
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาล
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ในการนี้ผู้วจิยัได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งันี้ 
 1. ทฤษฎแีรงจูงใจกบัความพงึพอใจ 
    1.1 แรงจูงใจ 
    1.2 ความพงึพอใจ 
  2. แนวคดิเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม 
    2.1 ความหมายของสวสัดกิารสงัคม 
    2.2 รูปแบบของสวสัดกิารสงัคม 
    2.3 องคป์ระกอบของการจดัสวสัดกิารสงัคม 
    2.4 หลกัการสวสัดกิารสงัคม 
    2.5 แนวคดิพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารสงัคม 
 3. แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมในประเทศไทย 
 4. รูปแบบการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทย 
 5. ขอ้ก าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาตวิา่ดว้ย
มาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. 2550 
 6. ทศิทางและรูปแบบการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทยในอนาคต 
 7. การด าเนนิงานดา้นสวสัดกิารผูส้งูอายุของประเทศไทย 
 8. รูปแบบสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายใุนประเทศไทย 
 9. แนวทางการด าเนินการด้านสวสัดิการสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทัว่ไป และผูสู้งอายุ 
 10. บรบิทการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบา้นคลอง 
 11. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 12. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ทฤษฎีแรงจงูใจกบัความพึงพอใจ 
 1. แรงจงูใจ (Matlin M. W. 1995 : 112) 
                  แรงจูงใจ คอื พลงัแรงภายในของบุคคล (หรอืสตัว)์ ที่ท าให้คนเรา (หรอืสตัว)์           
เกิดพฤติกรรม และควบคุมแนวทางของพฤติกรรมให้บรรลุจุดหมาย เป็นกระบวนการชกัจูง    
เรา้ใจทีเ่กดิขึน้ในตวับุคคล และท าใหอ้ยากท าพฤตกิรรมต่างๆ ออกมาโดยทีต่วัเองอยากท าตาม 
ที่ตวัเองปรารถนา หรอืท าพฤตกิรรมตามที่ผูจู้งใจคนอื่นอยากให้ท าก็ได้ ดงันัน้  การจูงใจจงึม ี       
2 ชนิด การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) กับ การจูงใจภายนอก ที่เรียกว่า Extrinsic 
Motivation การจูงใจภายในบางทเีรยีกวา่ Self - motivation 
 1.1 ลกัษณะส าคญัของแรงจงูใจ 

                   1.1.1 เป็นตวัการทีก่อ่ใหเ้กดิพลงังานในการแสดงพฤตกิรรม 
                   1.1.2 เป็นสิง่เรา้สิง่กระตุน้ใหอ้นิทรยีไ์ม่หยดุนิ่ง 
                  1.1.3 เป็นสิง่ซึ่งตอ้งไดร้บัการเสรมิแรง (เชน่ เมื่อคนเกดิแรงจูงใจคนตอ้ง

ไดร้บัการตอบสนอง อาจเป็นรางวลั สิง่ของเป็นการเสรมิแรงภายนอก 
 1.2 อ านาจหรืออิทธิพลของแรงจงูใจ 
            1.2.1 ท าใหส้ภาพร่างกายเปลีย่นแปลงไป 
                1.2.2 ท าใหส้ภาพอารมณ์เปลีย่น 
                1.2.3 ก่อใหเ้กดินิสยัความเคยชนิ 
                1.2.4 ชว่ยสรา้งความรูส้กึ 
               1.2.5 ท าให้เกิดความมุ่งหวงัอยากได้สิ่งต่างๆ และจัดการปรับปรุง
สิง่แวดลอ้มเสยีใหม่ 
 1.3 ชนิดของแรงจงูใจ 
                อาจแยกออกเป็นหลายชนดิ แต่ทีน่ิยมแบ่งกนันัน้มอียู ่3 ชนิดใหญ่ๆ คอื 
                     1.3.1 แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physiological Motives) คือ พลงัที่ท า
