ระยะสิน้สุดชวีติครอบครวั 
อาชพี (Occupation) อาชพีของบุคคลจะมลีกัษณะเฉพาะบางประการที่ท าให้ต้อง

บรโิภคผลติภัณฑ์แตกต่างไปจากผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น นักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดอยู่
ตลอดเวลา หากขบัรถดว้ยตนเองอาจเกดิอุบตัเิหตุไดง้า่ย ท าใหต้้องบรโิภคบรกิารของพนักงาน
ขบัรถ พนักงานส่งเอกสารต้องการความคล่องตวัในการปฏบิตัิงานหากใช้รถยนต์ย่อมบงัเกิด
ความล่าชา้เพราะการจราจรตดิขดั จงึตอ้งบรโิภครถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

รายไดส้่วนบุคคล (Personal income) รายไดส้่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อหรอืไม่ซื้อ ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคลที่ถูกหักภาษีแล้ว (Disposable 
income) หลงัจากถูกหกัภาษี ผู้บรโิภคจะน าเอารายได้ส่วนหนึ่งไปเก็บออมไว้และอกีส่วนหนึ่ง
ไปซือ้ผลติภณัฑอ์นัจ าเป็นแก่การครองชพีเรยีกว่า Disposable income และรายไดส้่วนนี้นี่เองที่
ผูบ้รโิภคจะน าไปซือ้สนิคา้ประเภทฟุ่มเฟือย 

รปูแบบการด าเนินชวีติ (Life Styles) รปูแบบการด าเนินชวีติของบุคคลใด หมายถงึ 
พฤตกิรรมการใชช้วีติ ใชเ้งนิ และใชเ้วลา ของบุคคลคนนัน้ ซึง่แสดงออกมาใหป้รากฏซ ้า ๆ กนั 
ในสี่มิติต่อไปนี้  คือ มิติทางด้านลักษณะประชากรที่ประกอบกันเข้าเป็นตัวคนคนนั ้น 
(demographics) กจิกรรมที่เขาเขา้ไปมสี่วนร่วม (Activities) ความสนใจที่เขามต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
(interest) และความคดิเหน็ทีเ่ขามต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง (Opinion) มติทิัง้ 3 อย่างหลงันี้ มกันิยมรยีก
ว่า AIO Demographics 

4. ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ที่ส่งอทิธพิลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้แก่ การจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู ้
(Learning) ความเชื่อและทศันคต ิ(Beliefs and Attitudes) 

 



37 
 

การจงูใจ โดยทัว่ไป หมายถงึ การชกัน าหรอืการเกลีย้กล่อมเพื่อใหบุ้คคลเหน็คลอ้ย
ตาม สิง่ทีใ่ชช้กัน าหรอืเกลีย้กล่อมเรยีกว่าแรงจงูใจ (Motive) ซึง่หมายถงึพลงัทีม่อียู่ในตวับุคคล
แล้ว และพร้อมที่จะกระตุ้นหรอืชี้ทางให้บุคคลกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบุคคลนัน้ 

การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลเลอืกรบัเอาสารสนเทศหรอืสิง่เรา้เขา้มาจดั
ระเบียบและท าความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องมือ จากนั ้นจึงมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง การที่ผู้บรโิภคสองคนได้รบัสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์
เดยีวกนั แต่มปีฏกิริยิาตอบสนองแตกต่างกนั เป็นเพราะการรบัรูน้ี่เอง นกัการตลาดพงึเขา้ใจว่า
ในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคจะตกอยูท่่ามกลางสิง่เรา้มากมาย และผูบ้รโิภคสามารถจะเลอืกรบั
ได ้สามารถจะบดิเบอืนได ้และสามารถทีจ่ะเลอืกจดจ าเอาไวไ้ด ้การส่งสิง่เรา้ (เช่น การโฆษณา) 
ออกไป จงึตอ้งโดดเด่น ชดัเจน และจ าง่าย จงึจะท าใหผู้บ้รโิภคมปีฏกิริยิาตอบสนองไปในทางที่
ประสงค ์

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้มี
ประสบการณ์ ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้มผูบ้รโิภคหากมปีระสบการณ์มาแลว้ว่าผลติภณัฑ์
ใดสามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืสรา้งความพอใจใหแ้ก่ความอยากไดข้องเขาไดด้ ีเมือ่ตก
อยู่ในภาวะที่ความต้องการหรอืความอยากได้อย่างเดมิแสดงอทิธพิลออกมาอกี ผู้บรโิภคจะซื้อ
ผลติภณัฑเ์ดมิไปบรโิภคอกี 

ความเชื่อและทศันคต ิความเชื่อเป็นลกัษณะที่แสดงถงึความรูส้กึนึกคดิที่จะเป็นไป
ได ้อนัเป็นจดุมุ่งหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ซึง่จะเป็นความจรงิหรอืไมจ่รงิกไ็ด ้ความเชื่อนี้อาจเกดิ
จากความรู ้ความคดิเห็น หรอืศรทัธา ก็ได้ และอาจมอีารมณ์ความรูส้กึ หรอืความสะเทอืนใจ 
เขา้มาเกีย่วขอ้งหรอืไมก่ไ็ด ้

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมขีัน้ตอนดงันี้ 

  การยอมรบัปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง สภาวะที่ผู้บรโิภครู้และ
ประจกัษ์ชดัว่า ความปรารถนาของเขากบัความเป็นจรงิที่ด ารงอยู่ ยงัมขีอ้แตกต่างกนัทัง้ระดบั
ความเป็นจรงิที่ด ารงอยู่นัน้ยงัต ่ ากว่าระดับความปรารถนาเสียอีกด้วย เช่น ผู้บรโิภคที่เป็น
เจา้ของรถยนต์คนัหนึ่ง ย่อมมคีวามปรารถนาจะใหเ้ครื่องยนต์ท างานทุกครัง้ทีท่ าการตดิเครื่อง
ในเวลาเช้า เพื่อขบัขี่ออกไปท างาน แต่ถ้าปรากฏว่าในหนึ่งสัปดาห์ต้องท าการเข็นเพื่อให้
เครื่องยนต์ท างานถงึหา้วนั ผูบ้รโิภคคนนัน้ยอ่มรูป้ระจกัษ์ชดัว่า มคีวามแตกต่างเกดิขึน้ระหว่าง
ระดับของความปรารถนากับระดับของความเป็นจรงิ นัน่คือการยอมรบัปัญหานัน่เองเมื่อ
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจหาทางแก้ไขปัญหา   ในขัน้ตอนแรกผูบ้รโิภคจะตระหนักถงึปัญหา หรอืความ
ต้องการในสินค้าหรอืการบรกิารซึ่งความต้องการหรอืปัญหานัน้เกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น 
(Needs) ซึง่เกดิจาก 
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 1.  สิง่กระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้กึหวิขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้ 
              2.  สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เหน็ขนมเคก้น่ากนิ จงึรูส้กึหวิ, เหน็โฆษณาสนิคา้ในโทรทศัน์ 
กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดจงึเกดิความรูส้กึอยากซื้อ อยากได้, เหน็เพื่อนมรีถใหม่แลว้อยากได ้
เป็นตน้ 

 การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information Rsearch) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธี
แก้ปัญหาทีผู่บ้รโิภคเสาะแสวงหากค็อื ส่วนประสมการตลาดทีน่ักการตลาดจ านวนมากมายจาก
หลายบรษิทัพฒันาออกมาเสนอนัน่เอง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้ ผูบ้รโิภคจะไปแสวงหามา
จากสีแ่หล่งดว้ยกนัคอื 

แหล่งบุคคล (Personal Source) 
แหล่งการคา้ (Commercial Source) 
แหล่งสาธารณะ (Public Source) 
แหล่งประสบการณ์ (Experience Source) 

    ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัส่วนประสมการตลาดมา
จ านวนหนึ่ง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้จะถูกวเิคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลอืกส าหรบั
ผูบ้รโิภคนัน้ ๆ แลว้จงึประเมนิทางเลอืกต่อไป 
  การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) เมื่อถึงขัน้ตอนนี้ ผู้บรโิภคจะ
ก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึน้มา เพื่อวดัและเปรยีบเทยีบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดที่จดัเก็บ
รวบรวมมานัน้ เกณฑเ์หล่านี้ไดแ้ก่รายละเอยีดของส่วนประสมการตลาดทีพ่งึประสงคห์รอืไม่พงึ
ประสงคน์ัน่เอง 
  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืกทีแ่ล้ว
มา ผู้บรโิภคได้เรยีงล าดบัคะแนนของทางเลอืกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตัง้ใจซื้อก็เกดิขึน้แล้ว พอ
มาถึงการตัดสินใจซื้อ จะเป็นการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนัน้ 
โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑต์ราทีผ่่านเกณฑม์าดว้ยคะแนนดทีีสุ่ด ซึง่ต้องมกีาร
ตดัสนิใจในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
              1. ตรายีห่อ้ทีซ่ือ้ (Brand Decision) 
              2. รา้นคา้ทีซ่ือ้ (Vendor Decision) 
              3. ปรมิาณทีซ่ือ้ (Quantity Decision) 
              4. เวลาทีซ่ือ้ (Timing Decision) 
              5. วธิกีารในการช าระเงนิ (Payment-method Decision) 
  พฤติกรรมหลังการ ซ้ือ  (Postpurchase Behavior) หลังจากการที่ ได้ซื้ อ
ผลติภณัฑ์มา และได้บรโิภคแล้ว ผู้บรโิภคจะเรยีนรูว้่าผลติภณัฑ์นัน้สามารถแก้ปัญหาได้จรงิ
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หรอืไม ่สรา้งความพอใจใหม้ากน้อยเพยีงใดเมือ่ลกูคา้ไดร้บัความพอใจหรอืพอใจมากจากการได้
บรโิภคผลติภณัฑ ์ลกูคา้มกัจะมพีฤตกิรรมดงันี้  
 ซือ้ผลติภณัฑจ์ากบรษิทัมากขึน้ มคีวามภกัดยีาวนาน 

ซือ้ผลติภณัฑซ์ ้าอกีเมือ่บรษิทัออกผลติภณัฑใ์หมห่รอืปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หม่ 
กล่าวถงึผลติภณัฑแ์ละบรษิทัไปในทางบวก 
สนใจขอ้เสนอของคู่แขง่น้อยลง มคีวามไวต่อการเปลีย่นแปลงราคา 
เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หบ้รษิทัทราบ 
เป็นลกูคา้ประจ าของบรษิทั 

  ในกรณีผู้บรโิภคไดร้บัความไม่พอใจจากการได้บรโิภคผลติภณัฑ ์ผู้บรโิภคอาจเก็บ
ง าความรูส้กึไม่พอใจนัน้เอาไว้เงยีบ ๆ ก็ได้ หรอือาจมปีฏกิริยิาตอบโต้ก็ได้ เป้าหมายของการ
ตอบโต้อาจเป็นตวัผลติภณัฑห์รอืผูข้ายกไ็ด้ มกีารเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิ กบัสิง่ทีค่าดหวงั 
ถ้าคุณค่าของสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบัจรงิ ตรงกับที่คาดหวงัหรอืสูงกว่าที่ได้คาดหวงัเอาไว ้
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรอืบรกิารนัน้ โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซ ้า หรอืบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รบัจรงิต ่ากว่าที่ได้
คาดหวงัเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกดิความไม่พงึพอใจ พฤตกิรรมที่ตามมาก็คอื ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้
ผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนั และมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคคนอื่นๆ ดว้ย 
              จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่า การตัดสินใจ  เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภค
ตดัสนิใจว่าจะซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิารใด โดยมปัีจจยั คอื ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัสนิค้า  สงัคมและ
กลุ่มทางสงัคม ทศันคตขิองผูบ้รโิภค เวลาและโอกาส 
 ลกัษณะของสินค้าเพ่ือการบริโภคแบ่งได้ 2 ประเภท 
 1.  สนิคา้คงทน มอีายกุารใชง้านนาน เช่น รถยนต ์บา้น โทรทศัน์ 
 2.  สนิคา้ไมค่งทน เป็นสนิคา้ใชแ้ลว้สิน้เปลอืง เช่น สบู่ ยาสฟัีน อาหาร 
 ปัจจยัท่ีก าหนดการบริโภค 
 1.  รายได้ ถ้ามีรายได้น้อยการใช้จ่ายในการบริโภคย่อมต ่ า ถ้ารายได้สูงขึ้น
ผูบ้รโิภคจะใชจ้า่ยมากขึน้ ซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพดขีึน้ 
 2.  ราคาสนิค้า หากคาดคะเนว่าราคาสนิค้าในอนาคตจะสูงขึ้นผู้บรโิภคจะรบีซื้อ
สนิคา้นัน้มากกัตุน ส่วนของรายไดท้ีน่ าไปใชจ้า่ยจะสงูขึน้  
 3.  รสนิยม รสนิยมผู้บรโิภคย่อมแตกต่างกนั และมกีารเอาอย่างกนัในการบรโิภค
จงึมกีารใชจ้า่ยสนิคา้ฟุ่มเฟือย 
 4.  ระบบเงนิผ่อน เป็นการเพิม่โอกาสในการบรโิภคเพราะไมต่้องช าระเงนิครัง้เดยีว 
และผูม้รีายไดน้้อยสามารถซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาแพงได้ 
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 ปัจจยัท่ีก าหนดความยืดหยุ่นของความต้องการของผู้บริโภค 
 1.  ความสามารถในการหาสนิคา้มาใชท้ดแทน สนิคา้ชนิดใดทีส่ามารถใชส้นิคา้อื่น
ทดแทนไดง้า่ยหลายชนิดในปรมิาณมากสนิคา้นัน้จะมคีวามยดืหยุน่สูง  
 2.  ความจ าเป็นของสนิคา้ต่อการด ารงชพี สนิคา้ชนิดใดทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพีจะ
มคีวามยดืหยุน่ของอุปสงคต์ ่าเพราะผูบ้รโิภคไมอ่าจลดการบรโิภคสนิคา้ชนิดนี้ลง 
 3.  อายุการใช้งานของสินค้า สินค้าชนิดใดที่มีอายุการใช้งานนาน จะมีความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคต์ ่า เพราะไมซ่ือ้สนิคา้ชนิดนัน้บ่อย 
 4.  สดัส่วนของรายไดท้ีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ชนิดนัน้ต่อรายไดท้ัง้หมด ถา้ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่
เป็นค่าอาหาร การเปลีย่นแปลงราคาอาหารจะกระทบกระเทอืนต่ออุปสงคใ์นอาหาร 
 5.  ระยะเวลา ยิง่ระยะเวลายาวนานเพยีงใดผู้บรโิภคจะมโีอกาสปรบัปรมิาณการ
ซือ้สนิคา้มากขึน้เพราะจะมสีนิคา้ชนิดใหม่ๆ มากชนิดทีจ่ะใชแ้ทนสนิคา้ทีม่อียูเ่ดมิ 
 วิธีการพิจารณาในการเลือกซ้ือสินค้า 
 1.  ความจ าเป็น ประโยชน์การใชส้อย 
 2.  มาตรฐานของสนิคา้ คุณภาพของสนิคา้ เช่นม ีอย.,  มอก.,  ISO 
 3.  ปรมิาณของสนิคา้เมือ่เทยีบกบัสนิคา้ชนิดเดีย่วกนั 
 4.  ราคาสนิคา้ต่อหน่วย 
 5.  ระยะเวลาในการการรบัประกนัสนิคา้ 
 6.  อายกุารใชง้าน 
 7.  อะไหล่ วสัดุทีใ่ชซ้่อมแซม 
 8.  ภาชนะ หบีห่อ 
 9.  วนั เดอืนปีทีผ่ลติ และวนัหมดอายุ 
 10.บรกิารหลงัการขาย 
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ต่ีอการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคผู้บรโิภคแต่ละคน
จะมคีวามแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซึ่งมผีลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ 
และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อและใชบ้รกิารของแต่ละบุคคลมคีวาม
แตกต่างกนั ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปัจจยัที่จะมผีลต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่   
 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัทีเ่กดิขึน้จากตวับุคคล ใน
ด้านความคดิและการแสดงออก ซึ่งมพีื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจยัภายใน
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจ าเป็น ความต้องการ หรอืความปรารถนา 
แรงจงูใจ บุคลกิภาพ ทศันคต ิการรบัรู ้
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 1. ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) 
ความจ าเป็น ความต้องการ และความปรารถนา เป็นค าทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัและสามารถ
ใช้แทนกนัได ้ซึ่งเราจะใชค้าว่าความต้องการในการสื่อความเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ความต้องการ
สิง่หนึ่งสิง่ใดของบุคคลจะเป็นจุดเริม่ต้นของความต้องการในการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร คอื เมื่อ
เกิดความจ าเป็นหรอืความต้องการ ไม่ว่าในด้านร่างกายหรอืจติใจขึ้น  บุคคลก็จะหาทางที่จะ
สนองความจ าเป็นหรอืความต้องการนัน้ ๆ เราอาจจะกล่าวไดว้่า ความต้องการของมนุษย ์หรอื
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจยัส าคัญของ
แนวความคดิทางการตลาด (Market concepts) 
 2. แรงจงูใจ (Motive) เมือ่บุคคลเกดิปัญหาทางกายหรอืในจติใจขึน้ และหากปัญหา
นัน้ไมรุ่นแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คดิ ไม่ใส่ใจ หรอืไม่ท าการตดัสนิใจใดๆ แต่หากปัญหานัน้ๆ 
ขยายตัวหรอืเกิดความรุนแรงยิง่ขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนัน้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัที่เรา ต้องศึกษาถึงความต้องการ และความคิดของผู้บรโิภค 
เพื่อทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารแก่ผูบ้รโิภคใหไ้ด้ 
 3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสยัโดยรวมของบุคคลที่พฒันาขึ้นมา
จากความ คดิ ความเชื่อ อุปนิสยั และสิง่จงูใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซึ่ง
มผีลต่อการก าหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็น
ลกัษณะการตอบสนองในรปูแบบทีค่งทีต่่อตวักระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ทีม่ลีกัษณะเป็น
ผูน้ าจะแสดงออก หรอืตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความมัน่ใจ และกลา้แสดงความคดิเหนือมคีวาม
เป็นตวัเองสงู ในขณะทีผู่ท้ ีข่าดความมัน่ใจในตนเองไมก่ลา้เสนอแนะความคดิเหน็และรบัอทิธพิล
จากผูอ้ื่นไดง้า่ย จะมลีกัษณะเป็นคนทีช่อบตามผูอ้ื่น 
 4. ทศันคต ิ(Attitude) เป็นการประเมนิความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ของบุคคล โดยทศันคตจิะมผีลต่อพฤตกิรรมต่างๆ ของบุคคล ดงันัน้ เมื่อเราต้องการให้บุคคล
ใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทศันคตขิองเขาก่อน แต่ในความ
เป็นจรงิ ทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก เนื่องจากเป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้ในจติใจ ดงันัน้ การ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ย่อมกระทาไดง้่ายกว่าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค ซึง่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ แรงพยายาม และระยะเวลาด าเนินการทีย่าวนาน 
 5. การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรบัความคดิหรอื
การกระท าของบุคคลอื่น ก้าวแรกของการเขา้สู่ความคดิในการสรา้งความต้องการแก่ผู้บรโิภค 
คอื ต้องการให้เกิดการรบัรูก่้อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสนิค้าหรอืองค์การให้มคีุณค่าใน
สายตาของผูบ้รโิภค ซึง่จะเป็นการสรา้งการยอมรบัไดเ้ท่ากบัเป็นการสรา้งยอดขายนัน่เอง 
 6. การเรยีนรู ้(Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทัง้ที่เกิดจาก
การรบัรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดงันัน้ 
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หากมกีารรบัรู ้แต่ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม หรอืไม่เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างค่อนขา้ง
จะคงที ่กย็งัไมถ่อืว่าเป็นการเรยีนรู ้
 ปัจจยัภายนอก (External Factors) หมายถงึ ปัจจยัทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มรอบตวั
ของบุคคลซึ่งจะมอีิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของผู้บรโิภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิง่ที่ก าหนดอ านาจซื้อ (Purchasing Power) 
ของผูบ้รโิภค ทัง้ในรปูของตวัเงนิและปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ครอบครวั (Family) การเลีย้งดใูนสภาพครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหบุ้คคลมี
ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลติภณัฑข์องบุคคลจะไดร้บัอทิธพิลจาก
ครอบครวั ซึง่ครอบครวัจะมผีลต่อพฤตกิรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบนัอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้
ชวีติในวยัเด็ก ซึ่งเป็นวยัซึมซบัและเรยีนรู้ลกัษณะอนัจะก่อให้เป็นนิสยัประจ า (Habits) ของ
บุคคลไปตลอดชวีติ เป็นตน้ 
 3. สงัคม (Social) กลุ่มสงัคมรอบๆ ตวัของบุคคลมผีลต่อการปรบัพฤตกิรรมของ
บุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรบัเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม หรอืที่เรยีกว่า 
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ประกอบดว้ยรปูแบบการด ารงชวีติ (Lifestyles) 
ค่านิยมของสงัคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) ท าให้ต้องศึกษาถึงลกัษณะของ
สงัคม เพื่อจะทราบถงึปัจจยัที่มอีิทธพิลของสงัคมที่มต่ีอการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์โดยเฉพาะ
บรรทดัฐาน (Norms) ทีส่งัคมก าหนด 
 4. วฒันธรรม (Culture) เป็นวถิกีารด าเนินชวีติที่สงัคมเชื่อถอืว่าเป็นสิง่ดงีามและ
ยอมรบัปฏบิตัมิา เพื่อใหส้งัคมด าเนินและมพีฒันาการไปไดด้ว้ยด ีบุคคลในสงัคมเดยีวกนัจงึตอ้ง
ยดึถอืและปฏบิตัติามวฒันธรรม  เพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของ
ค่านิยมพื้นฐาน (Basic values) การรบัรู ้(Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤตกิรรม 
(Behaviors) จงึเป็นรูปแบบหรอืวถิีทางในการด าเนินชวีติ (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในสงัคม
ยอมรบั ประกอบดว้ย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใชว้ตัถุหรอืสิง่ของ หรอืแมก้ระทัง่วธิี
คดิกเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย 
 5. การติดต่อธุรกจิ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผู้บรโิภคจะได้พบเห็น
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ สนิคา้ตวัใดทีผู่บ้รโิภคไดรู้จ้กัและพบเหน็บ่อยๆ กจ็ะมคีวามคุน้เคย ซึง่จะ
ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามไว้วางใจ และมคีวามยนิดทีี่จะใชส้นิค้านัน้ ดงันัน้ธุรกจิจะเน้นในเรื่องของ
การท าให้เกดิการพบเหน็ในตราสนิค้า (Brand Contact) น าสนิค้าเขา้ไปให้ผู้บรโิภคได้พบเห็น 
ได้รูจ้กั สมัผสั ได้ยนิ ได้ฟังด้วยความถี่สูง การสรา้งให้บุคคลเกิดการเปิดรบั (Exposure) มาก
เท่าใด ก็ยิ่งท าให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านัน้ ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยู่ว่าความคุ้นเคยนัน้
ก่อใหเ้กดิความรกั 
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 6. สภาพแวดลอ้ม (Environment) การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เช่น 
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน ้าหรอืเชือ้เพลงิ ผลกระทบของปรากฏการณ์ 
EI Ninyo และ La Nina เป็นต้น ส่งผลให้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงดว้ยเช่นกนั 
(ธนาพงศ ์คุณะวริยิะวงศ์,  2554) 
 5. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
     ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     สงัคมไทยในอดตีเป็นสงัคมทีม่วีถิชีวีติแบบเอื้ออาทร พึง่พาอาศยักนั สภาพชวีติ
ความเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่ายถ้อยทถี้อยอาศยัซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะในชนบทเป็นสงัคมที่เป่ียมไป
ด้วยน ้าใจ และวฒันธรรมที่งดงามในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิน่ แต่ภายหลงัประเทศไทยมกีาร
พฒันาประเทศโดยเน้นไปที่ระบบเศรษฐกจิเป็นหลกั ซึง่เป็นแนวทางการพฒันาทีร่บัรปูแบบมา
จากประเทศกลุ่มตะวันตก โดยใช้รูปแบบเสรีนิยม หรือทุนนิยมเสรี  โดยไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกดิขึน้ในสงัคม โดยเฉพาะในชุมชนชนบท ท าให้วถิกีารด ารงชวีติของคนในชุมชน
ชนบทเปลี่ยนไป เกิด ปัญหาต่าง ๆ  ขึ้น ในชุ มชน เช่น  ปัญหาความยากจน ปัญหา
ทรพัยากรธรรมชาต ิปัญหายาเสพตดิเป็นต้น คนในชุมชนชนบทไม่สามารถพึง่ตนเองไดเ้หมอืน
ในอดตี  
 ตวัอย่างงานวจิยัและวทิยานิพนธจ์ านวนมากทีมุ่่งเน้นศกึษาเกี่ยวกบัการเกดิขึน้และ
ด ารงอยู่ ซึ่งถือเป็นพฒันาการของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนชนบทไทย เป็นการมุ่ง
ศึกษาตัง้แต่การด ารงอยู่การได้รบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง จนกระทัง่ปัจจุบนัที่มกีาร
ปรบัตวัตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยตวัทฤษฏเีป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยทัว่ไปและมกีารประยุกต์ใช้กนัในสงัคมไทยในทุกระดบัไม่ว่าจะเ ป็น
ระดบัปักเจกชน  ครอบครวั ชุมชน และประเทศชาติ อีกทัง้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัเป็น
ทฤษฎีที่เกิดจากประสบการณ์ ความรู้สึก การรบัรู้ และการสืบค้นด้วยตัวเองที่เกิดขึ้นเอง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ จากการที่พระองค์ทรงเขา้ไปอยู่ในเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของสงัคมไม่ว่าจะเป็นสงัคมเมอืงหรอืสงัคมชนบท  หรอืไม่ว่าจะเป็นภูมภิาคใดของ
ประเทศก็ตาม และโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่พสกนิกรของพระองค์ประสบปัญหาความ
เดอืดรอ้น ปัญหาความยากจน ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ตัง้แต่ช่วงชีวติในวยัพระเยาว์ การเสด็จขึ้น
ครองราชย ์และจนถงึปัจจบุนั (สมศกัดิ ์อมรสริพิงศ,์ 2551 : 63) 
 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชน
ในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครวั ระดับชุมชน จนถึงระดับรฐัทัง้ในการพัฒนาและบรหิ าร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลก        
ยคุโลกาภวิตัน์   
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 ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะตอ้งมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ทัง้ภายนอกและภายในทัง้นี้จะต้องอาศยั ความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่าง
ยิง่ ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอนและขณะเดยีวกนั
จะต้องเสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรฐั นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดบัให้มสี านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ และให้มคีวามรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปัญญาและความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพรอ้ม
ต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวางทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างด ี
 ดว้ยพระปรชีาสามารถและพระวสิยัทศัน์อนักวา้งไกลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ไดพ้ระราชทานพระราชด ารสัชีแ้นะปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวทางการด าเนินชวีติ
และวถิปีฏบิตัแิก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการ
พฒันาทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถงึความพอประมาณ 
ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุ้มกนัในตวัที่ด ีตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู ้และด าเนินชวีติด้วย
ความเพียร เพื่อป้องกันให้รอดพ้นจากวกิฤต และสามารถด ารงอยู่ได้อย่ างมัน่คงและยัง่ยืน
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์และการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงยดึหลกัการทรงงานในลกัษณะเน้นการพฒันา“คน” 
ดว้ยปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยไม่ทรงเลอืกว่าเขาเหล่านัน้เป็นใครจงึมไิดม้แีต่เพยีงปวง
ชนชาวไทยเท่านัน้ทีซ่าบซึ้งในพระมหากรุณาธคิุณอนัหาทีเ่ปรยีบม ิได ้แต่ยงัเป็นที่ประจกัษ์แก่
นานาประเทศทัว่โลกต่างยกย่องสรรเสรญิพระเกยีรตคิุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
รางวลัเกยีรตคิุณมากมายปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกบัประเทศ
ไทยแต่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจงึเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวถิคีวามเป็นอยู่อนัเรยีบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสม
กบัประชาชนทุกระดบั สศช. จงึไดน้้อมน าหลกัปรชัญาฯ และอญัเชญิพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารสัในวาระโอกาสต่างๆ มาจดัพมิพใ์นสมดุบนัทกึ “เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง” 
เผยแพร่ เพื่อช่วยเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเรยีนรู้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อยา่งเขม้แขง็พฒันาไปส“ูสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขรว่มกนั” อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระราชทาน ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
แนวทางการด าเนินชวีติและวถิปีฏบิตันิ าสู่ความสมดุลอนัส่งผลให้มคีวามสุขอย่างยัง่ยนืโดยมี
องคป์ระกอบส าคญั ดงันี้ 
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 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดต่ีอความจ าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของ
ตนเอง สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิน่ไม่มากเกนิไป ไม่น้อยเกนิไป และ
ตอ้งไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 
 ความมเีหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการอย่างมเีหตุผลตามหลกัวชิาการ 
หลกักฎหมาย หลกัคุณธรรมและวฒันธรรมทีด่งีาม โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างถ้วนถี่ “รู้
จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค”และคาดการณ์ผลที่จะเกดิขึน้อย่างรอบคอบ “รูเ้ขา รูเ้รา รูจ้กั
เลอืกน าสิง่ทีด่แีละเหมาะสมมาประยกุตใ์ช”้ 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรยีมตัวให้พร้อมรบัผลกระทบและการ
เปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถบรหิารความเสีย่งปรบัตวัและรบัมอืไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

ความพอเพียงในชุมชน 
 แนวทางปฏบิตั ิคนในชุมชนมกีารรวมกลุ่มกนัท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลอื
เกื้อกูลกนัภายในชุมชนบนหลกัของความรู ้รกั สามคัคสีรา้งเป็นเครอืข่ายเชื่อมโยงกนัในชุมชน
และนอกชุมชน ทัง้ด้านเศรษฐกจิสงัคมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น การรวมกลุ่ม
อาชพี กลุ่มออมทรพัยห์รอืองค์กรการเงนิชุมชน สวสัดกิารชุมชนการช่วยดูแลรกัษาความสงบ 
ความสะอาดความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยรวมทัง้การใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่และทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในชุมชนมาสรา้งประโยชน์สุขได้อย่างเหมาะสมตวัอย่างความพอเพยีง คนใน
ชุมชนร่วมกนัศกึษาขอ้มูลในชุมชนเพื่อให้รูจ้กัตวัเอง ชุมชน ทรพัยากรในชุมชน โลกภายนอก 
และรูส้าเหตุปัญหา ที่มาของผลกระทบต่างๆ แล้วร่วมกนัหาวธิแีก้ปัญหาและวางแผนป้องกนั
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพฒันาสิง่ดีๆ  ที่มอียู่ เช่น ภูมปัิญญาท้องถิ่น และ
ทรพัยากรธรรมชาติ แล้วน ามาต่อยอดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนในทางที่ดีขึ้น 
ขณะเดยีวกนัต้องเสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของคนในชุมชนใหม้คีวาม “รู ้รกั สามคัค”ี มคีวามรอบ
รูท้ีเ่หมาะสม ด าเนินชวีติด้วยความอดทน รอบคอบมคีวามเพยีร มสีตปัิญญา และที่ส าคญัคอืมี
ความสุขบนความพอเพยีงไมฟุ่่มเฟือย ไมโ่ลภ ไม่ตดิการพนัน ไม่เป็นหนี้ ไมลุ่่มหลงอบายมุขดงั
ตวัอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ชุมชนที่ไม่ปฏบิตัิเช่นนี้ก็ไปไม่รอด ตรงข้ามกับ
ชุมชนที่ปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงก็สามารถคงความเขม้แขง็และยนือยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ 
การน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นระดบัต่างๆ นัน้ ต้องมพีืน้ฐานคอื 

การพึง่ตนเองได ้โดยพจิารณาถงึความพอเพยีงในการด าเนินชวีติทุกยา่งก้าว ไดแ้ก่ 
 ด้านเศรษฐกจิ ไม่ใช้จ่ายเกนิตวั ไม่ลงทุนเกินขนาด คดิและวางแผนอย่างมเีหตุผล
และคุณธรรม รอบรู้ รอบคอบระมดัระวงั เสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการบรหิารความเสี่ยงที่
เหมาะสมสมัฤทธิผ์ลและทนักาล 
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 ด้านจติใจ เข้มแขง็ กตญัญู มคีวามเพียร มจีติส านึกที่ถูกต้องมคีุณธรรมอนัมัน่คง 
สุจรติ จรงิใจ คดิด ีท าด ีแจม่ใส เอือ้อาทร แบ่งปันเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานสัมพันธ์รู้ รกั สามัคค ี
เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครวัและชุมชน รกัษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และ
วฒันธรรมไทย 
 ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รูจ้กัใชแ้ละจดัการอย่างฉลาด ประหยดัและ
รอบคอบ ฟ้ืนฟูทรพัยากรเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื และคงอยูช่ ัว่ลกูหลาน 
 ด้านเทคโนโลยี รู้จกัใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2542 : 23) 
 การน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรชัญาชี้ถงึแนวการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชน
ในทุกระดับตัง้แต่ระดับครอบครวัระดับชุมชน จนถึงระดับรฐั ทัง้ในการพัฒนาและบรหิาร
ประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค  
โลกาภวิตัน์ ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมผีลการน้อมน าแนว"ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงาน คนไทยที่โชคดีที่สุดในโลกนี้แล้ว เพราะเรามี
พระมหากษตัรยิท์ุกพระองคท์ีท่่านรกัประชาชนของท่าน โดยเฉพาะพระมหากษตัรยิอ์งคปั์จจบุนั 
พระองคท์่านต้องท างานมาตลอดเพื่อให้เกดิความอยู่เยน็เป็นสุขของราษฎรของท่าน ผมได้ร ับ
การศกึษามามากพอสมควร มโีอกาสในการเรยีนรูต่้างๆมากกว่าคนอื่นๆในเรือ่งที่พระองคท์่าน 
ไดพ้ระราชทานให้กบัปวงชนชาวไทย ที่เรารบัรู้ได้อย่างชดัเจนก็คอืเรื่องของ"ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง" และผมกเ็ป็นหน่ึงของคนไทยมากกว่า 60 ลา้นคน ทีไ่ดเ้รยีนรูท้ฤษฎนีี้ เรารูอ้ย่างเดยีว
นัน้จะไม่สามารถท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาตเิลย เราต้องน้อมน าแนว"ปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง"มาประยุกต์ใชใ้นชวีติและการงานของตนเองใหม้ากทีสุ่ด ก่อนอื่นผมอยากน า
บทความต่างๆทีเ่ป็นความรูม้าแบ่งปันใหค้นไทยไดอ่้าน จะไดม้คีวามเขา้ใจมากขึน้ 
       จะเหน็ไดว้่า ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถน ามาเป็น หลกัเป็นแนวทางส าหรบั
การด าเนินชวีติของคนทุกระดบัชัน้ และการบรหิารองค์กรทัง้ภาครฐั และเอกชนทุก ระดบัทุก
ขนาดนัน่คอืใช้กบัคนในสงัคม และวงการธุรกิจ แม้ไม่ใช่คน ร ่ารวยก็สามารถด าเนินชวีติด้วย
‘ทางสายกลาง’ ที่มีความมัน่คงได้ หรอืเป็นผู้ม ัง่คัง่ ก็ร ่ารวยอย่างมสีติ รวยอย่างมคีุณค่า มี
ประโยชน์ส าหรบัสงัคม และประเทศชาต ิ
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ภาพ 2 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ทีม่า : ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสุไหงโก-ลก, 2558 
 

 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 เง่ือนไข เพราะหลกัการของ “ความ
พอเพยีง” ทีย่ดึหลกั พอประมาณมเีหตุผล และมภีมูคิุม้กนัความไมแ่น่นอน 3 หลกัทีว่่านี้ เสมอืน
ห่วงสญัลกัษณ์ ที่เราเคยเห็นในกฬีาโอลมิปิก 3 ห่วงที่ต้องสอดคล้องกนัไปขณะเดยีวกนั การ
ขบัเคลื่อนของ 3 ห่วงดงักล่าว กม็เีงื่อนไขความรู ้(คอื รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื่อนไข
คุณธรรม (คือ ซื่อสัตย์ สุจรติ ขยนั อดทน แบ่งปัน) เมื่อเป็นดังนี้ได้ก็จะน าไปสู่การมีชีวิต 
เศรษฐกจิ และสงัคม ทีส่มดุล มัน่คง และยัง่ยนื 
 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีย่ดึหลกัทางสายกลาง ทีช่ี้แนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบตัิของประชาชนในทุกระดบัให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มคีวามพอเพียง และมคีวาม
พรอ้มที่จะจดัการต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง ซึ่งจะต้องอาศยัความรอบรู ้รอบคอบ และ
ระมดัระวงั ในการวางแผนและด าเนินการทุกขัน้ตอน ทัง้นี้ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการด าเนิน
ชวีติอย่างสมดุลและยัง่ยนื เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นปรชัญาที่ยดึ
หลกัทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัิของประชาชนในทุกระดบัให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ
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ด าเนินการทุกขัน้ตอน ทัง้นี้ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการด าเนินชวีติอย่างสมดุลและยัง่ยนื เพื่อให้
สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวตัน์ที่มกีารแข่งขันสูงที่มกีารแข่งขนัสูง การพฒันาตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพฒันาที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
โดยค านึงถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจนการใช้
ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ 
ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอด ีทีไ่ม่มากและไมน้่อยจนเกนิไป ไม่เบยีดเบยีนตนเองและ
ผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีพ่อประมาณ ความมเีหตุผล หมายถงึ การใชห้ลกัเหตุผลใน
การตดัสนิใจเรื่องต่างๆ โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้
อยา่งรอบคอบ การมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีหมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
การเปลี่ยนแปลงรอบตวั ปัจจยัเหล่านี้จะเกดิขึน้ได้นัน้ จะต้องอาศยัความรู ้และคุณธรรม เป็น
เงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวงัในการด าเนินชีวติและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คอื การยดึถือ
คุณธรรมต่างๆ อาท ิความซื่อสตัยส์ุจรติ ความอดทน ความเพยีร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
และการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาทีป่ระยกุต์ใชป้รชัญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น "ขอ้เสนอใน
การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแทจ้รงิ" ทัง้นี้เนื่องจากในพระ
ราชด ารสัหนึ่ง ได้ให้ค าอธบิายถงึ เศรษฐกจิพอเพยีง ว่า "คอืความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ
มาก และต้องไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่นไดจ้ดัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงว่าเป็น "ขอ้เสนอในการด าเนิน
กจิกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแท้จรงิ" ทัง้นี้เนื่องจากในพระราชด ารสั
หนึ่ง ได้ใหค้ าอธบิายถงึ เศรษฐกจิพอเพยีง ว่า "คอืความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และ
ตอ้งไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น 
    ระบบเศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชพีได้อย่างยัง่ยนื และ
ใช้จ่ายเงนิให้ได้มาอย่างพอเพยีงและประหยดั ตามก าลงัของเงนิของบุคคลนัน้ โดยปราศจาก
การกูห้นี้ยมืสนิ และถ้ามเีงนิเหลอื กแ็บ่งเกบ็ออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลอืผูอ้ื่นบางส่วน และอาจจะ
ใช้จ่ายมาเพื่อปัจจยัเสรมิอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูก
กล่าวถงึอย่างกวา้งขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชวีติของสงัคมทุนนิยมในปัจจุบนัไดถู้ก
ปลูกฝัง สร้าง หรอืกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรอืเกินกว่า
ปัจจยัในการด ารงชวีติ เช่น การบรโิภคเกนิตวั ความบนัเทงิหลากหลายรปูแบบ ความสวยความ
งาม การแต่งตัวตามแฟชัน่ การพนันหรอืเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มีเงนิเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยมืสนิ เกิดเป็นวฏัจกัรที่บุคคลหนึ่งไม่
สามารถหลุดออกมาได ้ถ้าไม่เปลีย่นแนวทางในการด ารงชวีติ  เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาที่
ชีแ้นวทางการด ารงชีวติ ที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมพีระราชด ารสัแก่ชาวไทยนับตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2517 และถูกพูดถึงอย่างชดัเจนในวนัที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540  เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
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ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืในกระแสโลกาภิ
วตัน์และความเปลีย่นแปลงต่างๆ ประกอบไปดว้ย 3 หลกัการ คอื 
 1. ความพอประมาณ คอื หมายถึง ความพอด ีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 
 2. ความมเีหตุผล คอื การใชห้ลกัเหตุผลในการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ โดยพจิารณาจาก
เหตุปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อยา่งรอบคอบ 
 3. การมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีหมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงรอบตวั 
 ปัจจยัเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นัน้ จะต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู ้
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการด าเนินชวีติ และ เงื่อนไขคุณธรรม คอื การยดึถือ
คุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความอดทน ความเพยีร จุดเริม่ต้นของแนวคดิปรชัญา
ความพอเพยีง มาจากหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั หรอื “หลกัการทรง
งาน 23 ขอ้” ซึง่พระองคไ์ดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานเสมอมา และไดท้รงพระราชทาน
เป็นแนวทางใหก้บัพสกนิกร อาท ิ“ศกึษาขอ้มลูอย่างเป็นระบบ” โดยศกึษารายละเอยีดครบถ้วน
อย่างเป็นระบบ ทัง้จากเอกสารและสอบถามผู้รู้, “ท าตามล าดบัขัน้” โดยเริม่ต้นท างานจากสิง่ที่
จ าเป็นทีสุ่ดก่อน โดยเรือ่งความพอเพยีงนัน้ปรากฏอยูใ่น 3 หลกัการ คอื 
  1. การพึ่งตนเอง คือ การอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ
พึง่ตนเองได ้
      2. พออยูพ่อกนิ คอื การมชีวีติอยูใ่นขัน้ของความพอด ี
      3. เศรษฐกจิพอเพยีง คอื การด าเนินไปในทางสายกลาง ดว้ยความพอประมาณ
และความมเีหตุผล 
 3 พ. คือ “พ่ึงตนเอง” “พออยู่พอกิน” “พอเพียง”  3 หลกัการสัน้ๆ ง่ายๆ แห่ง
ความพอเพยีง ซึ่งเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ ที่ไม่ได้มเีพยีงเรื่องของ
หลกัการด้านงานเกษตร อาทิ การท าไร่นาสวนผสม หรอืการพฒันาชุมชนเพียงเท่านัน้ แต่
หลกัการ 3 พ. ยงัเป็นแนวทางที่น าไปปรบัใช้ในชีวติประจ าวนัได้ทุกเรื่อง และเขา้ถึงผู้คนทุก
กลุ่ม ซึง่การใชช้วีติดว้ยการพึง่ตนเอง พออยูพ่อกนิ และพอเพยีง ตามรอยทีพ่่อน าทางไว ้ท าให้
ผูท้ี่ปฏบิตัติามไดพ้บกบัความสุขที่แท้จรงิ และไม่หวาดหวัน่กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 
เพราะเมื่อเขา้ใจถงึแก่นแทข้องค าว่าพอแลว้ ไม่ว่าโลกจะโลกาภวิตัน์ไปมากเพยีงใด ก็ไม่ได้ท า
ใหค้วามมัน่คงผาสุก ลดน้อยลง 
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6.  แนวคิดเก่ียวกบัผูส้งูอายแุละการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
ความหมายของผูส้งูอายุ 
ผูส้งูอาย ุตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 

1995) และตามความหมายของพระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง ประชาชนหรอื
บุคคลทีม่อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 

ผู้สูงอายุ หรอื ผู้ที่อยู่ในวยัชรา หมายถึง มนุษย์ที่มอีายุอยู่ในช่วงปลายของชวีิต 
นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีว วิทยา 
ประชากรศาสตร ์การจา้งงาน และทางสงัคมวทิยา ในทางสถติมิกัถอืว่าผู้ทีอ่ยู่ในวยัสูงอายุ คอื 
บุคคลทีม่อีาย ุ60-65 ปีขึน้ไป(วกิพิเีดยี) 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าหนดนิยาม ผู้สูงอายุไวอ้ย่างเป็นทางการ คอืผูท้ีม่อีายุ 60 ปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปตามพระราชบญัญตัผิูสู้งอายุฉบับปัจจุบนั พ.ศ. 2546 และนิยามนี้ได้ใชเ้ป็นอายุที่
เริม่ได้รบัสทิธต่ิางๆ จากทางราชการด้วย เช่น อายุเกษียณของขา้ราชการ หรอือายุทีเ่ริม่ไดร้บั
เบี้ยยงัชพี อย่างไรกต็าม การก าหนดอายุที ่60 ปีนี้ไม่ไดเ้ป็นเกณฑห์รอืขอ้ตกลงที่เป็นสากล มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนิยามผู้สูงอายุที่ก าหนดโดยปีปฏิทินเปลี่ยนแปลงได ้
เป็นไปตามกาลเวลา หรอืวตัถุประสงคข์องโครงการทีเ่กี่ยวขอ้ง (Laws,1993)ไดม้นีักวชิาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นสงัคมผู้สูงอายุ เสนอให้มกีารเลื่อนนิยามผู้สูงอายุในประเทศ
ของตนเองให้สูงขึน้ เช่น ประเทศญี่ปุ่ น จาก 65 ปี เป็น 75 ปี (Hinohara, 2006; Orimo et, al., 
2006 ; Tokuda, &Hinohara, 2008) และส าหรบัประเทศไทยจาก 60 ปี เป็น 65 ปี (อ้างถึงใน   
วรชัย ทองไทย, 2549  ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2553) ซึ่งน่าจะมี
ผลกระทบในวงกว้างทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ จติวทิยาสงัคม และสุขภาพ (มโนทัศน์ผู้สูงอายุ, 
2556) 

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ     
(อ้างถึงใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน : 1) เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 

2491 (ค.ศ. 1948) ที่ ประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั   สมยัที่ 3 ได้มขี้อมติรบัรอง
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน ซึ่งถือเป็นเอกสารประวตัศิาสตรใ์นการวางรากฐาน ด้าน
สทิธมินุษยชนระหว่างประเทศฉบบัแรกของโลก และเป็นพืน้ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้าน สิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็น
มาตรฐานที่ประเทศ สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจดัท าเพื่อส่งเสรมิ และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนทัว่โลก ทัง้นี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสีส่บิแปดประเทศแรกที ่ลงคะแนน
เสยีงร่วมรบัรองปฏญิญาฉบบันี้ในการประชุม ดงักล่าว ซึง่จดัขึน้ ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
เนื่องในโอกาสการครบรอบ 60 ปี ของการรบัรอง ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน ในวนัที ่
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10 ธนัวาคม 2551 ประเทศไทยไดร้ว่มกบัประชาคมโลก ในการฉลองวาระส าคญัดงักล่าว โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสรมิความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัหลกัการสากล  

ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้รบัทราบ โดยเฉพาะสิทธิขัน้พื้นฐานของ
ตนเองซึง่ไม่ควรถูก ละเมดิ และการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นซึง่จะช่วยส่งเสรมิ สนัตสิุขภายในสงัคม 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว กระทรวงการ ต่างประเทศจงึได้ปรบัปรุงค าแปลภาษาไทย
ของ ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนใหม้คีวามทนัสมยั และเขา้ใจงา่ยขึน้ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
โดยยงัยดึถอื เนื้อหาสาระของปฏญิญาฯ เป็นส าคญั และถอืเป็น หนึ่งในกจิกรรมส าคญัของการ
ฉลองครบรอบ 60 ปี ของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ซึง่กระทรวง การต่างประเทศหวงั
ว่าการปรบัปรุงค าแปลภาษาไทย ของปฏิญญาดงักล่าว จะช่วยให้ผู้อ่านได้รบัความรู้ ความ
เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน ทัง้ 30 ข้อที่ระบุอยู่ในปฏิญญาฉบับนี้  และ
สามารถ น าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชวีติของแต่ละบุคคลต่อไป 