ใหค้นแสดงพฤตกิรรมในการรกัษาสภาพชวีติให้อยู่รอด อยู่ในภาวะสมดุลมีปกตสิุข ไม่ตาย เช่น 
แรงจูงใจในการบ าบดัความหวิ ความกระหาย ความตอ้งการพกัผอ่น การขบัถ่าย และแรงจูงใจ
ทางเพศ เป็นต้น แรงจูงใจทางกายนับว่าเป็นแรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) ของคนเรา
ทเีดยีว 
              1.3.2 แรงจูงใจในทางสงัคม (Social Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกดิจากการ
เรยีนรู ้(Acquired, Learned, Secondary Motive) เช่น ความอยากมีเพื่อน ต้องการมหีน้ามตีา 
อยากรวย อยากสุขส าราญใจ แรงจูงใจทางสงัคม เป็นผลมาจากความต้องการทางจติใจของ
คนเราดว้ยพรอ้มๆ กนั เพื่อสนองจติใจใหเ้บกิบานในการด าเนินชวีติร่วมกนัในสงัคม 
   



10 
 

 
              1.3.3 แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal Motive) ได้แก่ แรงจูงใจที่คนเรา
อยากท า อยากเป็น หรอือยากไดต้ามที่ตนเองตอ้งการเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะเป็นลกัษณะพเิศษ 
 
 มาสโลว์, ( Maslow, 1943 : อ้างถึงใน วภิาดา คุปตานนท์. 2544 : 199 ; อ้างอิง
จาก  Abraham H. Maslow. “A Theory of Human Motivation” Psychological Review.) ได้
กล่าววา่ แนวความคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ (Motivation Theory) เป็นแนวความคดิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
ความส าคญัของการจดัการในกลุ่มพฤตกิรรมศาสตร์ เช่น ให้ความส าคญัต่อบุคคล พฤตกิรรม
ของบุคคล พฤตกิรรมของกลุ่ม และความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในองคก์าร Maslow ศกึษาความ
ต้องการของบุคคล โดยอธบิายว่า บุคคลมีความต้องการเป็นล าดบัข ัน้ เริม่จากความต้องการ
ดา้นกายภาพ (Physical needs) เมื่อบุคคลได้รบัการตอบสนองความตอ้งการเหล่านัน้แลว้เขาก็
จะมคีวามต้องการในล าดบัทีสู่งขึน้ไปอกีจนกระทัง่ถึงความต้องการขัน้สูงสุด คอื ความต้องการ
ความส าเร็จในชวีติ (Self-actualization) ล าดับความต้องการตามแนวความคิดของ Maslow 
ประกอบดว้ยความตอ้งการ 5 ข ัน้คอื 
 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้
พื้นฐานของมนุษย์เป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชวีติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม      
ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั และการพกัผอ่น เป็นตน้ 
 2. ความต้องการด้านความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการทางกาย   
เช่น ความปลอดภยัจากอุบตั ิเหตุอนัตราย และความปลอดภยั หรอืความมัน่คงทางจติใจ เช่น   
ความมัน่คงในอาชพีและชวีติ 
 3. ความต้องการทางสงัคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความต้องการที่จะเขา้ร่วมและ      
รบัการยอมรบัในสงัคม ความเป็นมติรและความรกัจากเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องในสงัคม (Esteem Needs) ได้แก่ ความ
ตอ้งการอยากเด่นในสงัคม รวมถงึความส าเรจ็ ความรู ้ความสามารถ ความนับถอืตนเอง ความ
เป็นอสิรเสรภีาพ และการเป็นทีย่อมรบันบัถอืของคนทัง้หลาย 
 5. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด (Self-Actualization 
Needs) เป็นล าดบัข ัน้ความตอ้งการทีสู่งสุดของมนุษย์ ทีค่นส่วนมากนึกอยากจะเป็นอยากจะได้         
แต่ไม่สามารถแสวงหาได้ ล าดบัข ัน้ความต้องการของ Maslow จะมผีลต่อการสร้างแรงจูงใจใน