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ไดร้บัการรบัรองและประกาศโดยขอ้มติสมชัชา 
สหประชาชาตทิี ่217 เอ (III) วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 อารมัภบท โดยทีก่ารยอมรบัศกัดิศ์รี
แต่ก าเนิด และสทิธทิี่ เท่าเทยีมกนัและที่ไม่อาจเพกิถอนได้ของสมาชกิ ทัง้มวลแห่งครอบครวั
มนุษยชาต ิเป็นพื้นฐานแห่ง อสิรภาพ ความยุตธิรรม และสนัตภิาพในโลก โดยที่การไม่น าพา
และการหมิน่ในคุณค่าของ สทิธมินุษยชน ยงัผลใหม้กีารกระท าอนัป่าเถื่อน ซึง่เป็นการขดัอย่าง
ร้ายแรงต่อมโนธรรมของ มนุษยชาติ และการมาถึงของโลกที่ได้มีการ ประกาศให้ความมี
อิสรภาพในการพูดและ ความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลวัและ ความต้องการของ
มนุษย ์เป็นความปรารถนาสงูสุด ของประชาชนทัว่ไป 
 โดยทีเ่ป็นการจ าเป็นทีส่ทิธมินุษยชนควรไดร้บั ความคุม้ครองโดยหลกันิตธิรรม ถ้า
จะไมบ่งัคบัให ้คนต้องหนัเขา้หาการลุกขึน้ต่อต้านทรราชและการ กดขีเ่ป็นวถิทีางสุดทา้ย โดยที่
เป็นการจ าเป็นที่จะส่งเสรมิพัฒนาการ แห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติต่างๆ โดยที่
ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยนืยนั อีกครัง้ไว้ในกฎบัตรถึงศรทัธาในสิทธิมนุษยชน ขัน้
พืน้ฐาน ในศกัดิศ์รแีละค่าของมนุษย ์และในสทิธ ิทีเ่ท่าเทยีมกนัของบรรดาชายและหญงิ และได้
มุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐาน แห่งชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอัน
กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยที่รฐัสมาชกิต่างปฏญิาณที่จะบรรลุถงึซึ่ง การส่งเสรมิการเคารพและการ
ยดึถือสทิธมินุษยชน และอิสรภาพขัน้พื้นฐานโดยสากล โดยความร่วมมอื กบัสหประชาชาต ิ
โดยทีค่วามเขา้ใจรว่มกนัในสทิธแิละอสิรภาพ เหล่านี้ เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด เพื่อใหป้ฏญิาณนี้ส าเรจ็ 
ผลเตม็บรบิรูณ์ 
 ดงันัน้ สมชัชาจงึประกาศปฏญิญาสากล ว่าดว้ยสทิธมินุษยชนนี้ ใหเ้ป็นมาตรฐาน
รว่มกนั แห่งความส าเรจ็ส าหรบัประชาชนทัง้มวล และประชาชาตทิัง้หลาย เพื่อจุดมุ่งหมายทีว่่า 
ปัจเจกบุคคลทุกคนและทุกส่วนของสงัคม โดยการ ค านึงถงึปฏญิญานี้เป็นเนืองนิตย ์จะมุ่งมัน่
ส่งเสรมิ การเคารพสทิธแิละอสิรภาพเหล่านี้ ด้วยการสอน และการศกึษา และให้มกีารยอมรบั
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และยดึถอืโดย สากลอยา่งมปีระสทิธผิล ดว้ยมาตรการแห่งชาต ิและระหว่างประเทศอนักา้วหน้า
ตามล าดับ ทัง้ใน บรรดาประชาชนของรฐัสมาชิกด้วยกันเอง และใน บรรดาประชาชนของ
ดนิแดนทีอ่ยูใ่ตเ้ขตอ านาจ แห่งรฐันัน้  
 ขอ้ 1 มนุษยท์ัง้ปวงเกดิมามอีสิระและ เสมอภาคกนัในศกัดิศ์รแีละสทิธ ิต่างในตน 
มเีหตุผลและมโนธรรม และควรปฏบิตัต่ิอกนัดว้ย จติวญิญาณแห่งภราดรภาพ 
 ข้อ 2 ทุกคนย่อมมสีิทธแิละอิสรภาพทัง้ปวง ตามที่ก าหนดไว้ในปฏญิญานี้ โดย
ปราศจากการ แบ่งแยกไมว่่าชนิดใด อาท ิเชือ้ชาต ิผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการ
เมอืงหรอื ทางอื่น พืน้เพทางชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ การเกดิ  หรอืสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ 
จะไมม่กีาร  แบ่งแยกใดบนพืน้ฐานของสถานะทางการเมอืง ทางกฎหมาย  หรอืทางการระหว่าง
ประเทศ ของประเทศ  หรอืดนิแดนที่บุคคลสงักดั ไม่ว่าดนิแดนนี้  จะเป็นเอกราช อยู่ในความ
พทิกัษ์ มไิดป้กครอง ตนเอง หรอือยูภ่ายใตก้ารจ ากดัอธปิไตยอื่นใด   
 ขอ้ 3 ทุกคนมสีทิธใินการมชีวีติ เสรภีาพ และความมัน่คงแห่งบุคคล  
 ขอ้ 4 บุคคลใดจะตกอยูใ่นความเป็นทาส หรอืสภาวะจ ายอมไมไ่ด ้ทัง้นี้ หา้มความ
เป็นทาส และการคา้ทาสทุกรปูแบบ  
 ขอ้ 5 บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมานหรอื การปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย 
ไรม้นุษยธรรม หรอืย ่ายศีกัดิศ์รไีมไ่ด 
 ขอ้ 6 ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัทุก แห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย  
 ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มสีิทธทิี่จะได้รบัความคุ้มครองของ
กฎหมาย เท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ทุกคน มสีทิธทิีจ่ะได้รบัความคุม้ครอง
เท่าเทยีมกนัจาก การเลอืกปฏบิตัใิด อนัเป็นการล่วงละเมดิปฏญิญานี้  และจากการยุยงให้มกีาร
เลอืกปฏบิตัดิงักล่าว  
 ขอ้ 8 ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาอนัม ี ประสทิธผิลจากศาล ทีม่อี านาจแห่ง
รฐัต่อการ กระท าอนัล่วงละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ซึง่ตนไดร้บั ตามรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย  
 ขอ้ 9 บุคคลใดจะถูกจบักุม กกัขงั หรอื เนรเทศตามอ าเภอใจไมไ่ด ้ 
 ขอ้ 10 ทุกคนย่อมมสีทิธใินความเสมอภาค อย่างเต็มที่ในการได้รบัการพจิารณา
คดีที่เป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ล าเอียงในการ พิจารณาก าหนดสิทธิและ
หน้าทีข่องตนและ ขอ้กล่าวหาอาญาใดต่อตน 
 ขอ้ 11 (1) ทุกคนทีถู่กกล่าวหาว่ากระท าผดิ ทางอาญา มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการสนันิษ- 
ฐานไวก่้อน ว่าบรสิุทธิจ์นกว่าจะพสิจูน์ไดว้่ามคีวามผดิตาม กฎหมายในการพจิารณาคดทีี่
เปิดเผย ซึง่ตนไดร้บั หลกัประกนัทีจ่ าเป็นทัง้ปวงส าหรบัการต่อสูค้ด ี 
          (2) บุคคลใดจะถูกตดัสนิว่ามคีวามผดิ ทางอาญาใด อนัเน่ืองจากการกระท า
หรอืละเวน้ใด อนัมไิดถ้อืว่าเป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมาย แห่งชาตหิรอืกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ ในขณะ ทีไ่ดก้ระท าการนัน้ไมไ่ด ้และจะก าหนดโทษที่ หนกักว่าทีบ่งัคบัใชใ้นขณะทีไ่ด้
กระท าความผดิ ทางอาญานัน้ไมไ่ด ้ 
 ขอ้ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจ ในความเป็นส่วนตวั ครอบครวั ทีอ่ยู่
อาศยั หรอืการ สื่อสาร หรอืจะถูกลบหลู่เกยีรตยิศและชื่อเสยีงไมไ่ด้ ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความ
คุม้ครองของกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสทิธหิรอืการลบหลู่ดงักล่าวนัน้  
 ขอ้ 13 (1) ทุกคนมสีทิธใินอสิรภาพแห่งการเคลื่อนย้าย และการอยู่อาศยัภายใน
พรมแดนของ แต่ละรฐั 
  (2) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะออกนอกประเทศใดรวมทัง้ประเทศของตนเองและสทิธิ
ทีจ่ะกลบัสู่ ประเทศตน  
 ข้อ 14 (1) ทุกคนมสีทิธิ ที่จะแสวงหา และที่จะได้ที่ลี้ภยัในประเทศอื่น จากการ
ประหตัประหาร  
        (2) สทิธนิี้จะยกขึน้กล่าวอ้างกบักรณีที่  การด าเนินคดทีีเ่กดิขึน้โดยแท้ จาก
ความผิดที่มิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระท าอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของ
สหประชาชาตไิมไ่ด ้ 
 ขอ้ 15 (1) ทุกคนมสีทิธใินสญัชาตหินึ่ง  
          (2) บุคคลใดจะถูกเพกิถอนสญัชาต ิของตนตามอ าเภอใจ หรอืถูกปฏเิสธ
สทิธทิีจ่ะ เปลีย่นสญัชาตขิองตนไมไ่ด ้ 
 ขอ้ 16 (1) บรรดาชายและหญงิทีม่อีายคุรบ บรบิรูณ์แลว้ มสีทิธทิีจ่ะสมรสและก่อ
รา่งสรา้ง ครอบครวัโดยปราศจากการจ ากดัใด อนัเน่ืองจาก เชือ้ชาต ิสญัชาต ิหรอืศาสนา ต่าง
ยอ่มมสีทิธ ิเท่าเทยีมกนัในการสมรส ระหว่างการสมรส และ ในการขาดจากการสมรส 
  (2) การสมรสจะกระท าโดยความยนิยอม อย่างอสิระและเตม็ทีข่องผูท้ีจ่ะ
เป็นคู่สมรสเท่านัน้  
  (3) ครอบครวัเป็นหน่วยธรรมชาตแิละ พืน้ฐานของสงัคม และยอ่มมสีทิธทิี่
จะไดร้บัความ คุม้ครองจากสงัคมและรฐั  
 ขอ้ 17 (1) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะเป็นเจา้ของ ทรพัยส์นิโดยตนเอง  และโดยรว่มกบัผูอ้ื่น 
   (2) บุคคลใดจะถูกเอาทรพัยส์นิไปจาก ตนตามอ าเภอใจไมไ่ด ้ 
 ขอ้ 18 ทุกคนมสีทิธใินอสิรภาพแห่งความคดิมโนธรรม   และศาสนา  ทัง้นี้สทิธนิี้
รวมถงึอสิรภาพ ในการเปลีย่นศาสนาหรอืความเชื่อ  และอสิรภาพ ในการแสดงออกทางศาสนา
หรอืความเชื่อถอื ของตนในการสอน การปฏบิตักิารสกัการบชูา และการประกอบพธิกีรรม ไมว่่า
จะโดยล าพงัหรอื ในชุมชนรว่มกบัผูอ้ื่น และในทีส่าธารณะหรอื ส่วนบุคคล  
 ข้อ 19 ทุกคนมสีิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น  และการแสดงออก  ทัง้นี้สิทธินี้
รวมถงึอสิรภาพทีจ่ะถอืเอาความเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง และทีจ่ะแสวงหา  รบั  และส่ง
ขอ้มลูขา่วสารและ ขอ้คดิผ่านสื่อใด และโดยไมค่ านึงถงึพรมแดน  
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 ขอ้ 20 (1) ทุกคนมสีทิธใินอสิรภาพแห่งการ ชุมนุม  และการสมาคมโดยสนัต ิ 
          (2) บุคคลใดไมอ่าจถูกบงัคบัใหส้งักดั สมาคมหนึ่งได้  
 ขอ้ 21 (1) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะมสี่วนรว่มในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรอืผ่าน
ผูแ้ทนซึง่ ไดร้บัเลอืกตัง้โดยอสิระ  
          (2) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึบรกิาร สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค  
          (3) เจตจ านงของประชาชนจะต้อง เป็นพื้นฐานแห่งอ านาจการปกครอง 
ทัง้นี้ เจตจ านงนี้จะตอ้งแสดงออกทางการเลอืกตัง้ตาม ก าหนดเวลาและอย่างแทจ้รงิ ซึง่ตอ้งเป็น
การ ออกเสยีงอย่างทัว่ถงึและเสมอภาค และต้อง เป็นการลงคะแนนลบั หรอืวธิกีารลงคะแนน
โดย อสิระในท านองเดยีวกนั 
 ขอ้ 22 ทุกคนในฐานะสมาชกิของสงัคม ม ีสทิธใินหลกัประกนัทางสงัคม และย่อมมี
สทิธใิน การบรรลุสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม อนัจ าเป็นยิง่ส าหรบัศกัดิศ์รขีองตน 
และการ พัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความ พยายามของรฐัและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และตามการจดัการและทรพัยากรของแต่ละรฐั  
 ขอ้ 23  (1) ทุกคนมสีทิธใินการท างาน ในการเลอืกงานโดยอสิระ  ในเงือ่นไขทีย่ตุ-ิ 
ธรรมและ เอือ้อ านวยต่อการท างาน และในการคุม้ครองต่อ การว่างงาน  
  (2) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าจา้งที ่เท่าเทยีมกนั ส าหรบังานทีเ่ท่าเทยีมกนั 
โดย ปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด  
  (3) ทุกคนทีท่ างานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรม  และเอือ้อ านวย
ต่อการประกนัความเป็นอยู่อนัควรค่าแก่ศกัดิศ์รขีอง มนุษยส์ าหรบัตนเองและครอบครวัและหาก 
จ าเป็นกจ็ะไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคมในรปูแบบ อื่นเพิม่เตมิดว้ย 
 (4) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะจดัตัง้และทีจ่ะเขา้รว่มสหภาพแรงงาน  เพื่อความคุม้ 
ครองผลประโยชน์ของตน  
 ขอ้ 24 ทุกคนมสีทิธใินการพกัผ่อนและการผ่อนคลายยามว่างรวมทัง้จ ากดัเวลาท า 
งานตาม สมควร และวนัหยุดเป็นครัง้คราวโดยไดร้บัค่าจา้ง  
 ขอ้ 25 (1) ทุกคนมสีทิธใินมาตรฐานการ  ครองชพีอนัเพยีงพอส าหรบัสุขภาพ และ
ความอยู่ด ีของตนและของครอบครวั รวมทัง้อาหาร เครือ่ง นุ่งห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั และการดแูลรกัษา
ทางการ แพทย ์และบรกิารสงัคมทีจ่ าเป็น และมสีทิธใินหลกัประกนัยามว่างงาน เจบ็ป่วย พกิาร 
หมา้ย วยัชรา หรอืปราศจากการด ารงชพีอื่นในสภาวะ แวดลอ้มนอกเหนือการควบคุมของตน  
          (2) มารดาและเดก็ย่อมมสีทิธทิีจ่ะรบั การดแูลรกัษา  และการช่วยเหลอืเป็น
พเิศษ เดก็ ทัง้ปวงไมว่่าจะเกดิในหรอืนอกสมรส จะตอ้งไดร้บั การคุม้ครองทางสงัคม
เช่นเดยีวกนั 
 ขอ้ 26  (1) ทุกคนมสีทิธใินการศกึษา การศึกษา จะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขัน้
ประถมศึกษาและ ขัน้พื้นฐาน การศึกษาระดบัประถมจะต้องเป็น ภาคบงัคบั การศึกษาด้าน
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วชิาการและวชิาชพี จะต้องเปิดเป็นการทัว่ไป และการศึกษาระดบัสูง ขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้
อยา่งเสมอภาคส าหรบั ทุกคนบนพืน้ฐานของคุณสมบตัคิวามเหมาะสม  
 (2) การศกึษาจะต้องมุ่งไปสู่การ พฒันาบุคลกิภาพของมนุษยอ์ย่างเต็มที ่
และการ เสรมิสรา้งความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและ อสิรภาพขัน้พื้นฐาน การศึกษาจะต้อง
ส่งเสรมิ ความเขา้ใจ ขนัติธรรม และมติรภาพระหว่าง ประชาชาตกิลุ่มเชื้อชาติหรอืศาสนาทัง้
มวล และ จะตอ้งส่งเสรมิกจิกรรมของสหประชาชาตเิพื่อ การธ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพ  
 (3) ผู้ปกครองมสีทิธเิบื้องแรกที่จะ เลอืกประเภทการศกึษาที่จะให้แก่บุตร
ของตน 
 ขอ้ 27  (1) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมโดยอสิระ ในชวีติทางวฒันธรรมของชุมชน ที่
จะเพลดิเพลนิ กบัศลิปะ และมสี่วนในความรดุหน้า และ คุณประโยชน์ทางวทิยาศาสตร ์ 
  (2) ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการ คุม้ครองผลประโยชน์ทางจติใจและทางวตัถุ 
อนั เป็นผลจากประดษิฐกรรมใดทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศลิปกรรมซึง่ตนเป็นผู้สรา้ง 
 ขอ้ 28 ทุกคนยอ่มมสีทิธใินระเบยีบทางสงัคม และระหว่างประเทศ ซึง่จะเป็นกรอบ
ใหบ้รรลุสทิธ ิและอสิรภาพทีก่ าหนดไวใ้นปฏญิญานี้อยา่งเตม็ที ่ 
 ขอ้ 29  (1) ทุกคนมหีน้าทีต่่อชุมชน ซึง่การ พฒันาบุคลกิภาพของตนโดยอสิระและ
เตม็ที ่จะ กระท าไดก้แ็ต่ในชุมชนเท่านัน้ 
 (2) ในการใช้สทิธแิละอิสรภาพของตน ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด 
เพยีงเท่าทีม่ ีก าหนดไวต้ามกฎหมายเท่านัน้ เพื่อวตัถุประสงค์ ของการไดม้าซึง่การยอมรบัและ
การเคารพสทิธ ิและอสิรภาพอนัควรของผู้อื่น และเพื่อให้สอดรบั กบัความต้องการอนัสมควร
ทางดา้นศลีธรรม ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน และสวสัดกิาร ทัว่ไปในสงัคมประชาธปิไตย 
 (3) สทิธแิละอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ ขดัต่อวตัถุประสงค์ และหลกัการ
ของสหประชาชาต ิไม่ว่าในกรณีใด ขอ้ 30 ไม่มบีทใดในปฏญิญานี้ ทีอ่าจตคีวาม ไดว้่า เป็นการ
ให้สทิธใิดแก่รฐั กลุ่มคน หรอืบุคคลใด ในการด าเนินกจิกรรมใด หรอืกระท าการใด อนัมุ่ง ต่อ
การท าลายสทิธแิละอสิรภาพใดทีก่ าหนดไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้  ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้
ลงคะแนนเสยีง รบัรองใหป้ระกาศใชเ้พื่อเป็นมาตรฐานร่วมกนั ในการปกป้องและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน ในการประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาต ิสมยัสามญั สมยัที่ 3 ที่กรุงปารสี ประเทศ
ฝรัง่เศส เมือ่ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 
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สิทธิของผูส้งูอายตุามหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ 
การมอีสิรภาพในการพึง่ตนเอง 
ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รบัอาหาร น ้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแล

สุขภาพอยา่งเพยีงพอทัง้จากการจดัสรรรายได ้การสนับสนุนช่วยเหลอืจากครอบครวัและ ชุมชน 
ตลอดจนการช่วยเหลอืตนเอง 

1. ผูส้งูอายุพงึมสีทิธแิละโอกาสไดท้ างานหรอืมโีอกาสทีจ่ะสรา้งรายไดท้างอื่นใหก้บั
ตนเอง 

2. ผูส้งูอายพุงึมสีทิธแิละมสี่วนรว่มในการก าหนดการเกษยีณอายกุารท างาน 
3. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงโครงการฝึกอบรมและโครงการด้านการศึกษาที่

เหมาะสม 
4. ผูส้งูอายพุงึมสีทิธทิีจ่ะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสามารถทีจ่ะปรบั

ใหเ้ขา้กบัความพงึพอใจส่วนบุคคลและความสามารถทีเ่ปลีย่นไป 
5. ผู้สูงอายุพงึมสีทิธทิี่จะพกัอาศยัอยู่ที่บ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได ้
การมีส่วนร่วม 
1. ผูสู้งอายุพงึมสีทิธคิงอยู่ในสงัคม และมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการก าหนด และ 

ด าเนินนโยบายที่มผีลโดยตรงต่อความเป็นอยู่อนัดขีองผูสู้งอายุ รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ทกัษะกบัคนรุน่ใหม ่

2. ผู้สูงอายุพงึมสีทิธทิี่จะแสวงหาและพฒันาโอกาสในการให้บรกิารแก่ชุมชน และ
ท างานอาสาสมคัรในต าแหน่งทีเ่หมาะสมกบัความสนใจและความสามารถ 

3. ผูส้งูอายพุงึมสีทิธทิีจ่ะก่อตัง้ขบวนการหรอืสมาคมเพื่อผูส้งูอายุ 
 

การอปุการะเล้ียงด ู
1. ผู้สูงอายุพึงมสีิทธทิี่จะได้รบัการอุปการะเลี้ยงดู และการปกป้องคุ้มครองจาก

ครอบครวัและชุมชน ตามคุณค่าวฒันธรรมของแต่ละระบบสงัคม 
2. ผู้ สูงอายุพงึมสีทิธเิข้าถึงบรกิารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้สามารถและ

คงไว้หรอืฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จติใจ และอารมณ์ ให้อยู่ในระดบัที่สมบูรณ์ที่สุด 
และเพื่อช่วยป้องกนัหรอืชะลอการเกดิภาวะเจบ็ป่วยอกีดว้ย 

3. ผูสู้งอายุพงึมสีทิธไิดร้บับรกิารทางดา้นสงัคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสรมิอสิรภาพ
ในการด าเนินชวีติการปกป้องคุม้ครองและการอุปการะ เลีย้งดู 

4. ผูสู้งอายุพงึมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากการเลีย้งดูในสถานสงเคราะห ์ซึง่จะให ้
บรกิารด้านการปกป้องคุ้มครอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการกระตุ้นทางด้านจติใจและสงัคม 
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ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัและบรรยากาศที่เป็นมติร ตามความเหมาะสมกบัสถานภาพและ
ความตอ้งการ 

5. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิมนุษยชนทัง้ปวงและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน ในขณะที่อยู่ใน
สถานที่ใดใด หรอืในสถานที่ให้บรกิารดูแลรกัษา รวมทัง้พงึได้รบัการยอมรบัในศกัดิศ์ร ีความ
เชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตวั ตลอดจนสทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการอุปการะ
เลีย้งด ูและคุณภาพชวีติของตนเอง 

 

การบรรลคุวามต้องการ 
1. ผู้สูงอายุพงึมสีทิธทิี่จะแสวงหาโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่าง

เตม็ที ่
2. ผู้สูงอายุพงึมสีทิธเิขา้ถงึแหล่งการศกึษา วฒันธรรม ความเชื่อ ทางศาสนา และ

นนัทนาการในสงัคม 
ความมีศกัด์ิศรี 
1. ผู้สูงอายุพึงมสีทิธทิี่จะด ารงชีวติอยู่อย่างมศีักดิศ์ร ีและมคีวามมัน่คงปลอดภยั

ปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏบิตัอิยา่งทารณุ ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 
2. ผูสู้งอายุพงึได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมโดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างทางวยั 

เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุภ์มูหิลงั ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกจิ หรอืสถานภาพอื่นใด 
ปฏิญญาผูส้งูอายไุทย 
องค์การสหประชาชาตไิด้จดัประชุมสมชัชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขึน้ ณ กรุงเวยีนนา 

ประเทศออสเตรยี ในปี พ.ศ. 2525 โดยได้ก าหนดแผนปฏิบตัิการระยะยาวระหว่างประเทศ
เกีย่วกบัผูสู้งอายุ พรอ้มทัง้ไดเ้ชญิชวนใหป้ระเทศสมาชกิจดักจิกรรมเพื่อผูสู้งอายุในปี พ.ศ.2534 
สมชัชาองคก์ารสหประชาชาตไิด้รบัรองสทิธขิองผูสู้งอายุในดา้นความอสิระ การมสี่วนร่วม การ
ดูแล เอาใจใส่  ความพึงพอใจในตนเองและศักดิศ์ รี รวม 20 ประการในปี  พ .ศ .2541 
คณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสังคมภูมภิาคเอเซยีและแปซฟิิค องค์การสหประชาชาต ิได้จดั
ประชุมบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเซยีและแปซฟิิคที่เมอืงเก๊า ประเทศจนี เพื่อรบัรอง
ปฏญิญามาเก๊าและแผนปฏบิตักิารเรือ่งผูส้งูอายใุนภูมภิาคเอเซยีและแปซฟิิคและในปี พ.ศ.2542 
องคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศใหปี้ พ.ศ.2542 เป็นปีสากลว่าดว้ยผูส้งูอายุ 

ส าหรบัประเทศไทย ในปี พ.ศ.2525 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหว้นัที ่13 เมษายน ของ
ทุกปี เป็นวนั “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” และได้มกีารจดังานวนัผู้สูงอายุแห่งชาติตัง้แต่บดันัน้จนถึง
ปัจจบุนัการจดัท าแผนระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายแุห่งชาต ิ(พ.ศ.2525-2534) การก าหนดนโยบาย
และมาตรการส าหรบัผูสู้งอายรุะยะยาว (พ.ศ.2535-2554) และในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ.2540-2544) ไดก้ าหนดแนวทางหลกัในการพฒันากลุ่มผูส้งูอายยุากจน 
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รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ได้บญัญตัิถงึเรื่องสทิธขิองผู้สูงอาย ุ
ในหมวดของสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยและหน้าทีช่นชาวไทยเพื่อใหผู้้สูงอายุไดร้บัความ
ช่วยเหลอืมคีุณภาพชวีติที่ดแีละพึ่งตนเองได้ และในปี พ.ศ.2540 หน่วยงานต่างๆ ได้พจิารณา
ยกร่างพระราชบญัญตัสิวสัดกิารผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการน าเจตนารมณ์ในเรื่องสทิธขิองผู้สูงอาย ุ
ดงัที่ปรากฏในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง
ผู้สูงอายุปฏญิญามาเก๊าของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสงัคมภูมภิาคเอเชยี  และแปซฟิิค 
แผนงาน นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้แทนจากองค์กรที่
เกี่ยวขอ้งกบัผู้สูงอายุทัง้ภาครฐัและเอกชน องค์กรผู้สูงอายุ และ ผู้ทรงคุณวุฒไิด้ร่วมกนัจดัท า
ปฏญิญาผู้สูงอายุไทยขึน้ เพื่อถือปฏบิตัิให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้สูงอายุไทยปฏิญญาผู้สูงอายุไทยฉบบันี้ได้รบัความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ 23
มนีาคม 2542 

ปฏญิญาผู้สูงอายุไทยโดยที่ปีพุทธศกัราช 2542 เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัทรงเจรญิพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกบัองค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศ
ใหเ้ป็นปีสากลว่าดว้ยผูสู้งอายุ รฐับาล องคก์รเอกชน ประชาชน และสถาบนัสงัคมต่างๆ ไดจ้รเห
นักถึงศกัดิศ์รแีละคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งได้ท าประโยชน์ในฐานะ “ผู้ให้แก่สงัคมมาโดยตลอด 
ดงันัน้ จงึควรไดร้บัผลในฐานะ “ผูร้บั” จากสงัคมดว้ย 

ปฏญิญาผูสู้งอายุไทยเป็นพนัธกรณี เพื่อใหผู้ส้งูอายไุดม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีไดร้บัการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จงึได้ก าหนดสาระส าคญัไว้ดังนี้  (อ้างถึงใน สมาคมพยาบาลด้าน
ผูส้งูอาย ุ: 2008) 

ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รบัปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติอย่างมคีุณค่าและศกัดิศ์ร ี
ได้รบัการพทิกัษ์และคุม้ครองให้พน้จากการถูกทอดทิง้ และละเมดิสทิธ ิโดยปราศจากการเลอืก
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถพึง่ตนเองหรอืครอบครวัได ้และผูพ้กิารทีส่งูอายุ 

ขอ้ 2 ผูสู้งอายุควรอยู่กบัครอบครวัโดยไดร้บัความเคารพรกั ความเขา้ใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรบับทบาทของกนัและกนัระหว่างสมาชกิในครอบครวั เพื่อให้
เกดิความสมัพนัธอ์นัดใีนการอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสุข 

ขอ้ 3 ผูสู้งอายคุวรไดร้บัโอกาสในการศกึษา เรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบรกิารทางสงัคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
เขา้ถงึความเปลีย่นแปลงของสงัคมรอบดา้น เพื่อสามารถปรบับทบาทของตนเองใหส้มวยั 

ขอ้ 4 ผูสู้งอายุควรไดถ่้ายทอดความรู ้และประสบการณ์ใหส้งัคม มโีอกาสไดท้ างาน
ที่เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความ
ภาคภมูใิจและเหน็ชวีติมคีุณค่า 
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ขอ้ 5 ผูส้งูอายุควรไดเ้รยีนรูใ้นการดแูลสุขภาพอนามยัของตนเอง ตอ้งมหีลกัประกนั
และสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจร โดยเท่าเทยีมกนั รวมทัง้ไดร้บัการ
ดแูลจนถงึวาระสุดทา้ยของชวีติอยา่งสงบตามคตนิิยม 

ขอ้ 6 ผูส้งูอายคุวรไดม้บีทบาท และส่วนรว่มในกจิกรรมของครอบครวั ชุมชน สงัคม 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และเขา้ใจอนัดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกนั และกบั
บุคคลทุกวยั 

ข้อ 7 รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้อง
ก าหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสรมิและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ขอ้ 8 รฐัโดยการมสี่วนรว่มขององคก์รภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องตรา
กฎหมายว่าดว้ยผูสู้งอายุ เพื่อเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัใชใ้นการพทิกัษ์สทิธ ิคุม้ครอง และ
จดัสวสัดกิารแก่ผูส้งูอายุ 

ข้อ 9 รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้อง
รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สงัคมตระหนักคุณค่าของผู้สูงอายุตามวฒันธรรมไทยที่เน้นความ
กตญัญกูตเวทแีละความเอือ้อาทรต่อกนั  

 

ความส าคญัของผูส้งูอาย ุ
ในประเทศไทย ผู้สูงอายุทีห่มายถงึผูท้ี่มอีายุ 60 ปี มมีาอย่างยาวนาน น่าจะเริม่มา

ตัง้แต่สมยัอยธุยาโดยทีร่ะบบมลูนาย ซึง่เป็นระบบทีม่ไีพรส่ าหรบัพระมหากษตัรยิห์รอืขุนนางใช้
เป็นก าลังแรงงานในการสงคราม หรอืท างานต่างๆ เมื่ออายุ 60 ปี ซึ่งน่าจะเป็นเพราะทาง
ราชการเหน็ว่าเป็นผู้ที่มสีุขภาพเสื่อมถอย ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่า
คนอายุน้อยกว่าในสมยัพระรามาธบิดทีี ่2 หรอืสมเดจ็พระณารายมหาราชย ์(พ.ศ. 2034–2072) 
ทรงจดัให้มกีารจดัระเบยีบกองทพัและแต่งต าราพชิยัสงคราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้มกีารจดัท า
บญัชกี าลงัพลใน พ.ศ. 2061 เพื่อเกณฑ์พลเมอืงเขา้รบัราชการทัง้ฝ่ายทหารและพลเรอืน โดย
ก าหนดให้ไพร่ที่เป็นชายอายุตัง้แต่ 18–60 ปีต้องเขา้รบัราชการทหาร ยกเว้นไพร่ที่มบีุตรชาย
เข้ารบัราชการตัง้แต่สามคนขึ้นไป ผู้เป็นบิดาจงึพ้นหน้าที่รบัราชการทหาร (พระโหราธิบดี , 
2510) ในสมัยกรุงรตันโกสินทร์ ปลายรชักาลที่ 1 มีการเพิ่มอายุไพร่จาก 60ปี เป็น 70 ปี 
เนื่องจากต้องการก าลงัพลเพื่อการทหารเป็นจ านวนมาก ต่อมาในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 (พ.ศ. 2411–2453) ไดม้กีารออกกฎหมายชื่อว่า “ประกาศ
ก าหนดอายุบุคคลทีเ่ปนฉกรรจแ์ลปลดชะรา รตันโกสนิทรศก 118 (พ.ศ. 2443)” ซึ่งลดอายุการ
ปลดชราไพรเ่ป็น 60 ปี โดยทรงพระราชด ารวิ่า“เป็นการล าบากแก่ไพรฟ้่าขา้แผ่นดนิยิง่นัก...แต่
นี้ต่อไป ถ้าผู้ใดมอีายุถงึ 60 ปี ให้ปลดจากเป็นคนฉกรรจ์เป็นคนชรา พ้นจากราชการทัง้ปวง” 
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(ชัย เรอืงศิลป์, 2527)ในรชักาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2446 ที่มีการท าบัญชีส ามะโนครวัครัง้แรก 
ก าหนดใหผู้ส้งูอาย ุหรอืทีเ่รยีกว่า 