การประเมนิผลงานขององคก์ร ทีม่ผีลกระทบต่อการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
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 ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) ของ Victor Vroom (1964) อธบิายว่า 
ความคาดหวงัเป็นพฤตกิรรมส่วนบุคคล ความต้องการเหตุผลในการที่จะกระท ากจิกรรมใดๆ 
เพื่อให้ผลตอบแทนตามที่ตนต้องการ หรอืความคาดหวงัเกิดจากคุณค่าของสิง่ที่มาล่อใจ เช่น   
รางวลั เงนิ สิง่ของตอบแทน เป็นต้น ที่จะได้รบัถ้าสิง่ของเหล่านัน้มคีุณค่าส าหรบัเขาประกอบ
กับเขามีความสามารถ หรือมีความหวงัที่จะไปได้เขาจะเกิดความสนใจที่จะกระท าทันท ี        
ในบรบิทแห่งความหมายที่กระชบั ความคาดหวงั (Expectancy) เป็นการประเมนิความเป็นไป
ไดข้องบุคคลวา่การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของเขามทีางทีจ่ะน าไปสู่ผลทีค่าดหวงั  
  พอร์ตเตอร์ และ ลอร์เลอร์ , (Porter และ Lawler, 1968 : อ้างถึงใน พรชัย       
ลิข ิตธรรม โรจ น์ . 2545 : 82 ; อ้างอิงจาก  Lyman W. Porter and Edward E. Lawler III. 
Managerial Attitude and Performance.) ได้ศกึษาทฤษฎีการจูงใจ โดยได้ขยายทฤษฎีความ
คาดหวงัของ Vroom ในเรื่องเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัิงานกับความพึงพอใจ 
Porter และ Lawler เหน็ว่า ผลจากการปฏบิตังิานจะก่อให้เกดิผลลพัธ์หรอืรางวลั รางวลัเหล่านี้
ประกอบดว้ย รางวลัภายนอก (Extrinsic Rewards) ซึ่งได้แก่ รายได้และการเลื่อนต าแหน่งส่วน
รางวลัภายใน (Intrinsic Rewards) ได้แก่ การยอมรบัตวัเองและความรูส้กึถงึความส าเรจ็ ซึ่งแต่
ละคนจะประเมนิผลถงึความเสมอภาค หรอืความยุตธิรรมของรางวลักบัความพยายามทีไ่ดใ้ชไ้ป 
รวมทัง้ระดบัของความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน หากรูส้กึว่ารางวลัที่ได้รบัมคีวามยุตธิรรมบุคคล
นัน้กจ็ะมคีวามพงึพอใจในงาน 
 เฮอร์ซเบิร์ก, (Herzberg, 1959 : อ้างถึงใน พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์. 2545: 76 ; 
อา้งองิจาก Frederick Herzberg. The Motivation to Work.) ไดท้ าการทดลองโดยการสอบถาม
ผูป้ฏบิตังิานประมาณ 200 คน ถงึปจัจยัที่ท าใหเ้กดิความพงึพอใจและไม่พอใจในการปฏบิตังิาน
ผลจากการสอบถาม Herzberg ได้แบ่งปจัจัยหรอืองค์ประกอบเกี่ยวกบัแรงจูงใจออกเป็น 2 
ประเภท คอื 
 1. ปจัจยัที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ (Hygiene Factors) เป็นปจัจยัที่ผู้ปฏิบตัิงาน
คาดหวังว่าจะได้รับจากการท างานถ้าขาดปจัจัยเหล่านี้  จะก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ถ้ามีก็ไม่ถึงกบัก่อให้เกิดความพอใจ ทัง้นี้  เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบตัิงานคิดว่า    
เขาจะตอ้งไดร้บัอยู่แลว้ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความไม่พอใจ (Hygiene Factors) นี้แบ่งออกเป็น 
     1.1 นโยบายและการบรหิาร 
     1.2 วธิกีารบงัคบับญัชา 
     1.3 เงนิเดอืน 
     1.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้ฏบิตังิานในระดบัต่างๆ 
     1.5 สภาพการท างาน 
     1.6 ความมัน่คงของงาน 
     1.7 สถานภาพ 
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     1.8 ชวีติส่วนตวัคอืองคก์ารจดัสภาพใหค้นใชช้วีติส่วนตวับา้ง 
 2. ปจัจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ (Motivator Factors) เป็นปจัจัยที่จะท าให ้       
ผูป้ฏิบตัิงานเกดิความพงึพอใจในการท างาน และจะเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏบิตังิานท างานอย่าง    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจัจัยเหล่านี้  ถึงจะไม่มีให้ผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่ก่อให้เกิด
ความรูส้กึไม่พอใจ แต่ถา้มกีจ็ะก่อใหเ้กดิความพอใจขึน้ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพอใจนี้ ไดแ้ก่ 
        2.1 ความส าเรจ็ในการท างาน 
        2.2 ตวังาน 
        2.3 การไดร้บัการยอมรบั 
        2.4 ความรบัผดิชอบ 
        2.5 ความกา้วหน้า 
 ทฤษฎีนี้เมื่อน ามาใชพ้จิารณาในการศกึษา ผูว้จิยัไดน้ ามาประยุกต์ใชเ้ป็นกรอบใน
การวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
พจิารณาว่าปจัจยัที่จะท าให้เกดิความพงึพอใจแก่ประชาชน คอื ความส าเรจ็ในการบรหิารงาน
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ผลงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล การยอมรบัในความส าคญั
ของประชาชนจากองค์การบรหิารส่วนต าบล และความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทีม่ตี่อประชาชนในทอ้งถิน่ 
 2. ความพึงพอใจ 
      การศกึษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
แตกต่างกันตามวตัถุประสงค์ของผู้ท าการวิจัย  ดังนี้  ความพึงพอใจตามความหมายของ
พจนานุกรมทางด้านจติวทิยา (Chaplin. 1968 : 437) ได้ใหค้ าจ ากดัความไวว้า่ เป็นความรู้สกึ
ของผู้ที่มารบับริการ ต่อสถานบริการตามประสบการณ์ ที่ได้รบัจากการเข้าไปติดต่อขอรบั
บรกิารในสถานบรกิารนัน้ๆ 
   อมร  รกัษาสตัย ์(2522 : 27) นกัวชิาการที่ส าคญัอกีท่านหนึ่ง ทีเ่หน็วา่ ความ
พงึพอใจของผู้รบับริการ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วดัประสิทธภิาพของการบริหารงานได้ 
เพราะการจดับรกิารของรฐันัน้ มใิชส่กัแต่วา่ท าใหเ้สรจ็ไปแต่หมายถงึการใหบ้รกิารอย่างดี เป็นที่
พงึพอใจของประชาชน 
    ฟรูม, (Vroom, 1964 : อ้างถึงใน ชมพูนุช กาศสกุล. 2546 : 7 ; อ้างอิงจาก 
Victor H. Vroom. Work and Motivation.) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นผล
จากบุคคลนัน้ๆ เขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรม หรอืเขา้ไปรบัรู้แล้วพอใจความหมายของความพงึ
พอใจ สามารถทดแทนความหมายของทัศนคติได้บ้างทีเรียกว่า “ทฤษฎี V.I.E.” เนื่องจากมี
องคป์ระกอบทฤษฎทีีส่ าคญั คอื 
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   1. V มาจากค าวา่ Valence ซึ่งหมายถงึ ความพงึพอใจ 
   2. I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง สื่อ / เครื่องมือวิถีทางน าไปสู่
ความพงึพอใจ 
   3. E มาจากค าวา่ Expectancy หมายถงึ ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนัน้ๆ 
บุคคลมคีวามต้องการและความคาดหวงัในหลายสิง่หลายอย่าง ดงันัน้ จงึต้องกระท าโดยวธิใีด 
วธิหีนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ หรอืสิง่ที่คาดหวงัเอาไวเ้มื่อได้รบัการตอบสนองตามที่ตัง้
ความหวงัหรอืคาดหวงัไวน้ัน้ บุคคลกจ็ะได้รบัความพงึพอใจขณะเดยีวกนักจ็ะคาดหวงัในสิง่ที่
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ Victor H. Vroom (สุ เชษฐ์  ทรัพย์สินเสริม. 2541 : 10, อ้างอิงจาก Victor H. 