“วยัชะรา” คือคนที่มอีายุ 50 ปีขึ้นไป (รศรนิทร์เกรย์ และคณะ, 2551) น่าจะเป็น
เพราะคนในสมยัก่อนแก่เรว็กว่าคนในสมยันี้มาก อายุ 50 ปีกเ็ป็นปู่  ย่า ตา ยาย แลว้ กลายเป็น
ผู้อาวุโสในสังคม และสมัยก่อนคนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่ยืนยาวนักเฉลี่ย 40 กว่าปีเท่านั ้น 
(ปราโมทย ์ประสาทกุล, 2550) แต่ได้ก าหนดอายุเกษียณของภาคราชการไว้ที่อายุ 55 ปี ตาม
พระราชบญัญตัเิบีย้บ านาญ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2445) และไดม้าเปลีย่นเป็น 60 ปี ตามพระราช- 
บญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน , 2542)หลงัจากนัน้ 
กระบวนการท างานของทางราชการ รวมถึงแนวคิดการให้สวสัดิการผู้สูงอายุซึ่งเริม่ในพ.ศ. 
2496 ในสมยัรฐับาลของ จอมพล ป. พบิูลสงคราม เป็นการบรกิารในรปูแบบสถานสงเคราะหแ์ก่
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง คอื สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (ปัจจุบนัคอื ศูนยพ์ฒันาการจดั
สวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุบ้านบางแค) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมประชาสงเคราะห์จงึได้จดัตัง้
กองทุนส่งเสรมิสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครวัในชุมชน หรอืเรยีกว่า “กองทุนเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุ ตามมติเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2535 โดยด าเนินการจดัสรร
งบประมาณของรฐับาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดการ
ดแูลเอาใจใส่จากครอบครวั หรอืไม่มคีรอบครวั โดยคดัเลอืกมาหมู่บา้นละ 3–5 คน โดยจ่ายเบีย้
ยงัชพีใหค้นละ 200 บาทต่อคนต่อเดอืน การด าเนินการเรื่องเบีย้ยงัชพีเป็นความรบัผดิชอบของ
ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านเพื่อพจิารณาหาผู้สูงอายุที่มคีุณสมบตัแิละสทิธใินการรบั
สทิธิ ์ต่อมาในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จงึปรบัเบี้ยเพิ่มเป็น 300บาทต่อคนต่อเดือนโดย
ไดร้บัเงนิสนับสนุนจากกองทุนมยิาซาว่า (เจยีมจติ แสงสุวรรณ, 2555).พ.ศ. 2546 ไดม้กีารออก
ตามพระราชบญัญตัผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถงึ บุคคลซึ่งมอีายุเกนิหกสบิปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปและมสีญัชาตไิทย (พระราชบญัญตัผิูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546)ต่อมาในปี 2552 ตามราช
กจิจานุเบกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 โดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อ
วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2552 ก าหนดให้มกีารจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุที่ไม่เป็นผู้ที่ได้รบัสวสัดกิาร
หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
เงนิ 500 บาทต่อคนต่อเดอืน ต่อมาในปี 2555 ได้มกีารเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยยงัชพีให้แก่
ผูส้งูอายุ โดยก าหนดเบีย้ยงัชพีรายเดอืนแบบขัน้บนัไดส าหรบัผูสู้งอายุ ดงันี้ ผูสู้งอายุ 60–69 ปี 
จะได้รบั 600 บาท อายุ 70–79 ปี จะได้รบั 700 บาท อายุ 80–89 ปี จะได้รบั 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รบั 1,000 บาท (ส านักส่งเสรมิและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มยุทธศาสตร์
ผูส้งูอาย,ุ 2554) 
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กระบวนทศัน์และการรบัรู้เก่ียวกบั “ความสงูอาย”ุ 
(อ้างถงึใน มโนทศัน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุกระบวนทศัน์, 2556 : 7) ในการศกึษา

เกีย่วกบัความเขา้ใจ การรบัรู ้วธิคีดิและวธิปีฏบิตัขิองคนในสงัคม เกีย่วกบัความสงูอาย ุอาจแบ่ง
ได้เป็น กระบวนทศัน์ทางชวีวทิยาการแพทย์ และกระบวนทศัน์พฤฒวิทิยาของการประกอบ
สรา้งทางสงัคม (สุชาดา ทวสีทิธิ,์ 2553) กระบวนทศัน์แรกให้ความส าคญักบัร่างกายในฐานะ
องคาพยพทางชวีวทิยา (biological body) ฉายภาพร่างกาย และอวยัวะต่างๆ ของผูสู้งอายุ ใน
ด้านมดืที่เต็มไปด้วยโรคภยัไขเ้จบ็ ความเสื่อมโทรม ความโรยรา และมองว่ากระบวนการของ
การเข้าสู่ความสูงอายุ เป็นกระบวนการธรรมชาติ มีความเป็นสากลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการหล่อหลอมทางวฒันธรรม ในขณะทีก่ระบวนทศัน์ทีส่อง เชื่อในทฤษฎปีระกอบสรา้ง
ทางสงัคม (social–constructionist theory) ภายใต้มโนทศัน์เกี่ยวกบัการสรา้ง “ภาพแทนความ
จรงิ” (representation)ว่าภาพลกัษณ์ผู้สูงอายุทีถู่กรบัรูแ้ละเขา้ใจนัน้เกดิจากการสรา้งภาพแทน
ความจรงิผู้สูงอายุที่ถูกสรา้งขึน้ในแต่ละสงัคม แต่ละวฒันธรรมและแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นเพยีง
ความจรงิบางส่วนและไม่ใช่ประสบการณ์ของผู้สูงอายุทุกคน ในสงัคมสมยัใหม่ภาพลกัษณ์ของ
ผู้สูงอายุที่ปรากฏมักถูกน าเสนอในด้านลบซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติและการรงัเกียจอัน
เนื่ องมาจากอายุ (ageism) ต่อผู้สูงอายุ กระบวนทัศน์นี้จึงให้ความส าคัญต่อการรื้อถอน
ภาพลกัษณ์เชงิลบและการสรา้งภาพลกัษณ์เชงิบวกของผูส้งูอายใุหเ้พิม่มากขึน้ 

บทบาทหน้าท่ีของผูส้งูอายุ 
เมื่อก้าวไปสู่วยัชรา นับเป็นการสิ้นสุดบทบาทที่พงึกระท าต่อบุตร เพราะร่างกาย 

สงัขารได้ร่วงโรยไปตามกาลเวลา ถึงเวลานี้ผู้ที่เคยเป็นหนุ่มสาว เคยเป็นพ่อแม่ของลูกน้อย 
กลายมาเป็น ปู่  ย่า ตา ยาย และถูกก าหนดให้เป็นชนชัน้ใหม่ที่ระเบยีบทางสงัคมก าหนดให้ละ
เวน้การงานทีเ่คยท า เคยมตี าแหน่ง มอี านาจ เกยีรตยิศ กลบัลบัหายไปเมื่อล่วงเลยมาเป็นกลุ่ม
วยัทีส่งัคมเรยีกว่า ผูส้งูอายุ 

ผูส้งูอายคืุอร่มโพธ์ิร่มไทร 
ผูสู้งอายุในความหมายของสงัคมไทยนัน้ คอื รม่โพธิร์ม่ไทร ทีเ่รายงัใหค้วามเคารพ

ยกย่องเพราะมคีุณค่าทัง้ต่อครอบครวัและสงัคม แมว้่าผู้สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลง
ไปบ้าง แต่ก็ยงัคงมปีฏสิมัพนัธก์บัคนรุ่นปัจจุบนัเป็นอย่างด ีไม่มผีู้ใดปล่อยให้ท่านเผชญิความ
โดดเดี่ยวและทอดทิ้ง ในทางตรงกันข้าม ผู้สูงอายุเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ลูกหลาน ปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานมคีวามสุข ให้ความอบอุ่น ร่มเยน็ เป็นที่เคารพนับถือ 
ผูสู้งอายุจงึเปรยีบไดก้บัต้นโพธิ ์ต้นไทร ทีม่กีิง่ก้านแผ่ปกคลุมเป็นร่มเงาทีพ่ึง่ไดท้ัง้กายและทาง
ใจใหแ้ก่ลกูหลาน 
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ผูส้งูอายเุป็นศนูยก์ลางของจิตใจ 
สงัคมไทยในปัจจุบนัใหก้ารยกย่องการเป็นผูสู้งอายุ เพราะผูสู้งอายุเป็นเสาหลกั สิง่

ที่แสดงให้เหน็เป็นรูปธรรมชดัเจน คอืการม ีวนัผู้สูงอายุ ที่ก าหนดขึน้ในวนัตรุษสงกรานต์ของ
ทุกปี โดยลูกหลานแมอ้ยู่ห่างไกลกจ็ะเดนิทางกลบัมาแสดงความเคารพ ผูสู้งอายุจงึเป็นเสมอืน
ศูนยก์ลางของจติใจส าหรบัลูกหลานเมื่อสงัคมและครอบครวัยกย่องท่านเช่นนี้ ผู้สูงอายุจงึต้อง
วางตวัใหด้ ีไม่ใหล้กูหลานต าหนิได ้ครองตวัใหเ้ป็นผูสู้งอายุทีด่ ีจะไดร้บัการยกย่อง และยอมรบั
จากสงัคมและชุมชน ไปที่ใดผู้คนก็ยงัเรยีกขานว่า ตา-ยาย หรอื ลุง-ป้า อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสงัคมไทยที่แสดงถึงการให้ความเคารพยกย่องดงันัน้ควรต้องสวมบทบาทของการเป็น
ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นกรอบของ คุณธรรม ไม่กนิเหลา้เมายา เล่นการพนัน ไมป่ระพฤตใิหเ้สื่อมเสยี ไม่
พดูมากไรส้าระ ส่อเสยีด ไม่ท าตวัจุน้จา้น ไมท่ าตวัใหล้กูหลานอบัอายขายหน้า ไม่ท าตวัใหผู้อ้ื่น
ดูถูกเหยยีดหยาม ต้องท าตวัให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและผู้คนอื่นๆ อีกทัง้ยงัต้องเป็นผู้
เสยีสละอุทศิตนเพื่อชุมชน ทีส่ าคญัตอ้งมจีติใจด ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แก่ผูค้นทัว่ไป 

ผูส้งูอายเุป็นผูมี้ศกัด์ิศรี 
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มศีกัดิศ์ร ีเพราะเป็นผู้ที่มคีวามประพฤตดิ ีหมายถงึผู้ที่ท าตวัดจีน

เป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น เช่นไมเ่ล่นการพนนั ไมเ่ทีย่วเตร ่ไม่ทะเลาะววิาทกบัผูใ้ด ไมโ่กหก ไม่ท า
ตัวเป็นปัญหาแก่ใคร และยังเป็นผู้ที่ท าประโยชน์ให้กับครอบครวัและชุมชนผู้สูงอายุไทย 
โดยทัว่ไปเป็นคนไม่อยู่นิ่งดูดาย จะดูแลครอบครวั ท างานในบ้านเท่าที่จะท าได้ ด้านศาสนา 
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นผูอ้ยู่ในศลีในธรรม เขา้วดั ฟังธรรม มเีมตตาธรรม เอื้ออาทรผูท้ี่เดอืดรอ้น 
ไม่เบยีดเบยีนผู้ใด สรา้งบุญสรา้งกุศล การที่ท่านเป็นผู้ที่ส ัง่สมความดงีาม มคีวามประพฤตทิี่ด ี
ท าตวัพลเมอืงด ีท าหน้าที่ทางสงัคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ผู้สูงอายุจงึได้รบัการยกย่องจากผู้คน 
และเป็นอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์รใีนชุมชน และสงัคม 

ผูส้งูอายมีุคณุค่าต่อสงัคม 
การเป็นผูสู้งอายมุคีุณค่าต่อสงัคม เพราะทุกท่านไดผ้่านการท าความดมีาแลว้ อยา่ง

น้อยที่สุด คือ การได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี มหีน้าที่การงานด ีนอกจากนี้
ผู้สูงอายุต่างก็มปีระสบการณ์ชวีติมากมาย สามารถแยกแยะสิง่ใดถูกสิ่งใดผดิ ประสบการณ์
ความรู้เหล่านี้ย่อมสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ ได้เป็นอย่างดี ทัง้วฒันธรรม 
ประเพณี พธิกีรรมต่างๆ นัน้ ต้องอาศยัประสบการณ์แห่งผู้รู ้คอื ผู้สูงอายุทุกคนนัน่เองความ
กตญัญูรูคุ้ณต่อบุพการ ีและผู้มบีุญคุณ ยงัคงเป็นค่านิยมอนัดงีามของสงัคมไทย ผู้สูงอายุต่าง
เชื่อว่าความกตญัญูยงัคงด ารงอยู่ สิง่นี้เป็นการตอบแทนทางสงัคม ที่อาจหาได้ยากยิง่ในสงัคม
อื่น การแสดงออกถึงความกตัญญูได้แก่ บุตรหลานมารดน ้าด าหวัในวนัปีใหม่ สงกรานต์ ให้
ความเคารพ เชื่อฟังค าสัง่สอน อุปการะด้วยการมอบทรพัย์สินเงินทอง เอาใจใส่สุขภาพ 
นอกจากนี้ยงัแสดงออกได้โดยการบวชทดแทนบุญคุณ ลกูหลานทีเ่ป็นหญงิอาจบวชชพีราหมณ์
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ให้พ่อแม่ สงัคมไทยถอืว่าการไม่ทดแทนคุณ ไม่กตญัญูจดัเป็นบาป ถูกสงัคมต าหนิ ไม่ควรเอา
เป็นเยีย่งอยา่ง 

การยอมรบัตัวตนผู้สูงอายุจะด ารงชีวติอย่างมคีวามสุขได้นัน้ ก็ด้วยการยอมรบั
สภาพของตนเอง และดว้ยการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ดงันัน้การแสดงออกดว้ยการยกมอืไหว ้เมื่อ
พบปะผูสู้งอายุในสถานทีต่่างๆ นัน้ เป็นสิง่ทีพ่วกเราทุกคนในสงัคมไทยควรกระท าต่อท่าน ร่วม
ไปกบัการมองผูส้งูอายดุว้ยทศันคตเิชงิบวกในบรบิทของสงัคมไทยเหน็ว่าผูส้งูอายุคอืผูท้ีม่วียัวุฒ ิ
เวลาพูดคุยดว้ยกจ็ะแสดงความอ่อนน้อม มากกว่าแสดงความแขง็กรา้ว และจะทกัทายแมไ้มรู่จ้กั
กนั การยอมรบัตวัตนผู้สูงอายุในลกัษณะเช่นนี้ เป็นปัจจยัหลกัที่ช่วยให้การปฏสิมัพนัธ ์สื่อสาร
กบัผูส้งูอายเุป็นไปดว้ยด ีช่วยใหผู้ส้งูอายดุ ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

ผู้สูงอายุที่ดเีพื่อให้ครอบครวั ชุมชนและสงัคมได้เห็นถึงความส าคญัของผู้สูงอาย ุ
ท่านจงึตอ้งท าตวัใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูส้งูอาย ุท าตวัใหเ้หมาะสมกบัวยั สรา้งความน่าเชื่อถอื
โดยไม่พูดโกหก หลอกลวง เป็นคนพูดจรงิ และส ารวมระวงัในค าพูดอย่างมสีต ิเป็นตวัอย่างที่ดี
ของครอบครวั ชุมชน และสงัคม ช่วยเหลอืงานสาธารณะ เสยีสละเพื่อส่วนรวม ทัง้งานบุญหรอื
กจิกรรมทางศาสนา มคีวามเป็นผูใ้หญ่ มคีวามยุตธิรรม เมตตากรณุา มใีจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คบ
คนพาล ไม่เล่นพนัน ไม่ดื่มเหล้าเมายา ให้เป็นที่อับอายแก่ลูกหลาน ไม่ท าตัวน่าร าคาญแก่
สมาชกิครอบครวั ญาตมิติร เพื่อนบา้น ไม่กล่าวร้ายป้ายสผีูอ้ื่น ไม่พูดในสิง่ทีไ่ม่ควรพูด ไม่ตฉิิน
นินทาใคร ไม่จูจ้ ีข้ ีบ้่น เป็นคนมธีรรมะ เขา้วดัฟังเทศน์ฟังธรรม มจีติใจเยอืกเยน็ สงบ ไม่วุ่นวาย
กบัใคร 

ผูส้งูอายกุบัการดแูลตนเองในมิติทางสงัคม 
การดูแลผูสู้งอายุในมติทิางสงัคมนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบ

องคร์วม ทีไ่มอ่าจแยกจากกนัไดร้ะหว่างมติขิองรา่งกาย จติใจ สงัคมและจติวญิญาณ การเผชญิ
ชวีติของผูสู้งอายุนัน้ย่อมแตกต่างกนัไปตามภูมหิลงั และสภาวะสุขภาพ แต่สิง่ส าคญัทีผู่สู้งอายุ
ต้องด ารงอยู่ได้โดยไม่มีความแตกต่างก็คือ การอยู่ร่วมกันทางสงัคมอย่างมคีวามสุข และมี
ศกัดิศ์ร ี

มติทิางดา้นสงัคมของผูส้งูอาย ุจงึมคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของผูส้งูอายุ ใหอ้ยู่
ต่อไปอย่างมคีวามสุข และมคีุณภาพ ล าพงัแต่การดูแลทางการแพทยน์ัน้เป็นเพยีงส่วนหนึ่ง ที่
ผูสู้งอายจุะมโีอกาสไดพ้บกบัแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ซึง่กต่็อเมือ่มีปัญหาสุขภาพ 
กเ็ป็นเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ แต่ผูส้งูอายุตอ้งอยูร่่วมกบัครอบครวัและสงัคมตลอดเวลา 
การดูแลตนเองทางสุขภาพจงึจะต้องรวมถึงด้านจติใจ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่ดี ไม่ใช่
เฉพาะแต่การกิน การนอน การใช้ยา แต่ต้องดูแลตนเอง ครองตวัให้เป็นผู้สูงอายุที่มศีักดิศ์รี
อย่างมคีุณภาพ โดยสรา้งความเชื่อถอืจากสงัคมภายนอก เป็นอาหารเสรมิ เป็นยาบ ารุง เป็น
การเยยีวยาทางสงัคม ซึ่งมพีลงัเพิม่ภูมคิุ้มกนัให้ผู้สูงอายุสามารถยนืหยดัต่อการมชีวีติที่ด ีได้
อยา่งสงา่งาม 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมืองน่าอยู่ 
แนวคดิเรื่องเมอืงน่าอยู่นัน้เริม่ต้นขึ้นจากต่างประเทศตัง้แต่ต้นปี พ.ศ.2557 หรอื 

ค.ศ.1984 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาล) เมอืงโตรอนโต ประเทศแคนาดา  ทีม่กีาร
ประกาศวสิยัทศัน์ของเมอืงว่า “โตรอนโตจะเป็นเมอืงน่าอยู่ภายในปี ค.ศ.2000”  ซึง่หลงัจากนัน้
ในปี ค.ศ. 1986 องค์กรอนามัยโลก (WHO)ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้มีการประกาศ
สนบัสนุน  11 เมอืง ในทวปียโุรปใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ (Healthy Cities) จนปัจจบุนัประเทศสมาชกิ
ทัว่โลกเขา้รว่มโครงการนี้แลว้ มากกว่า 2,000 เมอืง  

ทัง้นี้ องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดลกัษณะของเมอืงน่าอยูไ่วร้วม 11 ประการ ดงันี้  
(อา้งถงึใน กลยทุธก์ารวางแผนพฒันาพืน้ทีท่อ้งถิน่เชงิบรูณาการ, 2551 : 43-55) 

1. การรกัษาความสะอาดดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มทีม่คีุณภาพ รวมทัง้คุณภาพ
ของทีอ่ยูอ่าศยั  

2. ระบบนิเวศ ทีย่ดึโยงการอยูร่ว่มกนัระหว่างคน สตัว ์พชื และสิง่แวดลอ้มทีด่ าเนิน
ไปอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

3. ชุมชนเขม้แขง็มคีวามเกือ้กูลและไมแ่ละไมเ่อารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั 
4. ประชาชนมสี่วนรว่มอยา่งกวา้งขวางทัง้ในการก าหนด การควบคุมและการตดัสนิ 

ใจเกีย่วกบัเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติรวมทัง้สุขภาพอนามยัและการกนิอยูท่ีด่ ี 
5. การตอบสนองความจ าเป็นพืน้ฐานทีเ่พยีงพอส าหรบัประชากรทุกคนเช่น อาหาร 

น ้า ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งห่ม การรกัษาพยาบาล  รวมทัง้การมงีานท าเพื่อสรา้งรายได ้ และความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

6. ประชาชนมสีทิธมิโีอกาสรบัรูข้่าวสาร และมกีารตดิต่อประสานงานรวมทัง้มกีลไก
ลการระดมความคดิและประสบการณ์รวมทัง้ทรพัยากรอนัหลากหลายจากการตดิต่อประสาน 
งานและการท างานรว่มกบัประชาชน 

7. เป็นเมอืงทีม่รีะบบเศรษฐกจิทีห่ลากหลายมชีวีชิวีา และมนีวตักรรมอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ  

8. ส่งเสรมิและเสรมิสรา้งการเชื่อมโยงความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง เมอืงผ่านทางมรดก
ทางวฒันธรรมสภาพทางชวีภาพอนัดงีามและด ารงชวีติรวมทัง้เอกลกัษณ์ของชุมชนในแต่ละ
ชุมชน 

9. ใหม้รีปูแบบการด าเนินงานทีส่ามารถขบัเคลื่อนโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายโดยใช้
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด    

10. มรีะบบการใหบ้รกิารวาธารณะสุขและการดแูลผูป่้วยทีเ่หมาะสม ทัว่ถงึ และเขา้ 
ถงึไดส้ าหรบัประชาชนทุกคน 

11. มสีภาวะสุขภาพของประชาชนในระดบัดมีาก (มอีตัราการเจบ็ป่วยในระดบัต ่า) 
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แนวคดิเมอืงน่าอยู่ขององค์การอนามยัโลก (WHO) ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน  ชุมชน 
องค์กรเอกชน หน่วยงานของรฐัระดบัท้องถิ่นและรฐับาลกลาง  ซึ่งจะต้องมคีวามเข้าใจและ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัเรื่องของสุขภาพ และการพฒันาเมอืงน่าอยู่ ทัง้ด้านกายภาพ จติใจ 
สงัคม  และสิง่แวดล้อม  เพื่อยกระดบัชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศยัและท างานอยู่ใน
เมอืงนัน้ ๆ ให้ดียิง่ขึ้น  โดยเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพชวีติในเขตเมอืงที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม  เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  และการประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทุกระดบั  ทัง้นี้องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานโครงการ
เมอืงน่าอยู ่ไว ้6 ประการ คอื 

1.  มสีญัญาประชาคมทีต่อ้งบรรลุ คอืความอยูด่มีสีุข (Health Awareness)  
2.  ตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธท์ีช่ดัเจน (Strategic Planning) 
3.  เป็นการปฏบิตักิารทีเ่กดิจากการประสานความรว่มมอืขององคก์รต่าง ๆ 

(Intersectoral Action) 
4.  ชุมชนตอ้งเขา้มามสี่วนร่วม (Community Participation) 
5.  ส่งเสรมิแนวคดิใหม ่ๆ ทีส่รา้งสรรค ์(Innovation) 
6.  มนีโยบายสาธารณะ  เพื่อความเป็นอยูด่มีสีุข ของประชาชน  (Healthy Public 

Policy) 
สรปุ คอื  
เมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  เป็นกระบวนการพฒันาที่เป็นองค์รวม  โดยการยดึคน

เป็นศูนยก์ลาง และอาศยัความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นรากฐานในการพฒันา  มวีตัถุประสงค์มุ่ง
ให้บ้านเมอืง ชุมชนเกิดความสงบ  สะดวก  สะอาด  ปลอดภยั  มรีะเบียบวนิัย  มเีศรษฐกิจ
รากฐานเขม้แขง็  มรีะบบบรหิารทีด่ ี ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมวีถิชีวีติทีด่ ีมคีวามสุข  และ
ทีส่ าคญัการท าเมอืงและชุมชนใหน่้าอยูต่้องอาศยัพลงัการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนอย่างจรงิจงั  
ต่อเนื่อง  ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และความอยูด่มีสีุขของคนไทย 

การพฒันาเมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ ภายใต้กรอบแนวคดิดงักล่าวนี้  จ าเป็นต้องท า
ความเขา้ใจและยดึถอืในหลกัการพืน้ฐานของการพฒันาเมอืงน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ 

หลกัการพืน้ฐาน 
ประการแรก  ต้องเขา้ใจว่าความเป็นเมอืงน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู่ แต่ละแห่งยอ่มมคีวาม

แตกต่างกนัไปตามศกัยภาพความพรอ้มอย่างสอดคล้องกบัวฒันธรรม  ค่านิยมของสงัคมชุมชน
นัน้ ๆ เป็นผูร้ว่มกนัก าหนด 

ประการที่สอง  เมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  มลีกัษณะเป็นพลวตักล่าวคือ  มกีาร
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  เป็น
กระบวนการที่ต้องมคีวามเคลื่อนไหวและสามารถแปรเปลี่ยนปรบัปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย
กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิารอย่างต่อเนื่อง 
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องคป์ระกอบของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  
ภายใต้กรอบแนวคิวและหลกัการพื้นฐานดังกล่าว  การพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิง

บูรณาการจ าเป็นต้องตระหนักถงึองค์ประกอบของเมอืงน่าอยู่ ทีเ่ชื่อมโยงกนัในทุกมติอิย่างเป็น
องค์รวม  และมชีุมชนเขม้แขง็เป็นรากฐานในการพฒันาให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ  วฒันธรรม  
ค่านิยม  และความตอ้งการในพืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  4  ประการ  ซึง่ไดแ้ก่ 

1. สรา้งความน่าอยู ่
     การมสีภาวะแวดล้อมที่ดีที่ก่อให้เกิดความน่าอยู่ที่ทางกายภาพ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต  วิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน  สังคมเข้มแข็ง  มีความสุขสงบ  สะดวก  
สะอาด  ปลอดภยั  มรีะเบยีบวนิยั  มเีอกลกัษณ์วนัธรรมทีด่ขีองเมอืงและชุมชน  โดย  

     รณรงค์สรา้งจติส านึกสาธารณะให้คนในเมอืงและชุมชนปฏบิตัิตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครดั มรีะเบยีบวนิัย  เคารพสทิธแิละหน้าที่  มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั  ดูแลปกป้อง
สาธารณสมบตั ิโดยเฉพาะการเฝ้าระวงัรกัษาทีด่นิสาธารณประโยชน์  อาท ิ บรเิวณรมิแม่น ้าล า
คลองมใิห้มกีารละเมดิและบุกรุก  เพื่อให้เกดิความมรีะเบยีบวนิัย  และความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิของคนในชุมชน 

      ฟ้ืนฟู  ป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเมืองชุมชน เน้นการปลูก
จติส านึกใหทุ้กคนตระหนักและมบีทบาทร่วมในการลดการท าลายสภาพแวดลอ้มทัง้ในดา้นการ
จดัการบ าบัดน ้ าเสีย  การจ ากัดขยะ  การปรบัปรุงสภาพแม่น ้าคูคลอง การลดมลภาวะทาง
อากาศและเสยีง  รวมทัง้การเพิม่พืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะใหเ้หมาะสมกบัความ
หนาแน่นของประชากร  และการจดัภูมทิศัน์ของเมอืงและชุมชนให้เกดิความเป็นระเบยีบและ
สวยงาม 

      ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ชุมชน  และการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูใ้นการมสี่วนร่วมเฝ้าระวงั  ฟ้ืนฟูรกัษาสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้อนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เพื่อคงไว้ซึ่ง
เอกลกัษณ์เฉพาะทีด่งีาม  วถิชีวีติและจติวญิญาณของเมอืงชุมชน 

      ประสานความร่วมมอืภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม และชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการผงัเมอืงทุกระดบั เพื่อระเบยีบการใช้ที่ดนิที่ประสานสอดคล้องกบัการ
จดัการบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน  การอนุรกัษ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
คนในเมอืง รวมทัง้เน้นใหม้กีารปฏบิตัติามฝังเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การมภีมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
     มกีารพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชุมชนที่ส ัง่สมมานาน  

ส่งเสรมิให้เกิดความตระหนักและเกิดกระบวนการเรยีนรู้  และมีการปรบัใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงกับการผลิตในสาขาต่าง ๆ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมถึง
วฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่  โดยส่งเสรมิให้มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูภูมปัิญญาทอ้งถิน่ที่
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เชื่อมโยงทัว่ถึง  รวมทัง้สนับสนุนงานวจิยัและพัฒนาต่อยอดภูมปัิญญาท้องถิ่นเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดและสืบทอดเชื่อมโยงสู่ชุมชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กวา้งขวางและยัง่ยนื 

3. การพฒันาเศรษฐกจิรากฐาน 
     การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้ 

เกดิความสมดุล มภีูมคิุ้มกนัที่ด ี สามารถเพิม่รายได้และการมงีานท าด้วยการพฒันาคุณภาพ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ  รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนประสานชุมชน  ภาคประชาสงัคมและ
ภาคเอกชน  ระดมการมสี่วนรว่มการด าเนินการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม  รวมทัง้
การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่สอดคลอ้งกบับทบาทและศกัยภาพของเมอืงและชุมชน  เพื่อให้
เมอืงและชุมชนเตบิโตอย่างเหมาะสม ส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนระดบัรากฐานอย่างเป็นระบบครบ
วงจร  ทัง้ในด้านการผลิต-แปรรูป-ตลาด-แหล่งเงนิทุนหมุนเวียน  รวมทัง้การสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพ เน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์และบรกิารที่สอดคล้องกับ
ศกัยภาพ ภูมปัิญญา และวฒันาธรรมท้องถิน่ มกีารพฒันารปูแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นที่ยอมรบัของผู้บรโิภค เชื่อมโยงสู่ตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ      
ส่งเสรมิการระดมทุนในชุมชนโดยจดัตัง้กองทุนหมุนเวยีนเพื่อสร้างวินัยการออมและให้เป็น
องค์กรทางการเงนิที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในการด าเนินธุรกิจ
ชุมชนควบคู่กบัการขยายสนิเชื่อรายยอ่ยขององคก์ารพฒันาเอกชนเครอืข่ายกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อ
การผลติและกลุ่มสหกรณ์ตลอดจนบทบาทสถาบนัการเงนิของรฐัให้สนับสนุนการพฒันาอาชพี
ในชุมชนเพิม่มากขึน้ 

4. มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี
     มกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงและชุมชนอยา่งมสี่วนรว่ม มกีารเรยีนรูก้ารท างาน

ร่วมการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในลกัษณะหุน้ส่วน การพฒันาเกดิระบบที่ด ีมปีระสทิธภิาพ มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบ ตรวจสอบได ้ไรทุ้จรติ โดยส่งเสรมิใหอ้งคก์รชุมชนที่
เขม้แขง็รวมทัง้สนันิบาตและสหพนัธอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแกนหลกัในการสรา้งเสรมิ
ขดีความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น  โดยประสานการท างานและการเรยีนรู้ในแนวราบ
ระหว่างองค์กรชุมชนและส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานส่วนกลางปรบักฎระเบียบให้เอื้ อต่อการ
ปฏบิตังิานของทอ้งถิน่และชุมชนอย่างคล่องตวั  สะดวก  และมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ฝึกอบรม
และสรา้งองคค์วามรูส้่วนทอ้งถิน่และชุมชนในการวางแผน  การบรหิารและการปฏบิตักิารพฒันา  
อาท ิ การใช้ที่ดนิการดูแลที่สาธารณประโยชน์  การควบคุมอาคาร  การส่งเสรมิและการรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม  สรา้งทศันคตคิ่านิยมในด้านความซื่อสตัยส์ุจรติในการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดบั  จดัให้มรีะบบขอ้มูลข่าวสารให้บรกิารประชาชนเพื่อสรา้งการมี
ส่วนร่วม  ความเข้าใจ  ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้องค์กรชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  
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สื่อมวลชนร่วมดูแล  ตดิตาม  และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้
เกดิระบบทีด่ ีโปรง่ใส  

7. แนวคิดเก่ียวกบัโครงการเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 
   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิ
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครัง้ที่ 4/2552 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอาย ุ   
พ.ศ. 2546 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 6 และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ พ.ศ. 2542 รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

    ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ การ
จา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552” 

    ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 

    ขอ้ 3  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรอืมตอิื่นใดซึ่งขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

    ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
    “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมอีายุหกสบิปีบรบิูรณ์ขึ้นไป และมสีญัชาติ

ไทย 
    “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมายความว่า เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ทบัหมนั 
    “ผูบ้รหิารทอ้งถิน่” หมายความว่า นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั 
    ข้อ 5  ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจ

ตคีวามวนิิจฉัยปัญหา ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ในกรณีไม่
สามารถปฏบิตัติามระเบยีบน้ีได ้ใหข้อท าความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏบิตัิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ด้ 
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หมวด 1  คณุสมบติัของผูมี้สิทธิจะได้รบัเงินเบีย้ยงัชีพ 
ข้อ 6  ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 
(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบี้ยยังชีพ

ผูส้งูอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(4) ไม่เป็นผู้ได้ร ับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

รฐัวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบ านาญ เบีย้หวดั บ านาญพเิศษ หรอื
เงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื่นทีร่ฐัหรอื
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 

หมวด 2 ขัน้ตอนการย่ืนค าขอ 
ขอ้ 7 ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปีใหผู้ท้ีจ่ะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปใน

ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่นมภีูมลิ าเนา ณ ส านักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืสถานที่
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด โดยมหีลกัฐาน ดงันี้  
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรฐัที่มีรูปถ่าย
พรอ้มส าเนา 

(2) ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
(3) สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรบักรณีที่ผู้ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพ

ผูสู้งอายุประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นผูสู้งอายทุีไ่ม่
สามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองไดต้ามวรรคหนึ่ง อาจมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ื่น
เป็นผูย้ ืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุทนกไ็ด้ 

ข้อ 7/1 ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รบัเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้อืว่าเป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
ตามระเบยีบน้ีแลว้ 

ข้อ 8  ในกรณีผู้สูงอายุที่มสีทิธไิด้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่หนึ่งยา้ยภูมลิ าเนาไปอยูอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
เคยจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเดมิยงัคงจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุจนกว่าจะสิน้สุดปีงบประมาณนัน้ 
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หากมคีวามประสงคจ์ะรบัเบี้ยยงัชพีกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งใหม่ต้องไปลงทะเบยีน
เพื่อขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งใหมก่่อนสิน้ปีงบประมาณ 

หมวด 3 การตรวจสอบและจดัท าทะเบียนประวติัผู้มีสิทธิ 
ขอ้ 9  ภายในเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี ใหจ้งัหวดัแจง้รายชื่อผูส้งูอายทุีม่สีทิธไิดร้บั

เงนิสงเคราะหต์ามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนดไปยงักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการขอตัง้งบประมาณในปีงบประมาณถดัไปในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งของ
ต าบลทับหมันได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขัน้ตอนในการด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 10  ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของผู้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุและให้ผู้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุแสดงการด ารงชวีติ
อยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ตนรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรอืให้มี
การรบัรองของนายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่กไ็ด ้

ในกรณีทีผู่ม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไม่ไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการด ารงชวีติอยู่ของผู้สูงอายุดงักล่าว จากฐานข้อมูลทะเบยีน
ราษฎร หรอืหลกัฐานอื่นทีม่สีามารถตรวจสอบได ้

หมวด 4  งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
ขอ้ 11  การตัง้งบประมาณและวธิกีารจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุให้ด าเนินการตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
ขอ้ 12  การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุหจ้่ายในอตัราตามมตคิณะรฐัมนตร ี
ข้อ 13  การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่จ่ายเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธไิดร้บัเบี้ย
ยงัชีพผู้สูงอายุ หรอืในนามบุคคลที่รบัมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุเป็นรายเดอืนภายในวนัที่ 10 ของทุกเดอืนในการจ่ายเงนิให้แก่ผู้รบัมอบอ านาจต้อง
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดยีวกบัผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจและต้องไดร้บัการยนืยนัว่าผูม้สีทิธิ
ได้รบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุยงัมชีวีติอยู่การโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดหรอืตามทีต่กลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

หมวด 5 การส้ินสดุการได้รบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
ข้อ 14  สิทธิของผู้ได้รบัเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณ ี

ดงัต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 6 



71 
 

3 แจง้สละสทิธกิารขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเป็นหนังสอืต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีต่นมสีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

กรณีสทิธไิด้รบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุดงักล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บรหิาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ สัง่ระงบัการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุส าหรบับุคคลดงักล่าว
ทนัท ี

ข้อ15 กรณีผู้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบยีนท้องถิน่แจง้การตายต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ผู้ตายมชีื่อในทะเบยีนภายในเจด็
วนันับแต่วนัที่นายทะเบียนอ าเภอ หรอืนายทะเบยีนท้องถิ่นได้รบัแจ้งการตายและให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่ผู้ตายมชีื่อในทะเบยีนนัน้ แจง้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงนิ
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุามขอ้ 8 ต่อไป 

ขอ้16 ภายใต้บงัคบัขอ้ 8 กรณีผูร้บัเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุขาดคุณสมบตัติามขอ้ 14 
(2) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิหา้วนัหาก
ไมม่ผีูค้ดัคา้นใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เสนอรายชื่อผูข้าดคุณสมบตัต่ิอผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อ
สัง่ถอนรายชื่อ และระงบัการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุทนัทใีนกรณีที่มกีารคดัค้านให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิให้ชดัเจนแล้วรายงานผู้บรหิารท้องถิน่เพื่อพจิารณา
ด าเนินการตามสมควรแก่กรณต่ีอไป 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้17 ระเบยีบนี้มใิห้กระทบต่อสทิธขิองผู้สูงอายุตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบยีบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ พ.ศ. 
2552 ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว  (อ้างถึงใน  ราชกิจจา
นุเบกษา,  2552 : 5-9) 

8.  การจดัสวสัดิการของผูส้งูอายใุนต่างประเทศ 
    ระบบสวสัดกิารได้มกีารน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายในกลุ่มประทศทีพ่ฒันาแล้ว 

(Developed Counties) เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนี หรอืสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม
ในรายละเอยีดวธิกีารปฏบิตัจิะมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามขอ้จ ากดั ทรพัยากรและปรชัญา
พื้นฐานของแต่ละประเทศ ซึ่งท าให้ผลลพัธ์ในการด าเนินนโยบายมคีวามแตกต่างกนัออกไป 
ยกตวัอย่างเช่นประเทศสหรฐัอเมรกิา  เงนิสวสัดกิารนัน้จะมาจากทัง้ผู้บรจิาคภาคเอกชนและ
รฐับาล ประเทศทีอ่าจกล่าวไดว้่าประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานรฐัสวสัดกิารซึง่กร็วมไปถงึ
เงนิบ านาญของผูส้งูอาย ุคอืประเทศสวเีดน  (วจิติตรา พ่วงท่าโก, 2556 : 38 ) 
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 การจดัสวสัดิการของประเทศนอรเ์วย ์
 นอรเ์วยเ์ป็นประเทศไดร้บัการยอมรบัใหต้ดิอนัดบัการมคีุณภาพชวีติดทีีสุ่ดของ

โลก เนื่องจากนโยบายรฐัสวสัดกิารสามารถใชไ้ดจ้รงิ และตอบโจทยค์วามต้องการทางสงัคมของ
นอร์เวย์ได้เป็นอย่างดี เป็นประเทศที่มีอัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดประเทศหนึ่ง มีการ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม ัน่คง มกีารกระจายรายได้ที่เท่าเทียม และมรีะบบสวสัดิการที่
ครอบคลุมในสงัคม โดยใช้เงนิอุดหนุนจากการเก็บภาษีทางตรงจากประชาชนในวยัแรงงาน  
เนื่องจากภาคแรงงานเป็นปัจจยัส าคญัต่อการคงอยู่ของรฐัสวสัดกิาร ดงันัน้ นโยบายสาธารณะ
ของนอรเ์วยจ์งึต้องเป็นการสนับสนุนการจา้งงานใหเ้พิม่ขึน้ โดยกองทุน Government Pension 
Fund Global (GPFG) นัน้เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนมีส่วนส าคัญต่อกรอบเศรษฐกิจมหภาคของ
นอรเ์วย ์เนื่องจากนโยบายการใชจ้่ายเงนิจากกองทุนนี้จะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่แก่คนรุ่นต่อ ๆ
ไป (ฐานเศรษฐกจิ, 22-23 พฤษภาคม 2556 ) 

 การจดัอนัดบัสวสัดกิารใน ปี 2557   นอรเ์วยม์สีวสัดกิารดูแลผูสู้งอายุดทีี่สุดใน
โลก จากทัง้หมด 96 ชาต ิ ล้มแชมป์เก่าอย่างสวเีดนได้ สวเีดน  รองลงมาคอื สวติเซอรแ์ลนด ์ 
แคนาดา และเยอรมนี  สงัคมของนอรเ์วย ์ มผีูส้งูอายุหลายคนอาศยัอยู่คนเดยีวในบา้น  หรอืทิง้
บา้นและออกไปอยู่สถานรบัเลีย้งผูสู้งอายุ  ปกติผูสู้งอายุในนอรเ์วย์ ดูแลตวัเองเก่งมาก  อยู่ได้
คนเดยีว  และมกัอยู่คนเดยีว คู่สามภีรรยาสูงอายุ อยู่ดว้ยกนั  เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสยีชวีติลง ก็
มกัจะอยู่คนเดยีว เพราะลูกหลานยา้ยออกเรอืนกนัหมด  ผู้สูงอายุหลายคนมคีวามสุขที่มาอยู่
บา้นพกัคนชรา   บา้นพกัทีน่ี่เป็นแบบอพารต์เมน้สวยงาม  เหมอืนคอนโดหรอือพารท์เมน้ราคา
แพงในเมอืงไทย  รฐับาลไดจ้ดัพยาบาลหรอืผูท้ีท่ าหน้าทีเ่กี่ยวขอ้งมาดูแลตลอด  แต่ละสปัดาห์
ครอบครวัจะมาเยี่ยมเยียนเสมอ นอร์เวย์ให้ความส าคญักับครอบครวัมาก และมรีะบบการ
จดัการดีมาก  เรื่องสวสัดิการต่างๆ  ระบบผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ระบบการดูแลคนพิการที่ด ี
(ผู้สูงอายุในนอร์เวย์, 2558 : ออนไลน์)  ผู้สูงอายุทุกคนในนอร์เวย์ได้รบัเงินบ านาญการ
เกษยีณอายุ จ านวนเงนิบ านาญจะแตกต่างกนัไปตามรายไดใ้นอดตี ผูสู้งอายุอาศยัที่อยู่ในบา้น
ของตนเอง บางคนได้รบัความช่วยเหลอืจากเทศบาลเมอืง โดยการส่งพยาบาลไปดูแลที่บ้าน 
การช่ วย เหลือที่ บ้ าน  ความ เป็น ไป ได้ของการเข้าร่วมกับ ศู น ย์ดู แลตอนกลางวัน 
(Samfunnskunnskap, 2555) 

 ด้านการศึกษา 
 ก่อนทีเ่ดก็เลก็จะเขา้โรงเรยีนกจ็ะสามารถเขา้เนอสเซอรี ่(Barnehagen) ก่อนได้

ตามแต่จะสมคัรใจ โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะน าบุตรของตนเขา้เนอสเซอรี ่ซึ่งรฐับาลจะช่วย
สนับสนุนเงนิส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ปกครอง แต่ถ้าผู้ที่มบีุตรอายุต ่ากว่า 2 ปี และต้องการจะเลี้ยงดู
บุตรเองโดยทีไ่มต่อ้งการน าบุตรเขา้เนอสเซอรีก่จ็ะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืตามส่วนทีร่ฐัสนบัสนุน 

 
 



73 
 

 การศกึษาในนอรเ์วยน์ัน้จะแบ่งเป็นหลายระดบัดงันี้ คอื 
 1.  Grunnskolen จะแยกเป็น   Barneskolen เดก็ที่มอีายุ 6 ขวบเต็ม ต้องเข้า

เรยีนในระดบัประถม 7 ปี Ungdomsskolen หรอืมธัยมต้น 3 ปี  การเรยีนในระดบันี้ จะเป็นการ
เรยีนฟร ีและหนังสอืฟร ีในการเรยีนระดบันี้ถอืเป็นภาคบงัคบัใหทุ้กคนต้องเขา้เรยีนอย่างน้อย 
10 ปี  

 2.  Videregående skole หรือมัธยมปลาย ซึ่งปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่
ส าหรบับางคนอาจเรยีนถงึ 4 ปี แลว้แต่สาขาวชิาทีเ่รยีน การศกึษาในระดบันี้จะเรยีนฟร ีแต่ตอ้ง
ซือ้หนงัสอืเอง ซึง่การเรยีนในระดบันี้จะแยกเป็นสาขาวชิาต่าง ๆ 12 สาขาทีเ่ป็นสาขาอาชพีทีใ่ห้
ทัง้ภาคความรู้และภาคปฏบิตัิ ภายหลังที่เข้ารบัการทดสอบความรู้ทางวชิาชพี นักเรยีนก็จะ
ได้รบัใบประกาศนียบตัร ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการสมคัรงานได้ นักเรยีนที่เลอืกเรยีนในสาขา
วชิาชพีทัง้หมด 47% ของนักเรยีนทัง้หมด ในการศกึษาในระดบันี้เป็นความสมคัรใจของแต่ละ
คน ไม่บงัคบัเรยีน ภายหลงัจากเรยีนจบในระดบันี้ก็สามารถศกึษาต่อในระดบั Høyskole หรอื 
Universitet หรอืมหาวทิยาลยั 

 3.  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในนอร์เวย์มีทัง้หมด 6 แห่ง คือใน Olso, 
Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger และ Ås ในระดบัปรญิญาตรใีช้เวลาเรยีน 3 ปี ส่วน
ระดบัปรญิญาโทใชเ้วลาเรยีนอกี 2 ปี แต่ในการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปนัน้ค่าใช้จ่าย
ในการเรยีนค่อนขอ้งสูงทเีดยีว เลยมคีนในนอรเ์วยไ์ม่มากนักที่ต้องการเรยีนต่อในระดบัสูง แต่
อย่างไรก็ตามก็ยงัมีทางเลือกให้กับผู้ที่ใฝ่รู้คือสามารถขอกู้เงนิเพื่อการศึกษาได้ หรอืจะขอ
ทุนการศกึษากท็ าได ้

 เงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ทุนการศกึษาที่ได้รบั ผู้ได้รบัไม่ต้องใช้คนืเมื่อจบการศึกษาแล้ว ส่วนเงนิกู้ยมื

เพื่อการศกึษานัน้จะต้องจ่ายคนืเมื่อเรยีนจบ เพยีงแต่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกู้ยมืเพื่อ
การศกึษา ประชากรทีเ่ป็นชาวต่างชาตทิีล่ ี้ภยัมากส็ามารถไดร้บัเงนิกู้หรือเงนิทุนเพื่อการศกึษา
ไดเ้ช่นกนับนพืน้ฐานของมนุษยธรรม 

 สวสัดิการการท างาน 
  รฐับาลได้ก าหนดกฎหมายเกี่ยวกบัสวสัดกิารท างานไว้หลายขอ้ด้วยกนั เวลา

การท างาน ปกต ิ37.5 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยไมร่วมเวลาพกั ถา้หากว่าใครทีต่อ้งการท างานเกนิ
กว่านี้ ถอืว่าเป็นการท างานล่วงเวลา ดงันัน้จะต้องจา่ยภาษสี าหรบัค่าท างานล่วงเวลาซึง่ถอืเป็น
รายไดพ้เิศษอยา่งน้อย 40% ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มานอกเหนือจากเงนิเดอืนปกต ิลูกจา้งจ านวน
มากมขีอ้ตกลงในการหยุดพกังานแทนการรบัเงนิค่าล่วงเวลา เช่น หากลูกจา้งท างานล่วงเวลา
ทัง้หมด 4 ชัว่โมง สามารถขอเวลาพกัเป็นเวลา 4 ชัว่โมง หรอืหากท างานล่วงเวลานบัเป็นวนัได ้
5 วนั กส็ามารถขอหยุดพกังานได ้5 วนั แทนการรบัเงนิค่าล่วงเวลา แต่ต้องท าเป็นขอ้ตกลงไว้
ระหว่างลูกจา้งและนายจ้าง วนัหยุด และการหยุดเนื่องจากการป่วย ลูกจา้งสามารถขอลาหยุด



74 
 

ได้เนื่องจากบุตรไม่สบายแต่จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ แต่หากว่ามกีารป่วยที่ต้องลาหยุด
มากกว่า 3 วนั จะต้องขอใบรบัรองแพทยไ์ปแสดงต่อนายจา้ง และหากว่าลูกจา้งต้องการหยุด
เนื่องจากสาเหตุอื่นกจ็ะตอ้งท าเรื่องขออนุญาต เช่น การหยุดเพื่อยา้ยถิน่ฐานหรอืยา้ยบา้น หรอื
การฉลองพธิตีามศาสนา ซึง่ตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากนายจา้งก่อน ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการท างาน 
ในสวสัดกิารท างานนัน้ระบุว่านายจา้งและลกูจา้งต้องเขยีนขอ้ตกลงร่วมกนั เช่น เวลาท างานเริม่
และสิ้นสุดเมื่อไร เวลาท างานนานแค่ไหน ต้องท างานนัน้นานเป็นเวลาเท่าใด (กรณีไม่ใช่งาน
ประจ า) และเกี่ยวกับเงนิเดอืน แม้ว่าลูกจ้างจะเป็นแค่ลูกจา้งทดลองงานหรอืฝึกงานก็จ าเป็น
จะตอ้งมขีอ้ตกลงการท างานรว่มกนั 

 สวสัดิการสงัคมของรฐับาล 
 รฐับาลค านึงถงึสวสัดภิาพความปลอดภยัของประชาชนเป็นส าคญั โดยมุ่งทีจ่ะ

ใหป้ระชาชนมสีภาวะการเงนิทีด่ ีสุขภาพทีด่แีละการศกึษาทีด่ใีนความเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าคนคน
นัน้จะมรีายได้มากน้อยเพยีงใดก็ตามก็จะได้สทิธโิดยเท่าเทยีมกนั รฐับาลจะเก็บเงนิส่วนหนึ่ง
จากภาษีที่ประชาชนจ่ายให้กบัรฐัฯ ไปเป็นเงนิค่าประกนัสงัคม ( folketrygden) ซึ่งเงนิส่วนนี้จะ
ถูกหกัออกจากเงนิเดอืนโดยอตัโนมตั ิซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็นเงนิที่ส่งจ่ายค่าประกนั โดยจะเก็บ
จากประชากรทุกคนทีม่งีานท าและมรีายได ้เงนิจ านวนน้ีจะจา่ยคนืใหป้ระชาชนมาเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อป่วย, คนว่างงาน, คนปลดเกษียณอายุ, บุคคลที่ไม่สามารถท างานได้  และผู้ปกครองที่มี
บุตรเลก็ เป็นตน้ 

 รฐัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุนดา้นการเงนิ โดยแบ่งเป็นประเภทตามเงนิ
ทีจ่า่ยออกไปหรอืทีป่ระชาชนไดร้บั ซึง่ม ี4 ประเภทดว้ยกนัดงันี้  

 Dagpenger  บุคคลจะไดร้บัเมื่อตกงาน แต่จะต้องท าเรื่องรอ้งขอไปยงั arbeids 
-kontoret แต่ว่าจะได้รบัเงนิเป็นจ านวนเท่าใดนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่า บุคคลนัน้มเีงนิได้ก่อนตกงาน
เท่าไหร่ และมจี านวนผูร้อ้งขอมากน้อยเพยีงใด และผูท้ี่รอ้งขอเงนิช่วยเหลอืนัน้ต้องพรอ้มที่จะ
เริม่งานใหมท่ี ่arbeidskontoret หาให ้รวมทัง้พรอ้มทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานเพื่อรบังานนัน้ 