Vroom. Work and Motivation. 1973 : Unpaged) ตามทฤษฎีของ Vroom ได้กล่ าวไว้ว่ า
แรงจูงใจ คอื ผลรวมของความพอใจกบัความคาดหมายทีค่ดิไวแ้สดงในรูปสมการได้ ดงันี้ 
   แรงจูงใจ = ผลของความพอใจ + ความคาดหมาย 
   ซึ่งหมายถงึ แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น     
ต่อการประเมนิผลงานขององค์กรทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ของตน หรอืแรงจูงใจบุคคลจะ
เขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององค์กรใด จะเป็นผลที่เกดิจากทศันคตอิงค์กรหรอืการท างาน
ขององคก์รนัน้รวมกนั ความคาดหวงัทีเ่ขาคาดหมายไวถ้า้มทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร ต่อผลงานของ
องค์กร และได้รบัการตอบสนองทัง้รูปธรรมและนามธรรม เป็นไปตามที่คาดหมายไวแ้รงจูงใจ    
ที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกันถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่องาน และการ
ตอบสนองไม่เป็นไปตามทคีาดหมาย แรงจูงใจทีจ่ะมคีวามรูส้กึพงึพอใจกจ็ะต ่าไปดว้ย 
  จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจไว้
แตกต่างกนั แต่สามารถสรุปได้ว่าความพงึพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึส่วนที่ดทีี่ชอบพอใจหรอื
ประทบัใจของบุคคลผูใ้ช้บรกิารสาธารณะซึ่งบรกิารสาธารณะนัน้ มาจากความสามารถในการ
ให้บรกิารของหน่วยงานของรฐัอย่างมีประสทิธภิาพ และผลการปฏบิตังิานก่อให้เกดิความพึง
พอใจแก่มนุษย ์และไดร้บัผลก าไรจากการปฏบิตันิัน้ๆ ซึ่งจากการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึสนใจว่า
ผูอ้ายุมีความพอใจต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง เป็นไปตามทฤษฎี
มากน้อยเพยีงใด 
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แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการสงัคม 
 1. ความหมายของสวสัดิการสงัคม 
 เทอร์เนอร์, (Turner, 1974 : 14 อ้างถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสิน , 2553 : 1)     
ให้นิยามค าว่า “สวสัดกิารสงัคม” ว่าเป็นความพยายามส่งเสรมิให้ประชาชนมมีาตรฐานความ
เป็นอยู่ข ัน้พื้นฐานที่ม ัน่คง โดยครอบคลุมการบรกิารกบับุคคลและชุมชนในลกัษณะการพฒันา
สงัคม และการเสรมิสร้างให้บุคคลสามารถเผชญิกบัสภาพปญัหาทางร่างกาย จติใจ เศรษฐกจิ
และสังคมตลอดจนการพยายามขจัดสภาวะที่พึ่งตนเองไม่ได้ของประชาชนให้หมดไป 
Friedlander and  Apte (1980 : 4 อา้งใน วนัทนีย์ วาสกิะสนิ, 2553 : 1) อธบิายวา่ “สวสัดกิาร
สงัคม” เป็นระเบียบ นโยบาย ผลประโยชน์ และบริการ ซึ่ งจะท าให้การด าเนินการจดับรกิาร
ต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม เป็นที่ยอมรบัว่าสวสัดิการสงัคมเป็น
พืน้ฐานทีม่คีวามส าคญั ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และถาวร เปลีย่นแปลงจากสภาวะที่
เคยยากล าบากไปสู่สิง่ทีค่าดหวงัวา่ดกีวา่ รวมไปถงึความอุดมสมบูรณ์ในทีสุ่ด 
     บารค์เกอร,์ (Barker, 1987 : 154 อ้างถงึใน จริาลกัษณ์ จงสถติมัน่, 2539 : 5) 
ใหค้วามหมายวา่ สวสัดกิารสงัคม คอื “ ระบบทีป่ระกอบดว้ยโครงการต่างๆ ประโยชน์ตอบแทน
และบริการ ในระดับชาติ ที่ช่วยให้ประชาชนได้รบัการตอบสนองความต้องการทางสังคม
เศรษฐกิจ การศกึษา และสาธารณสุข อนัเป็นพื้นฐานที่จะท าให้สงัคมด ารงอยู่ได้ รวมทัง้ยัง
หมายถงึ สถานะของความอยู่ดมีสีุขโดยรวมของคนในชาติ และของชุมชนหรอืสงัคมอกีด้วย ” 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. 2546 ใหค้วามหมายไวว้า่ สวสัดกิารสงัคม 
หมายถงึ ระบบการจดับรกิารทางสงัคมซึ่งเกีย่วกบัการป้องกนั การแกไ้ขปญัหาการพฒันา และ
การส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขัน้พื้นฐานของประชาชน          
ให้มีคุณภาพชีวติที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทัง้ทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศยั การท างาน และการมีรายได้ 
นันทนาการ กระบวนการยุตธิรรม และบรกิารทางสงัคมทัว่ไป โดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย ์สทิธทิีป่ระชาชนจะตอ้งไดร้บั และการมสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิารสงัคมทุกระดบั 
 ระพพีรรณ ค าหอม (2549 : 6 - 23) ได้สรุปความหมายของสวสัดกิารสงัคม
โดยรวบรวมความหมายตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่  
 1.เกณฑ์คุณภาพชวีติที่ด ีหรอืการกนิดีอยู่ด ี(Quality of Life or Well-being) 
ควบคู่กบัการใชน้โยบายทางสงัคม เพื่อสรา้งระบบบรกิารสงัคมอย่างครอบคลุม เพื่อน าไปสู่การ
สรา้งความมัน่คงของมนุษย์ และความมัน่คงทางสงัคมโดยรวม     
 2. เกณฑ์สวสัดิการสงัคมเป็นวตัถุประสงค์ (Aims) ซึ่งความหมายนี้เชื่อว่า
สวสัดกิารสงัคมเป็นเป้าหมายการท างาน เพื่อใชง้านสวสัดกิารสงัคมเป็นเครื่องมอืที่จะน าไปสู่
การพฒันาสงัคมโดยรวม  
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 3. เกณฑค์วามหมายเฉพาะเจาะจงในรูปของโครงการหรอืกจิกรรมหรอืบรกิาร  
 4. เกณฑส์วสัดกิารสงัคมเป็นสถาบนัทางสงัคม  
 5. เกณฑ์สวสัดกิารสงัคมเป็นสทิธแิละความเท่าเทยีมของคนทุกคนในสงัคม 
โดยได้สรุปว่า สวสัดกิารสงัคม หมายถงึ ระบบการจดัสรร และจดัการบรกิารสงัคมในลกัษณะ
ของโครงการหรอืบรกิารต่างๆ ให้กบัทุกคนในสงัคม ภายใต้หลกัสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทางสงัคม เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองคนในสงัคม       
การพฒันาสงัคมโดยรวม รวมทัง้การสรา้งระบบความมัน่คงของมนุษย์ และสงัคมในระยะยาว 
 นนัทนิี ทรพัย์ศริ ิและคณะ (2550 : 19) ให้ความหมายค าว่า สวสัดกิารสงัคม
ว่า หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งได้รบัการช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของความจ าเป็นที่จะอยู่ในสงัคมอย่างเท่าเทยีม เพื่อให้มชีวีติ
ความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 กติพิฒัน์ นนทปทัมะดุลย ์(2550 : 6) ไดก้ล่าวถงึ โครงการเผยแพร่ความรูก้าร
พฒันาระบบสวสัดกิารเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนซึ่งให้ความหมายของ “สวสัดกิาร
สงัคม” วา่สวสัดกิารสงัคมคอื การกนิด ีอยู่ด ีมสีุข และมสีทิธ ิดงันัน้ จุดหมายปลายทางของการ          
จดัสวสัดกิาร คอื การท าใหทุ้กคนในสงัคมไดร้บัสทิธพิืน้ฐานทางสงัคมตามมาตรฐานสากล 
 ปทัมวดี โภชนุกูล ซูซูกิ (2552 : 10) ให้ความหมายค าว่า สวสัดิการสงัคม 
(social  welfare) ในทางเศรษฐศาสตร์ว่า “สวสัดกิาร” หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ด ี(well-being) 
พิจารณาจากอรรถประโยชน์ (utility) หรือความพอใจของประชาชน “สวสัดิการ” ในทาง
เศรษฐศาสตร ์จงึถูกนิยามในลกัษณะทีเ่ป็น “เป้าหมาย” ของสงัคม คอื การอยู่ดกีนิดขีองสมาชกิ
ในสังคมส่วน “วธิีการ” ให้ได้มาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี เช่น กิจกรรมของตลาด กิจกรรมการ
สงเคราะห์ การจ่ายเงนิสงเคราะห์ การสนับสนุนและโครงการต่างๆ โดยรฐัไม่ใช่ “สวสัดิการ” 
โดยตวัมนัเอง แต่เป็น “บรกิาร” ซึ่งเป็นเครื่องมอืเพื่อน าไปสู่ “สวสัดกิาร” คอื ความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน... 
 กล่าวโดยสรุปแล้วสวสัดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดสรรและจัดการ
บรกิารสงัคม เพื่อใหทุ้กคนในสงัคมมคีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่างเท่าเทยีมกนั 
 2. รปูแบบของสวสัดิการสงัคม 
 ทิตมัสส์, (อ้างถึงใน วนัทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ , 2553 : 3 - 5) ได้แบ่ง
รูปแบบของสวสัดกิารสงัคมออกเป็น 3 รูปแบบกวา้งๆ ไดแ้ก่ 
      1. รูปแบบ “ส่วนที่เหลือ” หรือ “เก็บตก” (residual model of welfare) เป็น
การจดัสวสัดกิารสงัคมทีต่ ัง้อยู่บนฐานความเชือ่ทีว่า่ บุคคลในสงัคมจะไดร้บัการตอบสนองความ
ต้องการ จากแหล่งส าคัญ 2 แหล่ง คือ ตลาดและครอบครวั ประชาชนที่ประสบปญัหาหรือ       
มคีวามต้องการทางสงัคม จะหนัเขา้หาแหล่งทรพัยากรของตนเองด้วยการใชเ้งนิรายได้ หรอื 
เงนิออมซื้อหาบรกิารต่างๆ ทางสงัคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการและปญัหาของตน หากไม่
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สามารถซื้อหาบรกิารได้กจ็ะหนัเขา้หาครอบครวั ในรูปแบบนี้ สถาบนัสวสัดกิารสงัคมของรฐัจะ
ยื่นมอืใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนเฉพาะส่วนทีเ่หลอื (Residual) จากผูม้อี านาจซื้อหาบรกิารใน
ระบบของเศรษฐกิจเสรีที่นิยมให้กลไกตลาดท าหน้าที่โดยรฐัเขา้แทรกแซงน้อยที่สุด เป็นการ
ช่วยเหลืออย่างจ ากัด โดยมีการประเมินปญัหาและความต้องการของผู้เดือดร้อน (Means-
Tests) ซึ่งเป็นการจดัสวสัดกิารสงัคมแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มประชาชนผูข้าดแคลน (ระพพีรรณ 
ค าหอม, 2549 : 195) 
 2. รูปแบบ “สมัฤทธิผ์ลทางอุตสาหกรรม” (industrial achievement performance 