 Sykepenger หรอืเงนิคนป่วย จะได้รบัเมื่อผู้ท าประกันสงัคมป่วย แต่ต้องมี
เงือ่นไขว่าบุคคลนัน้ตอ้งเขา้ท างานนัน้ ๆ มาไมน้่อยกว่า 4 สปัดาห ์และจะต้องมกีารท าจดหมาย
ลาป่วยซึง่แพทยเ์ป็นผูอ้อกให ้โดยแพทยแ์ละนายจา้งจะต้องร่วมมอืกนัในการหาขอ้สรปุว่าจะให้
ผูป่้วยหยดุงานนานเท่าใด เพื่อใหม้ขีอ้เสยีน้อยทีสุ่ดเพื่อใหป้ระโยชน์สงูสุดแก่นายจา้งและลกูจา้ง 

 Alderspensjon หรือเงินผู้สูงอายุ จะได้ร ับเมื่อบุคคลมีอายุครบ 67 ปีเต็ม 
จ านวนเงนิบ านาญจะมากหรอืน้อยเพียงใดนัน้ขึ้นอยู่กบัว่า บุคคลนัน้ท างานมานานเป็นเวลา
เท่าไร และเคยมรีายได้เท่าใด และห้าบุคคลนัน้ไม่มรีายได้หรอืมรีายได้ไม่เพยีงพอก็จะได้เงนิ
บ านาญขัน้ต ่ า (Minstepensjon) ส่วนผู้ที่จะได้รบัเงินบ านาญเต็มขัน้นั ้นจะต้องอาศัยอยู่ใน
ประเทศนอรเ์วยม์าไมน้่อยกว่า 40 ปี  



75 
 

 Uførepensjon หรอืเงนิคนพิการหรอืไร้ความสามารถที่จะท างาน บุคคลนัน้
จะต้องมอีายุระหว่าง 18-67 ปี ซึ่งป่วยหรอืได้บาดเจบ็จนไม่สามารถที่จะท างานได้ ก่อนที่จะ
ได้รบัเงนิช่วยนี้บุคคลนัน้ก็จะได้รบัการช่วยเหลือด้านการบ าบัดหรอืให้การฝึกฝนงาน ซึ่ง 
arbeidskontoret (NAV) จะช่วยหางานที่เหมาะสมให้ หรอืเสนอทางออกในการให้การศึกษา
เพิม่เตมิในงานอื่น ๆ  

 บริการด้านสขุภาพของรฐับาล 
 สุขภาพถือเป็นเรื่องส าคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องจากเป็นเรื่องของสวสัดิภาพ ดังนัน้

รฐับาลมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืทุกคนทีต่้องการไดร้บัความช่วยเหลอื
ซึง่เจบ็ป่วย ในการเขา้รบัการรกัษาเมื่อผูป่้วยมคีวามจ าเป็นต้องนอนพกัรักษาตวัทีโ่รงพยาบาล 
ผูป่้วยไมต่้องเสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ในการรกัษาไมว่่าคนผุน้ัน้จะมเีงนิมากมายเพยีงใดหรอืไม่
มเีงนิเลยกต็าม ซึง่ถอืว่าเป็นเรื่องของสทิธมินุษยชนทีป่ระชาชนทุกคนพงึมสีทิธิไ์ดร้บัดว้ยความ
เท่าเทยีมกนั แต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่ได้นอกพกัที่โรงพยาบาลก็จะต้องจ่ายเงนิส่วนหนึ่งของตน
(Egenandel) ส าหรบัค่าตรวจรกัษา (เกีย่วกบันอรเ์วย,์ 2552 : ออนไลน์) 

 สวสัดิการประเทศสวีเดน 
 ประเทศสวเีดน เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมกีารจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ

โดยรฐั ไดด้ทีี่สุดโดยมกีฎหมายซึ่งก าหนดรบัรองสทิธขิองผู้สูงอายุให้ได้รบัความช่วยเหลอืจาก
รฐัในสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติของผูสู้งอายุ และมกีารพฒันาเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพเป็น
ระยะ ๆ ตลอดมา ทัง้นี้โดยมงีบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุและการบรหิารกองทุน
เพื่อใหม้เีงนิอย่าง เพยีงพอส าหรบัการบรหิารจดัการ และด าเนินการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุทัง้มาตรการด้านการ เสรมิสรา้งหรอืป้องกนัและมาตรการด้านการเยยีวยา มกีารดูแล
สุขภาพระยะยาว (Health Care and Long Term Care) เพื่อใหผู้้สูงอายุมสีุขภาพอนามยัทีด่ที ัง้
ทางกายและจติใจอนัท า ให้รฐัสามารถลดค่าใช้จ่ายใน ด้านการรกัษาพยาบาลผู้สูงอายุกรณี
เจบ็ป่วยรุนแรงไดเ้ป็นอยา่งมาก ทัง้นี้การจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบั ผูส้งูอายขุองประเทศสวเีดน 
มกีารค านึงถงึความส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงันี้  

  1. ดา้นสุขภาพอนามยั รฐัมหีน้าทีโ่ดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึง่
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยมณฑลเป็นองค์กรที่มอี านาจหน้าที่บรหิารงาน
สถานพยาบาลทอ้งถิน่สถานทีร่กัษา 14 ผูป่้วยนอก และคลนิิกต่าง ๆ มเีทศบาลรบัผดิชอบดูแล
ด้านสุขภาพอนามยัในรูปแบบพเิศษเพื่อสุขภาพ อนามยัที่ดขีองประชาชนด้วยอนัเป็นบรกิาร
เสรมิการรกัษาพยาบาล  

 2. ด้านที่อยู่อาศยั ของผู้สูงอายุชาวสวเีดนสามารถได้รบัการดูแลให้ด ารงชวีติ
ตามปกตใินทีพ่กัอาศยั ของตนเอง โดยมเีทศบาลเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลจดัสวสัดกิารให้
ความช่วยเหลอืในการซื้อปัจจยัส าคญั ต่าง ๆ ในการด ารงชวีติ บรกิารด้านอาหารการกินโดย
การทา อาหารหรอืการบรกิารจดัส่งอาหารให ้ผูส้งูอายุและดา้นนความเป็นอยู่ในทีพ่กัอาศยั การ
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ให้บรกิารท าความสะอาดและการแจ้งเตือนภัยต่าง  ๆ การ ปรบัปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกบัการด ารงชวีติของผู้สูงอายุ รวมตลอดถึงการจดับรกิาร คมนาคมเกี่ยวกบัการส่ง
หรอืโดยสารเพื่อสะดวกแก่การใชบ้รกิารสาธารณะในการเดนิทาง หรอืการใช ้บรกิารสาธารณะ
อื่น ๆ (รศ.ดร.วจิติรา วเิชยีรชม : ออนไลน์) 

 การคุ้มครองผูส้งูอายขุองประเทศออสเตรเลีย 
 ปัจจุบนัจ านวนประชากรผูส้งูอายุของประเทศออสเตรเลยีมปีระมาณ รอ้ยละ 13 

ของจ านวนประชากรทัง้หมด 20 ล้านคน และมแีนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากการพัฒนา
ทางด้านสาธารณสุข ท าให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น จากจ านวน
ผูสู้งอายุทีเ่พิม่ขึน้ รฐับาลออสเตรเลยีไดต้ระหนักถงึความส าคญัในการดูแลผูสู้งอายุ จงึก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ ทัง้ในด้านสวสัดกิารที่จดัให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใหผู้้สูงอายุมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ รวมทัง้มาตรการในการคุม้ครองผูส้งูอายจุากการถูกทารณุกรรมดว้ย 

 รฐับาลออสเตรเลยีได้จดัสวสัดกิารให้แก่ผู้สูงอายุไวห้ลายประเภท ภายใต้การ
ควบคุมและดูแลของกระทรวงครอบครัวและบริการชุมชน (Department of Family and 
Community Services) และ กระทรวงสุขภาพและผู้สูงอายุ  (Department of Health and 
Ageing) ดงันี้ 

 สวสัดกิารเงนิบ านาญและเงนิช่วยเหลอืต่างๆ ประเทศออสเตรเลยีได้จดัเงนิ
บ านาญ (Age Pension) และเงนิช่วยเหลอืแก่ผูส้งูอายุโดยทัว่ไปทีม่อีายุครบ 65 ปี และผูสู้งอายุ
บางประเภทไวโ้ดยเฉพาะ ไดแ้ก่ เงนิบ านาญหรอืเงนิช่วยเหลอืส าหรบัหญงิหมา้ยทีเ่ป็นผูสู้งอาย ุ
(Widow allowance หรอื Widow ‘B’ Pension ) เงนิช่วยเหลอืส าหรบัผู้สูงอายุที่ยงัอายุไม่ครบ
เกษียณอายุ (65 ปี) แต่ถูกเอาเปรยีบในตลาดแรงงาน (Mature Age Allowance) ผู้สูงอายุซึ่ง
เป็นคู่สมรสของผู้มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารประเภทต่างๆ (Partner Allowance)และเงนิบ านาญ
ของภรรยาของผูไ้ดร้บัเงนิบ านาญ(Wife Pension) อยา่งไรกต็ามบุคคลประเภทดงักล่าว ปัจจบุนั
ไมไ่ดร้บัสทิธใินการไดร้บัเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิบ านาญ เวน้แต่จะไดร้บัสทิธก่ิอนวนัทีก่ าหนดไว ้ 

 หลกัเกณฑใ์นการขอรบัเงนิบ านาญและเงนิช่วยเหลอืจะพจิารณาจากอาย ุถิน่ที่
อยู่ รายได้ และทรพัยส์นิ กล่าวคอื ผู้สูงอายุทุกคนที่ขอรบัเงนิจะต้องม ีอายุ ถิน่ที่อยู่ ตามที่ได้
ก าหนดไว้ และมรีายได้และทรพัย์สนิไม่เกนิอตัราที่ก าหนด ทัง้นี้ไม่ค านึงถึงว่าผู้สูงอายุจะเคย
ท างานในหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน นอกจากนัน้ประเทศออสเตรเลยียงัจดัให้มเีงนิสะสมซึ่ง
เป็นส่วนเพิม่ของเงนิบ านาญ โดยเกบ็จากผูท้ างานส่วนหนึ่งและนายจา้งจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง ผูม้ ี
งานท าทุกคนไม่ว่าจะท างานในภาครฐัหรอืเอกชน ต้องเป็นสมาชกิกองทุนเงนิสะสม (มลีกัษณะ
คลา้ยกบักองทุนประกนัสงัคมหรอืกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของไทย) โดยที่ผู้ท างาน
สามารถเลอืกกองทุนทีต่นจะลงทุนได ้

 สวสัดกิารด้านที่พกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี ไดจ้ดัสวสัดกิารดา้นที่พกัอาศยั
ไว้ 2 รูปแบบในหลายโครงการ กล่าวคือ ได้จดัที่พกัอาศัยรวมให้แก่ผู้สูงอายุและมโีครงการ
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ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง โดยมหีน่วยงานตามโครงการประเมินว่า 
ผูสู้งอายุคนใดควรได้รบัสทิธโิดยพจิารณาจากความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
โดยไมไ่ดพ้จิารณาจากอายหุรอืเชือ้ชาต ิ

 สวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทัว่ไปได้เข้ารบัการ
รกัษาในฐานะคนไขท้ัว่ไปของโรงพยาบาลรฐัโดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายและไดร้บัการรกัษาจากแพทย์
สาขาต่างๆหรือได้รบัเงนิสนับสนุนค่ารกัษาพยาบาล โดยจดัเป็นโครงการประกันสุขภาพ 
(Medicare) นอกจากนั ้นยังมีโครงการช่วยเหลือค่ายารกัษาโรค (Pharmaceutical Benefits 
Scheme) เพื่อให้ประชาชนชาวออสเตรเลยีสามารถได้รบัการอุดหนุนทางการเงนิและยารกัษา
โรคจากโครงการ 

 สวสัดกิารเพิม่เตมิอื่นๆ เช่น สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืค่าโทรศพัท์ และการเป็น
สมาชกิของบตัรผูสู้งอาย ุซึง่ใชร้บัรองสทิธต่ิางๆของผูสู้งอายุ แมร้ฐับาลประเทศออสเตรเลยีจะมี
มาตรการในการดูแลผูสู้งอายุใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้แลว้ ในอกีดา้นหนึ่งของสงัคมยงัมผีูสู้งอายุ
ที่ถูกกระท าทารุณกรรมและทอดทิ้ง (Elder Abuse and Neglect) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูก
ปล่อยปะละเลย ถูกกระท าทารุณต่อร่างกาย จติใจ ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้เงนิ หรอื จดัการ
ทรพัย์สินของผู้สูงอายุในทางที่ผิด ถูกกักกันไม่ให้ติดต่อกับผู้คนภายนอก เป็นต้น ดังนัน้ 
ประเทศออสเตรเลยีจงึได้ก าหนดมาตรการในการดูแลและป้องกนัผู้สูงอายุจากการถูกทารุณ
กรรมในด้านต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ในรฐั New South Wales มมีาตรการทางกฎหมายดงัต่อไปนี้ 
ตวัอยา่งเช่น 

 ในกรณีที่เกิดอาชญากรรมรา้ยแรง ให้บุคคลที่พบเห็น หรอืเชื่อว่ามคีนถูกท า
รา้ยมหีน้าที่ต้องรายงานและให้ข้อมูลกบัต ารวจเพื่อช่วยในการจบักุม ด าเนินคดหีรอืลงโทษ
ผู้กระท าความผดิ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มใิช่การกระท าผดิรา้ยแรง ปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรการ
บงัคบัใหบุ้คคลทีพ่บเหน็หรอืรูว้่ามกีารกระท าผดิรายงาน 

 ให้ศาลออกค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกท าร้าย โดยศาลจะ
ออกค าสัง่ห้ามไม่ให้จ าเลยตดิต่อหรอืมพีฤตกิรรมยุ่งเกี่ยวกบับุคคลที่ถูกท ารา้ย (Apprehended 
Violence Orders) 

 ให้การคุ้มครองผู้สูงอายุในกรณีที่ผู้สูงอายุถูกกระท าทารุณโดยผู้ป่วยทางจติ
หรือผู้ที่มีจิตบกพร่อง โดยการน าผู้ป่วยทางจิต หรือผู้ที่มีจิตบกพร่องมาควบคุมดูแลและ
รกัษาพยาบาล 

 ในกรณีที่ผู้สูงอายุจดัการเรื่องเงนิบ านาญเองไม่ได้ กระทรวงสวสัดกิารสงัคม 
(Department of Social Security) สามารถจ่ายเงนิบ านาญให้กบับุคคลอื่นแทน เช่น ญาติของ
ผูส้งูอายไุด ้โดยทีบุ่คคลนัน้ตอ้งมหีน้าทีใ่ชเ้งนิบ านาญเพื่อประโยชน์ของผูร้บับ านาญเท่านัน้ 

 ถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถจดัการเงนิของตัวเองได้และไม่มีใครมีอ านาจในการ
จดัการทรพัยส์นิแทน ผู้สูงอายุอาจรอ้งขอให้ศาลสูง หรอื Guardianship Board ซึ่งมอี านาจใน



78 
 

การแต่งตัง้ผูอ้นุบาลและผูจ้ดัการทางการเงนิ เป็นต้น เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูจ้ดัการทางการเงนิได้ (ข่าว
ออสเตรเลยี, 2548 : ออนไลน์) 

 ประเทศออสเตรเลีย มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศไทย (และสูงกว่า
นิวซแีลนด)์ กล่าวคอื ไดค้ะแนนตามดชันีการพฒันามนุษยข์อง UNDP (Human Development 
Index – HDI) อันดบั 3 จาก 177 ประเทศ (ไทยอยู่อันดับที่ 73) มี GDP สูงเป็นอันดับที่ 10 
(ไทยอยู่อนัดบัที่ 66) ม ีGDP per capita เฉลี่ยที่ 32,000 ดอลล่ารส์หรฐั (ไทย $ US 7,595) ม ี
Gini index : 35.2 (ไทย 43.2) ซึ่งแสดงว่า มกีารกระจายความมัง่คัง่ดีกว่าของไทย ช่องว่าง
ระหว่างคนรวย คนจนมน้ีอยกว่าของประเทศไทย 

 ออสเตรเลยีมปีระชากร ประมาณ 20 ลา้นคน เนื่องจากเป็นทวปีที่กวา้งใหญ่ มี
ขนาดถงึ 7.6 ลา้น ตารางกโิลเมตร แต่ภูมปิระเทศตอนกลางเป็นทะเลทราย ประชากรส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ตามเมอืงหลวงของแต่ละมลรฐั (6 รฐั 2 เขตพิเศษ) ซึ่งอยู่ตามชายฝัง่แทบทัง้หมด 
ประชากรมอีายขุยัเฉลีย่ 80 ปี (ไทย 70 ปี) อตัราอ่านออกเขยีนไดร้อ้ยละ 99 

 ดว้ยเหตุผลทางประวตัศิาสตร ์รฐับาลออสเตรเลยี จงึให้ความส าคญักบัการจดั
สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนของตน และเน้นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ศักดิศ์รีของมนุษย ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้การดูแลชาวอะบอรจิิ้นซึ่งมาฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และทาง
การเมอืงดอ้ยกว่าคนกลุ่มอื่นๆทีอ่าศยัในประเทศ เป็นพเิศษ และโดยทีป่ระเทศมพีืน้ทีก่วา้งใหญ่
มาก แต่ประชากรน้อย ในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ออสเตรเลยีจงึมนีโยบายต้อนรบัผู้มี
การศกึษาจากประเทศต่างๆใหไ้ปตัง้ถิน่ฐานในประเทศของตน 

 ออสเตรเลยี แบ่งการบรหิารราชการออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัรฐับาลกลาง 
(federal) ระดับมลรัฐ /เขตพิ เศษ  (state/territory) และระดับท้อ งถิ่น  – เทศบาล ( local 
government) แต่ละระดับจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน และแต่ละรฐั และแต่ละท้องถิ่น
สามารถออกกฎหมาย นโยบายของตนเองได้ ที่ไม่ขดัแยง้ต่อกฎหมายและนโยบายของรฐับาล
กลาง 

 การจดัสวสัดิการสงัคมของประเทศออสเตรเลีย 
 ประเภทของคนทีอ่ยูใ่นข่ายรบัสวสัดกิารสงัคมจากรฐั แมป้ระเทศออสเตรเลยีจะ

มกีารพฒันาอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆในระดบัสูง มทีรพัยากรธรรมชาตมิาก ประชาชนมฐีานะ
ทางเศรษฐกจิค่อนขา้งดเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศที่ก าลงัพฒันา รวมทัง้ไทย แต่กม็ปีระชาชน
ที่ต้องรบัความช่วยเหลอืจากรฐัจ านวนมากเช่นกนั กลุ่มคนเหล่านี้ ได้แก่ คนจน คนพกิาร คน
พื้นเมอืง นอกจากนัน้กม็ ีเดก็ เยาวชนทีไ่ด้งานที่มรีายได้น้อย คนว่างงาน คนป่วยเรือ้รงั คนที่
ไม่มบีา้นเป็นของตนเอง ครอบครวัทีห่ย่ารา้งกนั (พ่อหรอืแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลีย้งลูกตามล าพงั) 
หรอืคนที่มีลูกมาก คนต่างด้าวที่อพยพมาอย่างถูกกฎหมายและเริม่สร้างครอบครวัใหม่ใน
ออสเตรเลยี กลุ่มคนเหล่านี้รวมกนัประมาณ 2.5 – 3 ล้านคน (จากจ านวนพลเมอืงทัง้ประเทศ 
20 ลา้นคนนอกจากนี้ ออสเตรเลยียงัประสบปัญหาเรื่องการเล่นการพนัน โดยประชาชนจ านวน 
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400,000 คน เล่นการพนันประจ า และท าให้คนในครอบครวัและชุมชนจ านวน 3.2 ล้านคน 
กระทบกระเทอืนตามไปด้วย (สาเหตุหนึ่ง คอื แต่ละมลรฐัเปิดโอกาสให้มกีารเล่นพนันถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้ในรปูแบบคาสโิน ตู้เกมทีเ่ล่นพนัน (slot machine) จากการบรรยายของผูแ้ทน
กระทรวง FaCSIA ออสเตรเลยีมตีู้พนนัจ านวนถงึ 25 % ของปรมิาณตูพ้นันลกัษณะเดยีวกนัทัง้
โลก  

 รฐับาลออสเตรเลยีไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ประชาชนของตน
มากดงันัน้จงึจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีประมาณ 25 % ของงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อการนี้ 

 แนวคดิหลกั : หลกัการเสรนีิยม โดยภาพรวมแล้วกล่าวไดว้่าการจดัสวสัดกิาร
สังคมของประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันเป็นไปในแนวทางเสรนีิยม สิ่งที่สะท้อนหลักการ
ดงักล่าวปรากฏในหลายด้าน อาทิ การใช้หลกัให้ผู้รบับรกิารต้องมสี่วนรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
(users pay) การพยายามลดบทบาทของรฐัลกัษณะต่าง เช่น นโยบายการเลกิสถานสงเคราะห ์
(deinstitutionalization) หรอืแม้แต่การเรยีกผู้รบับรกิารว่า “ลูกค้า” (customer) แม้รฐัพยายาม
ลดภาระในเรื่องเหล่านี้ แต่ความรบัผดิชอบในดา้นงบประมาณยงัคงเป็นของรฐัอย่างเตม็ที ่การ
เปลีย่นแปลงจงึปรากฏเฉพาะในดา้นวธิกีารปฏบิตัหิรอืวธิกีารจดัเป็นส าคญั 

 หากสิง่แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สงัคม-การเมอืงของประเทศไทยยงัคงเป็นไป
ดังเช่นในปัจจุบันแล้ว แนวทางการจดัสวสัดิการสังคมแบบออสเตรเลียน่าจะเหมาะสมกับ
ประเทศไทย กล่าวคือรฐัต้องลดบทบาทในการเป็นผู้จดัสวัสดิการให้น้อยลงแต่ส่งเสรมิให้
ครอบครวั องคก์ร เอกชน และสงัคมเขา้มามบีทบาทมากขึน้ บทบาทของรฐัคงเหลอือยูเ่พยีงการ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การส่งเสรมิทางวชิาการ และประสานงานในด้านกฎระเบยีบ
และการบรหิาร จดัการ อย่างไรกต็ามการเปลีย่นแปลงลกัษณะนี้คงต้องใชเ้วลาพอควร ประเดน็
ทีจ่ะรายงาน ต่อไปนี้ในหลายกรณีจะสะทอ้นถงึหลกัเสรนีิยมทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 รปูแบบการใหบ้รกิาร 
 การช่วยเหลอืด้านที่อยู่อาศยั การจดัการด้านเคหะสงเคราะห์ของรฐัสามารถ

แก้ไขปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยของประชากรได้ไม่เท่ากัน ขึ้นกับความรุนแรงของปัญหาและ
งบประมาณที่แต่ละรฐัม ี(เช่น ท าไดด้ใีนกรุงแคนเบอรรร์่า แต่ยงัไม่พอเพยีงในรฐันิวเซาธเ์วลส์) 
เคหะสงเคราะหม์ทีัง้ทีเ่ป็นแฟลต และบา้นหลายขนาด ผูม้สีทิธเิขา้อยู่อาศยัต้องผ่านการทดสอบ
รายได้และต้องจ่ายค่าเช่า สทิธกิารเช่าคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่ผู้นัน้ยงัคงมรีายได้น้อยและ
สามารถจ่ายค่าเช่าได้ อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการอาศัยในเคหะของรฐัโดยเฉลี่ยอยู่ที ่
ประมาณ 5 ปี การยา้ยออกเป็นเพราะบุคคลผูน้ัน้มฐีานะดขีึน้ จงึหมดสทิธกิารเช่า หรอืประสงค์
จะยา้ยออกดว้ยเหตุผลอื่นๆ  

 นอกจากการสรา้งเคหะสถานของรฐัแล้ว การสนับสนุนด้านค่าเช่าบ้านเป็นอกี
วธิหีนึ่งที่รฐัใช ้(rent assistance) ดว้ย วธินีี้ผูท้ ี่มคีวามจ าเป็นไม่ต้องรอคอยเคหะสงเคราะหข์อง
รฐั แต่สามารถใช้บริการบ้านเช่าของเอกชนได้โดยค่าเช่าส่วนหนึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจาก
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สวสัดกิารสงัคม แนวทางนี้อาจเป็นทางเลอืกหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถใช้ได้ เพราะการสรา้ง
บา้นจ าหน่ายแก่ประชาชนสามารถกระท าได้จ ากดั และต้องใช้เวลาและงบประมาณเป็นจ านวน
มาก การเปลีย่นมาใชว้ธิกีารท านองเดยีวกบัออสเตรเลยีน่าจะช่วยขยายขอบเขตการช่วยเหลอื
ให้กว้างขวางขึ้น กล่าวคอืจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืค่าเช่าบ้านส าหรบัผู้ที่จ าเป็น ขณะเดยีวกนัก็
เรยีกเก็บค่าเช่าจากเคหะสถานที่รฐัจดัสรา้งขึ้น แทนที่จะใช้วธิขีายซึ่งเท่ากบัเป็นการจ ากดัผู้มี
สทิธแิทนทีจ่ะใชว้ธิกีารปลกูใหเ้ช่าซึง่ผูร้บับรกิารจะมมีากขึน้เนื่องจากเกดิการหมุนเวยีนการเขา้
อยู่อย่างต่อเนื่ อง ส่วนค่าเช่าที่จ ัดเก็บราคาถูกก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาให้
เคหะสงเคราะหเ์หล่านัน้คงอยูใ่นระยะยาว 

 การสงเคราะหผ์ูพ้กิาร การสงเคราะหผ์ูพ้กิารเป็นไปตามนโยบายการเลกิสถาน
สงเคราะหก์ล่าวคอื รฐัพยายามหาทางใหก้ารดแูลผูพ้กิารกลายเป็นเรือ่งของครอบครวัและชุมชน 
ในทางปฏิบัติ ร ัฐจะจ่ายเงินให้กับผู้ท าหน้าที่ดูแลผู้พิการในครัวเรือน ( carer payment) 
สวัสดิการในด้านนี้ ท าให้การรับภาระในการดูแลผู้พิการในครัวเรือนเป็นไปได้มากขึ้น 
นอกจากนัน้รฐัยงัมนีโยบายส่งเสรมิบ้านส าหรบัคนพิการ (group home) บ้านดงักล่าวอยู่ใน
ชุมชนและในแต่ละหลงัจะมผีู้พกิารอาศยัอยู่ร่วมกนัประมาณ 5 คน การอยู่ร่วมกนัของผู้พกิาร 
ท าให้เกดิการเรยีนรูท้ี่จะช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ในเวลาเดยีวกนัรฐัก็มไิด้ทอดทิ้งโดยจะจดัส่ง
เจา้หน้าทีไ่ปเยีย่มเยยีนเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืเพิม่เตมิ 

 นอกจากสวสัดกิารเหล่านี้แล้วรฐัยงัมเีงนิสงเคราะห์บางประเภทที่จ่ายเพื่อช่วย
ให้ คนพิการสามารถด ารงชีวติในสงัคมได้ดีพอควร อาทิ เงนิช่วยค่าเดินทางและอื่น ๆ การ
สนับสนุนเหล่านี้ท าให้นโยบายการใช้ครอบครวัและชุมชนเป็นฐานในการสงเคราะห์คนพกิาร
เป็นไปได ้

 การช่วยเหลือคนพิการในตลาดแรงงาน รฐับาลออสเตรเลียไม่ได้ใช้วิธีการ
บังคับให้สถานประกอบการจ้างคนพิการท างาน แต่ใช้มาตรการหลายประเภทที่สามารถ
ช่วยเหลอืการท างานในตลาดแรงงาน อาท ิ

 1. กฎหมายห้ามกดีกนัการจา้งงาน มาตรการแรกคอืกฎหมายห้ามกดีกนั การ
จา้งงาน บุคคลใดที่มคีวามสามารถในการท างานนัน้ ๆ ต้องได้รบัโอกาสการจา้งงานอย่าง เท่า
เทยีมกนั กฎหมายน้ีจงึเป็นการสรา้งสทิธพิืน้ฐานดา้นโอกาสการท างานใหก้บัผูพ้กิาร  

 2. การให้เงินสนับสนุนค่าจ้าง ทางหนึ่ งที่ร ัฐสามารถใช้ได้คือการให้เงิน 
สนับสนุน หรือเงินชดเชยค่าจ้างให้กับนายจ้างที่จ้างงานคนพิการ (wage subsidy) การ
ช่วยเหลอืลกัษณะนี้ช่วยลดต้นทุนด้านค่าจา้งของนายจา้ง ขณะเดยีวกนัก็เป็นการชดเชยผลติ
ภาพการท างานของคนพกิารทีอ่าจจะมน้ีอยกว่าคนปกตใิหก้บันายจา้ง  

 3. บรกิารช่วยเหลือโดยตรง การช่วยเหลือที่เป็นบรกิารแก่ผู้พิการโดยตรง
ปรากฏในหลายลกัษณะนับตัง้แต่ การจดัหางาน การช่วยกรอกใบสมคัรงาน การติดต่อกับ 
นายจ้าง การให้ค าแนะน าในการสมัภาษณ์งาน การฝึกอาชีพ ตลอดจนการประสานให้การ 
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ช่วยเหลอืกบันายจา้งทีต่อ้งเตรยีมจดัสถานทีแ่ละเครือ่งมอืการท างานใหเ้หมาะสมกบัการท างาน
ของผูพ้กิาร 

 การจ่ายบ านาญให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มรีายได้น้อย กฎหมายของออสเตรเลีย
ก าหนดให้ประชาชนปลดเกษียณจากงานที่ท าอยู่ โดยเพศชายเกษียณเมื่ออายุครบ 65 ปี และ
เพศหญงิเมือ่อาย ุ63 ปี หกเดอืน หากเงนิบ านาญทีไ่ดร้บั (ประมาณ 25 % ของรายไดเ้ฉลีย่ก่อน
เกษยีณ) สูงกว่าเสน้รายไดข้ัน้ต ่า ผูสู้งอายเุหล่านี้กจ็ะไดร้บัเพยีงเงนิบ านาญของตน แต่หากเงนิ
บ านาญน้อยกว่าเสน้ความยากจน คนชราเหล่านี้จะมสีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหเ์พิม่เตมิใหเ้ท่ากบั
อตัรารายได้ต ่าสุดตามทีก่ฎหมายก าหนด ส่วนประชาชนทัว่ไปที่มรีายไดน้้อย กม็โีอกาสรบัเงนิ
สงเคราะหไ์ดเ้ช่นกนั การก าหนดอตัรารายไดข้ัน้ต ่าของแต่ละคน (เพื่อจะไดร้บัสทิธใินการรบัเงนิ
สงเคราะห)์ ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น เพราะขึน้กบัหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นฐานะเดมิ ทรพัยส์นิที่ม ี
รายได ้จ านวนบุตรหรอืผูท้ีอ่ยู่ภายใต้การเลีย้งด ูภาระในการจา่ยค่ารกัษาโรคประจ าตวั ฯลฯ แต่
อาจกล่าวได้ว่า โดยทัว่ไปแล้ว ชาวออสเตรเลียต้องมีรายได้อย่างน้อย 17,500 ดอลล่าร์
ออสเตรเลยีต่อปี (ประมาณ 560,000 บาทต่อปี) หากต ่ากว่านี้จะมสีทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์ใน
รปูแบบต่างๆ  

 การจ่ายค่ารกัษาพยาบาล รฐับาลได้จดับรกิารรกัษาพยาบาลให้แก่ประชาชน
ของตน โดยใชร้ะบบประกนัภยั ซึ่งประชาชนทีเ่สยีภาษีใหร้ฐั จะได้รบัสทิธดิงักล่าวนี้ ในกรณีที่
ไปรกัษาพยาบาลกับสถานพยาบาลและจ่ายค่ารกัษาไปก่อนสามารถน าใบเสร็จมาเบิกที ่
Centrelink ได ้ 

 การจ่ายเงนิอุดหนุนครอบครวั รฐับาลมนีโยบายสรา้งครอบครวัใหเ้ขม้แขง็ และ
สรา้งก าลงัคนของประเทศในอนาคตที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึก าหนดให้มกีารสนับสนุนทาง
การเงนิแก่ครอบครวัที่มีรายได้น้อย อาทิครอบครวัที่มีสมาชิก 4 คน จะได้รบัเงนิประมาณ 
20,000 ดอลล่ารอ์อสเตรเลยีต่อปี เพื่อให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูสมาชกิในครอบครวัได้อย่างสม
อัตภาพ ซึ่งปัจจุบันมีครอบครัวประมาณ 8 % ของทัง้หมดได้ร ับความช่วยเหลือด้านนี้ 
นอกจากนี้ รฐัยงัจ่ายเงนิค่าเลีย้งดูเดก็อกีประมาณปีละ 3,000-5,000 ดอลล่ารอ์อสเตรเลยีต่อคน
ต่อปี (จนกว่าเดก็อายคุรบ 6 ปี) 

 การใหส้วสัดกิารแบบเบด็เสรจ็ ตวัอยา่งการจดัสวสัดกิารในประเทศออสเตรเลยี
สะท้อนถงึการให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็และควบวงจร ยกตวัอย่าง เช่น บรกิารด้านครอบครวัที ่
Centacare (องค์กรการกุศล สนับสนุนโดยโบสถ์ครสิต์) จดัประกอบด้วยบรกิารก่อนการตัง้
ครอบครวั บรกิารระหว่างการใชช้วีติร่วมกนั และบรกิารแกไ้ขปัญหาหากเกดิครอบครวัแตกแยก 
บรกิารเหล่านี้มขีอบเขตชดัเจน เช่น บรกิารกรณีครอบครวัแตกแยกจะไม่ใหค้วามส าคญักบัการ
หาทางใหท้ัง้สองฝ่ายคนืดกีนั แต่จะเน้นทีก่ารแบ่งทรพัยส์นิ สทิธกิารเลีย้งดูเดก็ ทัง้นี้เดก็จะเป็น
เป้าหมายส าคญั  
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นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้วการให้การสงเคราะห์ในหลายกรณีแสดงถึงการ
ช่วยเหลอืเป็น package ที่จะช่วยผู้รบัการสงเคราะห์ไดม้ากขึน้ เช่น ผูไ้ดร้บับ านาญชราภาพจะ
ได้รบั บตัรลดราคา และเงนิช่วยเหลอืค่ายาไปพร้อมกัน การสงเคราะห์เป็นชุดแม้สิ้นเปลือง
งบประมาณมากขึน้แต่กช็่วยใหก้ารแก้ไขปัญหาของผูร้บับรกิารตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

การจ่ายค่าจา้งขัน้ต ่าสองระดบั ค าอธบิายเชื่อมโยงกบัการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจใน
การท างานยงัให้ขอ้มูลที่น่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื การก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่าเป็น 2 ระดบั อนั
ไดแ้ก่ ค่าจา้งขัน้ต ่าส าหรบัแรงงานที่มอีาย ุ16-18 ปี และค่าจา้งขัน้ต ่าส าหรบัแรงงานผูใ้หญ่ การ
ก าหนดค่าจา้งแรงงานในลกัษณะนี้เท่ากบัยอมรบัใหผู้ท้ี่พน้วยัการศกึษาภาคบงัคบั แต่ยงัมอีายุ
ไม่เกิน 18 ปี (ซึ่งยงัคงถือเป็นแรงงานเด็กตามมาตรฐานสากล) สามารถท างานได้อย่างถูก
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าจ้างที่ต ่ากว่าแรงงานผู้ใหญ่แสดงถึงการที่รฐัไม่ส่งเสรมิ 
การท างานของเยาวชน การก าหนดค่าจ้างในลักษณะนี้ท าให้เยาวชนที่จ าเป็นต้องมรีายได ้
สามารถหางานท าได้ง่ายขึน้ (เพราะนายจา้งจ่ายค่าจา้งต ่ากว่าผู้ใหญ่อย่างถูกกฎหมาย) จงึไม่
จ าเป็นต้องพึ่งเงนิสงเคราะห์จากรฐั ขณะเดียวกันก็สามารถท างานไปพร้อมกับการศึกษา
ต่อเนื่องได ้ 

การสนับสนุนประชาชนให้ท างานอาสาสมคัร รฐับาลออสเตรเลียนอกจากจะให้
ความส าคญักบัการจดับรกิารสงัคมแก่ประชาชนของตนแล้ว ยงัมนีโยบายที่แฝงมากบัการจดั
สวสัดกิารเรื่อง การส่งเสรมิให้คนในชุมชนท างานเพื่อชุมชนของตนเองด้วย เพราะเชื่อว่า คน
เหล่านี้ยอ่มตัง้ใจท างานและจะส่งผลดต่ีอชุมชนและประเทศในภาพรวม นโยบายน้ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถช่วยเหลอืกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ อาท ิคนพกิาร 
คนชรา ผูป่้วย หรอืแมแ้ต่การท างานสาธารณะภายในชุมชนของตน ดูแลเรื่องสภาพสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชน หน่วยงานของรฐับาลและเอกชนจะฝึกอบรมให้อาสาสมคัรรูว้ธิกีารท างานที่ถูกต้อง
ตามหลกัวชิาการและกฎหมาย และจดัสรรค่าตอบแทนจ านวนหนึ่งให ้เป็นสนิน ้าใจ (แต่ไม่มาก
เท่าการไปรบัจา้งท างานประจ าตามหน่วยงานต่างๆ)  

การสนับสนุนองค์กรชุมชน รฐับาลมีนโยบายให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
ทัง้หลายสามารถเสนอโครงการพฒันาชุมชนของตนได้ โดยจะมกีารพจิารณาโครงการปีละ 2 
ครัง้ แต่ละครัง้จะมอีงคก์รชุมชนประมาณ 150 แห่งไดร้บัทุนสนับสนุน รวมเป็นเงนิประมาณ 20 
ล้านดอลล่ารอ์อสเตรเลยี (ประมาณ 640 ล้านบาท) โครงการที่เสนอโดยชุมชนเหล่านี้ จะเน้น
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน ด าเนินงานโดยคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแบบ
อาสาสมคัร หรอื มกีารจา้งมอือาชพีมาช่วยด าเนินการกต็าม ทัง้นี้ รฐับาลจะพจิารณาโครงการที่
เน้นการสรา้งชุมชนให้เขม้แขง็ การมสี่วนร่วมของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาดา้นเดก็ 
ครอบครวั และชุมชนไปในเวลาเดยีวกนั 
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การท างานแบบมอือาชพี ทุกหน่วยงานที่ไปดูงานมกีารท างานวจิยัอย่างต่อเนื่อง 
(อาจท าเอง ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรอืจ้างให้หน่วยงานอื่นท า) ท าให้สามารถปรบัปรุง
คุณภาพการท างานของตนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้  แต่ละหน่วยงานยงัมีระบบข้อมูลที่มี
ประสทิธภิาพ มกีารเปิดช่องทางให ้“ลูกคา้” ตดิต่อกบัหน่วยงานของตนทัง้ทางโทรศพัท ์(เบอร์
หน่วยงานเหล่านี้จะเสยีค่าบรกิารราคาถูก เพยีง 30 เซน็ต์) และหากเป็นหน่วยงานใหบ้รกิารตรง 
(อาท ิCentrelink ) “ลูกค้า” สามารถโทรศพัท์หาได้ตลอด 24 ชัว่โมง กรณีที่ผู้ก าหนดนโยบาย
ของหน่วยงานระดับสูง (นักการเมือง) ก าหนดนโยบาย หรอืออกกฎหมายที่ไม่เหมาะสม 
หน่วยงานต่างๆจะเสนอแนะทางเลอืกใหม่ โดยมขีอ้มลูจากงานวจิยั หรอืบทเรยีนต่างๆทีผ่่านมา
ในอดีตสนับสนุน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานได้ เพราะ
นักการเมอืงเองกไ็ม่ประสงคจ์ะถูกประชาชนต่อต้าน (เพราะก าหนดนโยบายหรอืกฎหมายทีไ่ม่
เหมาะสม ไม่มปีระสทิธภิาพ) เช่นกนั ในส่วนการท างานของรฐับาลก็มกีารศึกษาปัญหาของ
ประชาชนก่อนทีจ่ะก าหนดนโยบาย และขบัเคลื่อนกฎหมายใดๆสนับสนุน มกีารปรบัปรุงขอ้มูล
ให้ทนัสมยัตลอดเวลา เช่น การปรบัอตัราเงนิสงเคราะห์จะมกีารทบทวนทุก 6 เดอืน หากดชันี
เศรษฐกจิเปลีย่นกจ็ะปรบัอตัราตามไป 

สงัคมผูส้งูอายขุองญ่ีปุ่ น 
ในปัจจุบนัญี่ปุ่ นเป็นชาตทิี่มสีดัส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก นัน่คอื ประชากร

ญี่ปุ่ นที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของประชากรในประเทศ นัน่
หมายความว่าในประเทศญี่ปุ่ น 1 คนใน 4 คนเป็น ผูสู้งอายุแนวโน้มเช่นนี้จงึค านวณออกมาใน
เชงิสถติไิด้ ว่า ภายในปีค.ศ. 2040 หรอือกี 29 ปีขา้งหน้านี้เองจ านวนผู้คนที่มอีายุ 65 ปีขึน้ไป
ในญี่ปุ่ นจะสูงเป็น 33% ของพลเมอืงญี่ปุ่ น นัน่หมายความว่า 1 คนใน 3 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 
รฐับาลญี่ปุ่ นได้เห็นแนวโน้มของสัดส่วนประชากร ผู้สูงอายุในประเทศ จึงได้วางนโยบาย
แห่งชาตไิวร้องรบั ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ และองคก์รเอกชนต่างๆ กไ็ดป้รบันโยบายการ
ผลติสนิค้าอุปโภคและบรโิภค ทัง้หลายไว้แล้วเช่นกนั ประเทศญี่ปุ่ นจงึเป็นที่จบัตามอง ของ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ ที่มแีนวโน้มว่าสดัส่วนประชากรผู้สูงอายุ
ก า ลงัเพิม่ มากขึน้ เพื่อเตรยีมพรอ้มที่จะปรบัตวัให้ประชากรใน ประเทศของตนให้มคีุณภาพ
ชวีติที่ดบี้านเมอืงที่น่าอยู่ ยิง่ขึ้น ประเทศไทยมอีตัราการเจรญิพนัธุ์ต ่ากว่า 2.0 จดัอยู่ ในกลุ่ม
ประเทศที่มอีตัราการเจรญิพนัธุ์ต ่า ซึ่งประกอบ ด้วยทุกประเทศในทวปียุโรป, 14 ประเทศใน
ทวปีอเมรกิา, และ 19 ประเทศในทวปีเอเชยี เรยีงตามล าดบัจ านวน ประชากรของประเทศได้
ดงันี้ จนี บราซลิ รสัเซยี ญี่ปุ่ น เวยีดนาม เยอรมนั อหิร่าน ไทย ฝรัง่เศส การพฒันาประเทศจงึ
ต้องค านึงถงึประชากรผูสู้งวยั เหล่านี้ทัง้ในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ ในปี 1970 รฐับาลญี่ปุ่ นจดั
งบประมาณ 6% ของรายไดร้ฐัเพื่อสวสัดกิารสงัคม ต่อมาในปี 1992 งบประมาณนี้เพิม่มากขึน้
เป็น 18% และคาดว่าใน ปี 2025 รฐัอาจจะต้องใช้เงนิเพื่อสวสัดิการสงัคม สูงถึง 27% ของ
รายไดร้ฐั เงนิเหล่านี้ลว้นเป็นเงนิภาษี ที่จดัเก็บมาจากกลุ่มคนในวยัท า งานที่มสีดัส่วนเกอืบจะ 
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คงที่ ในขณะที่ผู้สูงวยัมจี านวนเพิ่มขึ้น รายงานของ สหประชาชาตจิงึได้เสนอให้รฐับาลญี่ปุ่ น
ปรบัอายุเกษยีณ จาก 65 ในปัจจุบนัเป็น 77 ปีมฉิะนัน้ประเทศชาติ จะขาดแคลนแรงงานอย่าง
หนัก จ า เป็นต้องจ้างแรงงาน ต่างชาติถึงปีละ 1 ล้านคนนับตัง้แต่ปีค.ศ. 2000 จนถึง ปี2050 
เพื่อรกัษาดุลยภาพของผลผลติประชาชาต ิ

รฐัสวสัดกิารที่จดัไว้จะต้องใช้งบประมาณจ านวน มหาศาล เมื่อคนญี่ปุ่ นมอีายุยนื
ยาวขึน้ รฐัก็ยิง่ต้องส ารอง งบประมาณมากขึน้ในการรกัษาพยาบาลผู้สูงวยั ทุกวนันี้  ญี่ปุ่ นเป็น
ชาตทิีป่ระชากรมอีายุยนืยาวที่สุดในโลก คอื เฉลีย่อายุสูงถงึ 83 ปี(ประเทศไทย 70 ปี สงิคโปร ์
82 ปี) รฐับาลญี่ปุ่ นตระหนักถงึสภาวะแรงงานทีข่าดแคลน และไดเ้พิม่มาตรการผ่อนผนัอนุโลม
ใหใ้ชแ้รงงาน ต่างชาตไิดต้ัง้แต่ปี 2000 เป็นต้นมา แต่กย็งัไมเ่พยีงพอ ทีจ่ะรองรบัความต้องการ
โดยรวมของเศรษฐกจิได้ ประเทศญีปุ่่ นไดช้ื่อว่าเป็นชาตทิีม่วีนิัยการครองชพี ทีโ่ดดเด่นกว่าชาติ
อื่นๆ ในโลก นวตักรรมใหม่ๆ ที่เกิด ขึ้นทัง้ในระดบัชาติและสงัคมช่วยผลกัดนัแนวคิดเรื่อง 
มาตรฐานในการออกแบบบา้นที่อยู่อาศยั การก่อสรา้ง อาคารสูง ระบบขนส่งมวลชน และพื้นที่
สาธารณะ ทุกแห่งหน ให้ค านึงถงึความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และความมปีระสทิธภิาพ
ของทุกชวีติ ในการนี้ไดม้กีาร เน้นค า ว่าทุกชวีติอย่างไม่มขี้อยกเวน้ ไม่ว่าคนๆนัน้จะ เป็นเดก็
เลก็หรอืคนชรา เป็นชายหรอืหญงิ เป็นคน ร่างกายสูงใหญ่หรอืเตี้ยเลก็ หรอืคนพกิาร ทัง้นี้เพื่อ 
รองรบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ผู้คนไม่ว่าวยัใด หรอืเพศใด ย่อมมสีิทธเิท่า
เทยีม กนัในการเลอืกทีจ่ะมชีวีติความเป็นอยู่อย่างสะดวกปลอดภยั และมคีุณภาพใหก้บัตนเอง
ได้ เช่น ในบ้าน เรอืนไม่มขี ัน้บนัได ประตูบ้านหรอืประตูห้องไม่ใช้ลูกบดิ ทางเข้าออกมคีวาม
กวา้งขวาง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ ในระดบัที่ผู้ใช้ทุกผู้ทุกวยัสามารถเอื้อมถงึ ตลอดจน รถเมล์
และรถไฟไม่มขี ัน้บนัได เอื้อใหทุ้กคนก้าว ขึน้ลงไดส้ะดวกโดยไม่มขีอ้จ า กดั สนิคา้อุปโภค และ
บรโิภคทีว่างขายในตลาดทัว่ไปนัน้ จ า เป็น ต้องค านึงถงึผู้ซือ้ทุกระดบั เมื่อผูสู้งอายุในสงัคม มี
สดัส่วนสูงขึน้กย็่อมกลายเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคที่ ผูผ้ลติสนิคา้ต้องใหค้วามสนใจมากยิง่ๆขึน้ ทฤษฎ ี
“อิบะโช” ของประเทศญี่ปุ่ น คนญี่ปุ่ นได้ให้ความสนใจกับทฤษฎี “อิบะโช” ซึ่ง ในภาษาญี่ปุ่ น
แปลว่าบ้าน แต่ในที่นี้ค า ว่าอบิะโชมี ความหมายลกึซึ้งกว่านัน้ นัน่คอื เป็นที่ท า ให้ผู้อยู่อาศยั 
นัน้รูส้กึถงึคุณค่าของตนเอง ความชราไม่ใช่ทางเลอืก แต่เป็นสิง่ทีธ่รรมชาตกิ าหนดไว ้เมือ่ถงึวยั
ชราภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของผูค้นย่อมถดถอยลง กลายเป็นภาระของลูกหลาน
และสงัคมโดยรวม แนวคดิเรือ่งอบิะโชก าลงัเป็นทีส่นใจของหลาย ประเทศทัว่โลก เพื่อเสนอแนะ
ใหส้งัคมค านึงถงึคนสงูวยั และใส่ใจใหไ้ดอ้าศยัอยู่อย่างปลอดภยั และสะดวกสบายตลอดจนเป็น
ทีเ่คารพนับถอืของผูท้ี่อ่อนวยักว่า สนองตอบต่อค า กล่าวของแม่ชเีทเรซ่าทีว่่า “ผู้คนที ่ขาดคน
เหลยีวแล ไม่มใีครรูจ้กัและถูกลมื คอื ผูท้ี่ หวิโหยและยากจนยิง่กว่าคนที่ขาดแคลนอาหาร เสยี
อกี” อบิะโชเน้นการสรา้งจติส านึกใหก้บัผูสู้งวยัว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และประสบการณ์
ของเขาม ีบทบาทในการสรา้งความเจรญิใหก้บัประเทศชาติ อบิะโชเป็นต้นแบบของการส่งเสรมิ
ให้เกิดความ เขา้ใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างวยัของประชากร โดย สามารถท า ให้ลูกหลานและ
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ผูค้นในสงัคมยอมรบัว่า คนชราคอืคนทีม่สีทิธเิสรทีีจ่ะเลอืกวถิชีวีติของตนเอง และเขาเหล่านี้ยงั
ท าประโยชน์ให้กบัสงัคมได้มใิช่ภาระ ของบ้านเมอืง หากท า ได้ส าเรจ็ก็จะช่วยลดภาระของรฐั 
ลงไดใ้นระยะยาวในดา้นค่าใชจ้า่ยทีต่้องรกัษาพยาบาล ผูสู้งอายุ เพื่อสรา้งอบิะโชใหค้นชราทุกผู้
ทุกนามสามารถ เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งปลอดภยัและสะดวกสบายโดย ไมก่่อใหเ้กดิภาระกบัคนรอบ
ขา้ง รฐับาลญี่ปุ่ นจงึได้ ออกกฎหมายควบคุมการก่อสรา้งอาคารและพืน้ที่ สาธารณะใหผู้สู้งอายุ
เคลื่อนไหวได้เองโดยไม่เป็น ภาระต่อผู้อื่น ทัง้นี้ได้เริม่ร่างระเบยีบการออกแบบ ก่อสรา้งพื้นที่
สาธารณะในระดับท้องถิ่นในปี 1970 ต่อมาจึงได้รวบรวมร่างระเบียบการออกแบบระดับ 
ประเทศในปี1980 พรอ้มกนัน้ีรฐับาลกเ็ริม่ใหร้า่งระเบยีบ การออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัในครวัเรอืน  

ญี่ปุ่ นเป็นชาติแรกที่ให้ความส าคญักบัชวีติความ เป็นอยู่ของผู้สูงอายุจนหลายๆ
ประเทศต่างเจริญรอย ตาม ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ยุค Ageing Society แล้วเช่นกัน 
นอกเหนือจากการออกกฎหมายควบคุม การก่อสรา้งอยา่งทีเ่กดิขึน้ในญีปุ่่ นแลว้ ยงัต้องช่วย กนั
ปลุกจติส านึกของคนสองกลุ่ม กล่าวคอื กลุ่มผูสู้ง อายแุละกลุ่มผูย้งัไม่สงูอายุซึง่วนัหนึ่งย่อมตอ้ง
แก่เฒ่า ลง ทัง้นี้เพื่อการเตรยีมพรอ้มส าหรบัวนัขา้งหน้า และ ทุกคนในสงัคมควรตระหนกัว่าการ
สรา้งสิง่อ า นวย ความสะดวกใหผู้สู้งวยันัน้เป็นภาระทีไ่ม่หนักเท่ากบั การปล่อยใหผู้สู้งวยัต้องมี
ชวีติอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ ความหมาย แล้วรอรบัสวสัดกิารจากรฐั ซึ่งต้องใช้ จ่ายงบประมาณ
จ านวนมหาศาลทีเ่ป็นเงนิภาษขีอง ประชาชน การเตรยีมการอ านวยความสะดวกและ ปลอดภยั
แก่ผู้สูงวยัจงึมใิช่ภาระ แต่เป็นหน้าที่ของ ทุกคน เพราะอนาคตของชาตขิึน้อยู่กบัการดูแลผู้สูง 
วยัในวนันี้ (พสิษิฐ ์ จริภญิโญ, 2558) 
 บริบทของผูส้งูอายใุนสงัคมไทย 
 “ผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นที่ได้รบัความสนใจ จากสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน ทัง้นี้ก็
เพราะการใหค้วามเคารพนบัถอื และการใหเ้กยีรติผ์ูม้อีาวุโส และความกตญัญรููคุ้ณ เป็นคุณค่าที่
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสิง่ดงีาม และมกีารปลูกฝังมาอย่างต่อเนื่องในสงัคมไทย ในสมยัก่อนคน
มลีูกจ านวนมาก เมื่อแก่ตวัลง ลูก ๆ หลายคนก็สามารถเลีย้งดูพ่อแม่ได้อย่างไม่ล าบาก อกีทัง้
คนสมยัก่อนก็มอีายุไม่ยืนยาวมากนัก การเลี้ยงดูพ่อแม่จงึไม่เป็นภาระที่หนักหนา ในช่วง 2 
ทศวรรษที่ผ่านมาประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง “ผู้สูงอายุ” ได้ทวคีวามส าคญั และได้รบัความ
สนใจเพิ่มมากขึ้น  จนถึงกับมีการก าหนดเป็นแผนระดับประเทศเกี่ ยวกับผู้ สู งอายุ                 
สบืเนื่องมาจากจ านวนประชากรผูส้งูอายมุมีากขึน้ และในอนาคตกจ็ะยิง่เพิม่มากขึน้นัน่เอง  
 ปัจจุบนัผูสู้งอายไุทยอยูใ่นครอบครวัทีเ่ลก็ลง และอยูต่ามล าพงัคนเดยีวเพิม่มากขึน้ 
รปูแบบการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุได้เปลีย่นไปมาก ในอดตี ครวัเรอืนไทยมขีนาดใหญ่ ผู้สูงอายุ  
อยู่ในครอบครวัที่มคีนหลายคนอยู่ด้วยกนั ขนาดครวัเรอืนไทยได้เลก็ลง จากเฉลีย่ประมาณ 5
คนต่อครวัเรอืนเมือ่ 30 ปีก่อนเหลอืเพยีง 3 คนในปัจจุบนั สถานการณ์การอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ
ทีเ่ป็นประเดน็ทา้ทายคอื ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ตามล าพงัม ีสดัส่วนสูงขึน้ ในปี 2545 มผีูสู้งอายุทีอ่ยูต่าม
ล าพงัคนเดยีวรอ้ยละ 6 และอยู่ตามล าพงักบัคู่ สมรสรอ้ยละ 16 ในปี 2557 สดัส่วนของผูสู้งอายุ
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ที่อยู่ตามล าพงัคนเดยีวได้เพิม่ขึน้เป็นเกือบ รอ้ยละ 9 และอยู่ตามล าพงักบัคู่สมรสเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 19 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพงักลุ่มนี้  น่าจะเป็นเป้าหมายของการจดัระบบการดูแลและเฝ้า
ระวงั 
 ในปี 2557 ผู้สูงอายุที่อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มรีายได้ต ่ากว่าเส้นความยากจนมาก
ถงึ รอ้ยละ 34 แหล่งรายได้หลกัของผู้สูงอายุที่เคยได้จากบุตรลดลงจากรอ้ยละ 52 ในปี 2550 
เหลอื รอ้ยละ 37 ในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการท างานของผู้สูงอายุเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 29 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2557 ในปี 2557 ผู้สูงอายุที่มรีายได้หลกัจากการท างานเป็น
ผูสู้งอายุวยัต้น คอืรอ้ยละ 59 ของ ผูสู้งอายุวยั 60-64 ปี และรอ้ยละ 46 ของผู้สูงอายุวยั 65-69 
ปี มรีายไดห้ลกัจากการท างาน (รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย, 2557 : 7) 

9. บริบทของผู้สูงอายุในองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัหมนั     อ าเภอตะพาน
หิน  จงัหวดัพิจิตร 

ต าบลทบัหมนัมทีัง้หมด 6 หมูบ่า้น มผีูส้งูอายจุ านวน 628 ราย ประกอบไปดว้ย  
หมู ่1 บา้นทบัหมนั    มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด   126  คน  
หมู ่2 บา้นทบัปร ู   มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด   196  คน 
หมู ่3 บา้นยา่นขาด    มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด    66  คน 
หมู ่4 บา้นคลองเถาวลัยเ์หลก็   มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด    56  คน 
หมู ่5 บา้นบงึประดู่    มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด    86  คน 
หมู ่6 บา้นทบัหมนัเหนือ    มจี านวนผูส้งูอายทุัง้หมด    98  คน 
หากแบ่งผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตพื้นที่ต าบลทบัหมนั  ตามการจ่ายเงนิ

สวสัดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุโดยแยกเป็นตามช่วงอายุ (ไม่รวมผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ) มี
จ านวน 628 ราย ดงันี้ 

1. อาย ุ 60  ปี – 69  ปี    จ านวน  369  คน 
2. อาย ุ 70  ปี – 79  ปี    จ านวน  178  คน 
3. อาย ุ 80  ปี – 89  ปี    จ านวน   78  คน 
4. อาย ุ 90  ปี ขึน้ไป    จ านวน     3  คน 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทบัหมนัมพีื้นที่ทัง้หมดประมาณ 36.32 ตารางกโิลเมตร 
หรอืประมาณ  35,847 ไร่ พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่ าการเกษตร    35,047 ไร ่และเป็นพืน้ทีอ่ยู่
อาศัย ประมาณ 800 ไร่มีประชากรทัง้สิ้น  4,669 คนเป็นเพศชาย 2,260 คนและเพศหญิง 
2,409 คนซึง่มจี านวนผูส้งูอายุในแต่ละปีประมาณ 600 ถงึ 650 คน และมจี านวนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ 
(ขอ้มลู ณ พ.ศ.2558)  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กนัตยา มานะกุล (2550 : บทคดัย่อ)   ไดท้ าการศกึษางานวจิยั โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อสรา้งโครงการการพฒันาคุณภาพชวีติ ตามตวัชีว้ดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 3 ตวั คอื คน
อาย ุ15-60 ปี อ่านออกเขยีนภาษาไทยได้  เดก็อายุ 6-15 ปี ไดก้นิอาหารอยา่งถูกต้องครบถ้วน 
และครอบครวัมคีวามอบอุ่น ซึง่เป็นตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติตามขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐานทีต่ ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของคนในชุมชนบ้านจอมจนัทร ์หมู่ที่ 2 ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดั
เชยีงราย ซึ่งผู้วจิยัน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยสอดแทรกปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง คอื ความ
พอประมาณ ความมเีหตุผลและการมภีูมคิุ้มกนัในตวัเองกลุ่มตวัอย่าง เป็นคนในชุมชนขา้งต้น 
จ านวน 20 คน ที่ผู้วจิยัเลอืกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ตามลกัษณะของตวัชี้วดัที่จะ
ศกึษา จากนัน้ จงึท าการทดสอบความรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัตวัชี้วดัทัง้ 3 ตวั และแนวคดิ
เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง เวน้ระยะ 1 เดอืน  แลว้จงึท าการทดสอบใหม่ดว้ยแบบทดสอบเดมิ เพื่อ
ศึกษาว่า เวลาที่ผ่านไป 1 เดอืน มกีารเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกบัตวัชี้วดัและแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรอืไม่ พบว่า ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้วจิยั จงึด าเนินการทดลอง
โครงการพฒันาคุณภาพชวีติโดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้นตามตารางใน
แผนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น การจดักิจกรรมการสอน การอ่านออกและเขยีน
ภาษาไทยได้ 40 ชัว่โมง กิจกรรมการกินอาหารถูกต้องครบถ้วน 60 ชัว่โมง และกิจกรรม
ครอบครวัมคีวามอบอุ่น 40 ชัว่โมง รวม 140 ชัว่โมงเครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิผลในแต่ละ
กจิกรรม ไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสมัภาษณ์ และแบบสงัเกตผลการวจิยั พบว่า หลงัเรยีน กลุ่ม
ตวัอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 1) มคีะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบ ด้านการอ่านออกเขยีน
ภาษาไทยได้ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 81.02) มคีะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบ ด้านการกินอาหาร
ถูกต้องครบถ้วน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.9 และ 3) มีคะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบ ด้าน
ครอบครวัมคีวามอบอุ่น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.4 นอกจากนี้ จากการสงัเกตและสมัภาษณ์หลังเรยีน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความส าคญัของการกินอาหารให้
ถูกต้องครบถ้วน การสรา้งครอบครวัให้มคีวามอบอุ่น ตลอดจนการน าเอาหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ขีึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการการพฒันาคุณภาพชวีติโดย
ยดึปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของ
ชุมชนบา้นจอมจนัทรไ์ด ้

เกยีรตนิัดดา พึง่สมบตั ิและปรติา ธนสุกาญจน์ (2552 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษา
วจิยัเรื่องคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในต าบลโรงชา้งอ าเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ผลการวจิยั
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 60-65 ปี รอ้ยละ 42.8 มกีารศกึษาระดบัประถมศึกษา 4รอ้ยละ 82.0 
อาชพีเกษตรกรรม รอ้ยละ 32 มรีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 52.8 ส่วนใหญ่
อยู่รว่มกบัผูอ้ื่น รอ้ยละ 90.8 มโีรคประจ าตวั คอื ความดนัโลหติสงู รอ้ยละ 34.0 กระดูกขอ้เสื่อม 
รอ้ยละ 19.8 เบาหวาน รอ้ยละ 8.4 ตามล าดบั ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ไดร้บัอาหารเพยีงพอต่อความ
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ตอ้งการในระดบัน้อยและระดบัปานกลาง รอ้ยละ 66.4 ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิชมรมผูสู้งอายุ
ในหมู่บา้น รอ้ยละ 76.0 ระดบัคุณภาพชวีติเฉลีย่ของผูส้งูอายขุองผูส้งูอายใุนดา้นร่างกาย (3.64) 
ดา้นจติใจ (3.79) ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม (3.68) จดัอยู่ในระดบัคุณภาพชวีติระดบัมาก ดา้น
สิง่แวดล้อม (3.32) และด้านความมัน่คงในชวีติ (2.79) จดัอยู่ในคุณภาพชวีติระดบัปานกลาง 
ผูส้งูอายุมคีวามพงึพอใจเฉลี่ยต่อคุณภาพชวีติระดบัมาก (3.43) เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ 
อาชพี รายได ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อคุณภาพชวีติ ที่ระดบัในส าคญั 
0.05 

ภูม ิโชคเหมาะ  และโชคชยั  สุทธาเวศ  (2552 : บทคดัย่อ)  ได้ท าการศกึษาเรื่อง
กฎหมายการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูสู้งอายใุนประเทศไทยจากการศกึษาภาคทฤษฎแีละการ
วเิคราะหแ์บบสอบถามผูสู้งอายุทัว่ ประชาชนทัว่ไป แบบสมัภาษณ์ในภาพรวม และผลทีไ่ดจ้าก
การระดมความคิดเห็นในการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการจากผู้สูงอายุและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
พบว่าผูสู้งอายุมคีวามเหน็สอดคล้องต้องกนัในเรื่องความต้องการใหม้กีารส่งเสรมิคุณภาพชวีติ
ผูสู้งอายุให้ดขีึน้ และมคีวามต้องการให้กฎหมายส่งเสรมิคุณภาพชวีติผู้สูงอายุที่จะมใีนอนาคต 
ควรมหีลกัการส าคญัๆ เรยีงตามลาดบั กล่าวคอื 

ล าดบัที่ 1 ต้องการให้มกีารส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพอนามยัทางกายและจติใจ
ของผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัส าคญัมากทีสุ่ด และควรมกีารก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ล าดบัที่ 2 ต้องการให้มีการจดัสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถ
เขา้ถงึและใช้ประโยชน์ได้ ทัง้นี้จะเป็นการช่วยให้ผูสู้งอายุได้รบัคุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ ทัง้สุขภาพ
กายและสุขภาพใจในอนาคต 

ล าดบัที่ 3 คอื ความมัน่คงในการด ารงชวีติของผู้สูงอายุ เพราะจะท าให้เกิดความ
มัน่ใจและมกี าลงัใจที่ด ีมคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติ ท าให้รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและมขีวัญ
ก าลงัใจทีจ่ะต่อสูช้วีติต่อไป 

ล าดบัที่ 4 เป็นเรื่องสงัคมและวฒันธรรมของผู้สูงอายุที่มคีวามส าคญัมากเช่นกัน 
เนื่องจากผูสู้งอายุควรจะมชีวีติอยู่ในสงัคมและวฒันธรรมทีด่ ีมกีารคบหาสมาคม การจดักจิกรรม
ต่างๆ จะท าใหผู้ส้งูอายไุมโ่ดดเดีย่ว มสีุขภาพจติทีด่แีละเป็นผูม้คีุณค่าในสงัคม 

ล าดบัที่ 5 ผู้สูงอายุเห็นว่า การเงนิและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุมคีวามส าคญัมาก
เช่นกนั เนื่องจากในปัจจุบนัผู้สูงอายุจะมอีายุเฉลี่ยที่สูงขึน้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานแล้ว 
หากรฐัช่วยผูส้งูอายใุหม้กีารเงนิและเศรษฐกจิดกีจ็ะท าใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 

ล าดบัที่ 6 ได้แก่ การศกึษาและกระบวนการเรยีนรู ้จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรบัเปลีย่น
และสามารถดารงชวีติได้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า
มากขึน้ดว้ย 

ภิรมย์  แก้วปาน  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ความต้องการขัน้
พื้นฐานของผู้สูงอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวัด
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สุพรรณบุร ีผลการศกึษาพบว่า 1) ดา้นความต้องการทางร่างกายผูสู้งอายุส่วนใหญ่มทีีอ่ยู่อาศยั
ที่ม ัน่คงถาวร ปลอดภยั สามารถท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้า รบัประทานอาหารได้ด้วย
ตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น แต่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มปัีญหาเรื่องสุขภาพ คอื มโีรคประจ าตวั
โดยมากจะเป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหติ โรคหวัใจ แต่ยงัสามารถไปพบแพทยแ์ละไดร้บัการ
รกัษาเป็นประจ า ซึ่งในด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุยงัมีความรู้สึกว่ารายได้ไม่พอในการใช้จ่าย       
2) ดา้นความต้องการความปลอดภยั พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รูส้กึว่าชวีติไม่มคีวามปลอดภยัซึง่
เกดิจากความวติกกงัวล และอยู่บา้นตามล าพงั  3) ดา้นความตอ้งการความรกัและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม พบว่า ผูส้งูอายรุูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ต่อบุคคลในครอบครวั และ
สงัคมส่วนรวม 4) ด้านความต้องการได้รบัเกยีรตยิศและชื่อเสยีงและการยอมรบันับถือ พบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงัเป็นที่รู้จกัและได้รบัความเคารพนับถือจากบุคคลในหมู่บ้านเป็นอย่างด ี    
5) ด้านความต้องการความส าเร็จสมหวงัในชีวิต พบว่าผู้สูงอายุสวนใหญ่รู้สึกพอใจและมี
ความสุขกบัสภาพความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั   

แนวทางในการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในพื้นที่นี้ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ
กายควรจดักจิกรรมให้ผูสู้งอายุมกีารออกก าลงักายทีถู่กต้อง โดยมกีารจดัสถานที ่อุปกรณ์และ 
ผู้ฝึกสอนให้กับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ และควรมบีรกิารจดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจ
สุขภาพ และใหค้ าแนะน าเรือ่งภาวะโภชนาการ การหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งของโรคต่าง ๆ การดแูล
ตนเองเบื้องตนให้ผู้สูงอายุถงึที่บ้านอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 2) ด้านสุขภาพจติความจดัให้มี
การทศันะศกึษา ในสถานทีท่ีผู่ส้งูอายุอยากไป และพาไปพกัผ่อนหยอ่นใจตามสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เปิดหูเปิดตาและพบปะสังสรรค์กับผู้อื่น และจดัให้มี
กจิกรรมรดน ้าขอพรผูสู้งอายุซึง่จะท าใหผู้สู้งอายุรูส้กึว่าเขายงัมคีวามส าคญัต่อลูกหลานและเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม 3) ดา้นเศรษฐกจิ อบต.ควรส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมรีายได ้โดยส่งเสรมิใหม้กีาร
รวมกลุ่มกนัของผูสู้งอายุเพื่อจดัตัง้กลุ่มอาชพีใหผู้สู้งอายุ ดว้ยการจดัฝึกอาชพีให้ท ากบับ้าน จะ
ท าใหผู้้สูงอายุมรีายได้แล้วยงัท าให้ผู้สูงอายุมกีารพบปะสงัสรรค์กบัผู้อื่นมากขึน้ ไม่เหงา ซึ่งสิง่
เหล่านี้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นมากนัก 4) ด้าน
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต อบต.ควรด าเนินการจัดหาปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
อบต.ควรมกีารจดัหาปัจจยัพื้นฐาน เช่น  เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารกัษาโลก เพื่อมอบให้กับ
ผู้สูงอายุน าไปใช้ในการด ารงชวีติแระจ าวนัอย่างไม่ขดัสน 5) ด้านความปลอดภยั อบต.ควรมี
ด าเนินการจดัต ารวจหมู่บ้าน ทัง้กลางวลัและกลางคนื เพราะบางครัง้ผูสู้งอายุในช่วงกลางวนัมี
ลกูหลานออกไปท างานตอ้งอยู่บา้นคนเดยีวซึง่อาจถูกมจิฉาชพีหลอกลวงไดง้า่ย 6)ดา้นการเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม อบต. ควรด าเนินการให้ผู้สูงอายุได้เลง็เห็นถงึประโยชน์และผลดขีองการ
เป็นสมาชิกชมรม และเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมในที่สุด เพื่อ อบต. จะได้ดูแลให้สวสัดิการ
ผูส้งูอายไุดอ้ยา่งราบถว้น 
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 ณัฐธยาน์  ระโส  (2554 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัท าเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ กรณศีกึษาจงัหวดันครสวรรค ์ผลการศกึษา
พบว่า  
  1. การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรคม์ปีระสทิธภิาพสงู   
 2.กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รบัผิดชอบงานเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุ นโยบายการบรหิารงานดา้นเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ สภาพแวดลอ้มในองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประสทิธผิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสทิธผิลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการดา้นเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอาย ุจงัหวดันครสวรรคแ์ตกต่างกนั 

 3. บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ และผูสู้งอายทุีเ่ขา้รบัเบีย้ยงัชพีมี
ความคดิเห็นที่แตกต่างกนัในด้านนโยบายการบรหิารงานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ , โครงสรา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และประสทิธผิลของการจดัการเบีย้ยงัชพี แตกต่างกนั 

 4. โครงสรา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏบิตังิานของผู้รบัผดิชอบงาน
ดา้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุนโยบายการบรหิารงานดา้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุสภาพแวดลอ้มในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจดัการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดันครสวรรค ์

 ภรูชิญา  เทพศริ ิ (2555 : บทคดัยอ่)   วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้  คอื  การ 
ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอาย ุและความแตกต่างของคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในต าบล
ทองหลาง อ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ผลการศึกษา 
คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
สวสัดิการสังคม มอีันดบัสูงสุด รองลงมาคือ ด้านด้านความตระหนักในคุณค่าแห่งตน ด้าน
ความสมัพนัธก์บัสมาชกิในครอบครวั ด้านร่างกาย ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และดา้นจติใจ 
ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุและรายไดต่้างกนัมคีุณภาพชวีติ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิาน 
 กมัพล  กล ่าสทีอง (2555 : บทคดัยอ่)  วตัถุประสงคข์องการศกึษาคอืเพื่อศกึษาถงึ
ปัจจยัที่ก าหนดความต้องการสวสัดกิารสงัคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสเิกา อ าเภอ สิ
เกา จงัหวดัตรงั โดยมตีวัแปรอิสระที่ส าคญั ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ผู้สูงอายุที่ได้รบับรกิารเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพในเขตเทศบาลต าบลสิเกา  อ าเภอสิเกา 
จงัหวัดตรงั จ านวน 104 คน ใช้การทดสอบด้วยแบบจ าลองโลจิตผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่
ก าหนดความต้องการบรกิารสวสัดกิารสงัคมดา้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ  ณ เขตเทศบาลต าบลสเิกา 
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อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงัพบว่า 1) หากค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของผูสู้งอายลุดลง ผูส้งูอายจุะมี
ความต้องการสวสัดกิารสงัคมเพิม่ขึน้ 2) หากผูสู้งอายุมสีถานภาพสมรสแต่งงาน ผู้สูงอายุจะมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 3) หากรายได้ของผู้สูงอายุสูง ผู้สูงอายุก็จะมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมลดลง ส าหรบัตัวแปรอิสระอื่น ๆ พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติไม่สูง
เพยีงพอต่อการอธบิายความต้องการสวสัดกิารสงัคมของผู้สูงอายุ  ขอ้เสนอแนะของการศกึษา 
1) ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารของผู้สูงอายุ  ควรก าหนดมาตรการในการใช้บรกิารของ
ผู้สูงอายุ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะจดัศูนย์บรกิารผู้สูงอายุในพื้นที่หรอืชุมชนเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สูงอายุ 2) ด้านสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุ การจดักิจกรรม
เพื่อให้สวสัดิการส าหรบัผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจดักิจกรรมให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานภาพสมรส เช่น การจดักจิกรรมทางด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น 3) ด้านรายได้ของผู้สูงอายุ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดั
สวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายุ ควรตระหนกัถงึปัจจยัดา้นรายไดข้องผูส้งูอายมุาพจิารณาในการจดั
สวัสดิการ เพราะจากการศึกษาพบว่าหากผู้สูงอายุมีรายได้สูงก็จะมีความต้องการได้ร ับ
สวสัดิการสงัคมลดลง ดงันัน้กิจกรรมด้านการส่งเสรมิด้านอาชีพและการมรีายได้ จะช่วยลด
ความตอ้งการสวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายลุงได้ 

วจิติรา พ่วงท่าโก  (2556 : บทคดัยอ่ )ไดท้ าการศกึษารปูแบบการจดัสวสัดกิาร 
สงัคมอนัพงึประสงค์ ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิป์ระทบัช้าง อ าเภอโพธิ ์
ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ผลการวจิยัพบว่า 

1. รปูแบบการจดัสวสัดกิารสงัคมอนัพงึประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิป์ระทบัชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร ทัง้หมด 6 ดา้น อยู่ในระดบัมาก 
ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื สวสัดกิารแก้ไขปัญหา
ความยากจนและด้อยโอกาส รองลงมาคือ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ สวสัดกิารด้านสุขภาพอนามยั สวสัดกิารด้านนันทนาการ และ
สวสัดกิารดา้นการศกึษา 

2. เปรยีบเทียบความต้องการสวสัดิการสงัคมอนัพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขต
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิป์ระทบัชา้ง พบว่า พบว่าปัจจยัดา้นเพศ อายุ จ านวนเบีย้ยงัชพีที่
ไดร้บั สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และอาชพี พบว่า มผีลต่อความตอ้งการสวสัดกิารสงัคม
อนัพงึประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิป์ระทบัช้าง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แหล่งทีม่าของรายได ้ลกัษณะการอยู่
อาศยั โรคประจ าตวั และเกณฑ์ความสามารถ ไม่มผีลต่อความต้องการสวสัดกิารสงัคมอนัพงึ
ประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิป์ระทบัช้าง อ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง 
จงัหวดัพจิติร 
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3. แนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมอนัพงึประสงคข์องผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิป์ระทบัช้าง อ าเภอโพธิป์ระทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็ว่าจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดคอื สวสัดกิารด้านสุขภาพอนามยั รองลงมาคอืสวสัดกิารดา้นการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส สวสัดกิารด้านที่อยู่อาศยั สวสัดกิารด้านการศึกษา 
สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ และสวสัดกิารดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ตามล าดบั 
 ปรมตัถปั์ญปรชัญ์ ต้องประสงค ์และคนอื่น ๆ  (2557 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษา
เรือ่ง ปัจจยัการตดัสนิใจในการเลอืกซื้ออาหารมือ้หลกัของผูบ้รโิภคในชุมชนวงัหลงั เขตบางกอก
น้อย กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 
57.25 โดยส่วนใหญ่มอีายุ 20-30 ปี รอ้ยละ 36.25 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ 46.00 
อาชพีนักเรยีน/นักศึกษา ร้อยละ 50.50 ส่วนใหญ่มรีายได้ส่วนบุคคลต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 
บาท รอ้ยละ 48.50 ครอบครวัส่วนใหญ่มขีนาด 2-3 คน รอ้ยละ 37.25 พฤตกิรรมการเลอืกซื้อ
อาหารมือ้หลกัของผู้บรโิภคเคยมาเลอืกซื้ออาหารมือ้หลกัในชุมชน วงัหลงั รอ้ยละ 80.00 โดย
เฉลีย่ความถี่ในการซือ้ 1-3 ครัง้ต่อเดอืน รอ้ยละ 61.00 ค่าใชจ้่ายในการซือ้ แต่ละครัง้มมีลูค่า 1-
300 บาทต่อครัง้ ร้อยละ 64.50 ส่วนใหญ่มาเลือกซื้ออาหารในเวลา 12.00- 14.00 น. รอ้ยละ 
42.00 โดยมาเลอืกซื้อในวนัจนัทร์-วนัศุกรร์อ้ยละ 54.00 บุคคลที่มสี่วนร่วมเลอืก ซื้ออาหารมือ้
หลกั คอื เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 51.00 ประเภทของอาหารทีซ่ื้อมากทีสุ่ด คอื อาหารจาน
เดยีว/ตามสัง่ รอ้ยละ 36.50 และเหตุผลของการซื้อ คอื รสชาตอิาหาร รอ้ยละ 38.25 ปัจจยัการ
ตดัสนิใจในการเลอืกซื้ออาหารมื้อหลกั ในชุมชนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ผู้บรโิภคให้น ้าหนักปัจจยัการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ พจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้บรโิภคให้น ้าหนักปัจจยัการตดัสนิใจระดบัมาก ในด้านผลติภณัฑ์เป็น ข 
อนัดบัที่ 1 รองลงมาคอื ด้านราคา ด้านสถานที่การจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร และให้น ้าหนัก
ปัจจยั การตดัสนิใจระดบัปานกลางในดา้นการส่งเสรมิการตลาดเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ปัจจยัด้านข้อมลูทัว่ไปของผูส้งูอายุ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชพี 
4. สถานภาพสมรส 
5. ลกัษณะการอยูอ่าศยั 
6. ภาระการเลีย้งดสูมาชกิใน

ครวัเรอืน 
7. ทีม่าของรายได ้
8. จ านวนเบีย้ยงัชพีทีไ่ดร้บั 
9. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10. รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 

 

คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุ 
 

1. ดา้นรา่งกาย 
2. ดา้นจติใจ 
3. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 