หรือ Handmaiden model) เป็นการมองสวสัดิการสงัคมเสมอืนเป็นกลไกส าคญักลไกหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกจิ สวสัดกิารสงัคมรูปแบบนี้ถูกใชเ้ป็นเครื่องตอบแทนแก่ผูเ้ป็นก าลงัในการผลกัดนั
ระบบเศรษฐกจิ โดยใชม้าตรการทางด้านภาษีอากรและการเงนิการคลงั ตลอดจนผลตอบแทน
ในอาชพีเป็นสิง่ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เป็นก าลงัการผลติ ผูใ้ดมคีวามสามารถใน
การท างานสูงสามารถสร้างผลิตภาพและผลิตผลที่น่าพึงพอใจแก่ระบบเศรษฐกิจ ก็จะได้รบั
สวสัดกิารทีด่กีวา่ 
 3. รูปแบบ “สถาบัน” (institution redistributive model) เป็นรูปแบบที่ถือว่า 
สวสัดกิารสงัคมเป็นสถาบนัสงัคมสถาบนัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัทีก่่อใหเ้กดิบูรณภาพ (integration) 
ในสงัคม ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่สงัคมจะขาดเสยีมไิด้ แม้สงัคมนัน้จะเป็นสงัคมทีม่เีสถยีรภาพแล้ว 
กต็าม สวสัดกิารแบบนี้กย็งัต้องท าหน้าที่ให้ระบบสงัคมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยขณะที่
ระบบเศรษฐกจิตลาดเสรสีรา้งความไม่เป็นธรรมทางสงัคมและเศรษฐกจิ รูปแบบสวสัดกิารสงัคม
แบบนี้ จะเหมาะสมที่จะด าเนินการควบคู่กนัไปเพื่อเป็นการคานกบักระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมเศรษฐกจิทีก่่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมดงักล่าว 
 3. องคป์ระกอบของการจดัสวสัดิการสงัคม 
 ระพีพรรณ ค าหอม (2554 : 15 - 20) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจดัสวสัดิการ
สงัคม ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะกวา้งและลกัษณะแคบ ดงันี้ 
 1. องคป์ระกอบของการจดัสวสัดกิารสงัคมลกัษณะกวา้งมขีอบเขตหรอืสาขาที่
ครอบคลุมมติกิารใชช้วีติของคนทุกคน แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่  
  1.1 การศกึษา (Education)            
  1.2 สุขภาพอนามยั (Health)  
  1.3 ทีอ่ยู่อาศยั (Housing)  
  1.4 การท างานและการมรีายได ้(Employment and Income Maintenance)  
  1.5 นนัทนาการ (Recreation)  
  1.6 กระบวนการยุตธิรรม (Social Justice)  
  1.7 บรกิารสงัคม (Social Services / Human Services)  
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 พระราชบญัญัติส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2546 และ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550 (อ้างถึงใน ระพีพรรณ ค าหอม, 2554 : 15) ได้กล่าวถงึ ขอบเขตการจดัสวสัดิการ
สงัคมและลกัษณะหรอืรูปแบบ และวธิกีารในการด าเนินการจดัสวสัดิการสงัคมไว้ในหมวด 1 
แนวทางการจดัสวสัดิการสงัคม ในมาตรา 3 และมาตรา 5 โดยสรุปได้ว่า ขอบเขต สาขาที่
เกีย่วขอ้งกบัแนวการจดัสวสัดกิารสงัคมตามความจ าเป็นและเหมาะสมม ี7 ดา้น คอื  
  1. การศกึษา  
  2. สุขภาพอนามยั         
  3. ทีอ่ยู่อาศยั 
  4. การท างานและการมรีายได ้(การฝึกอาชพี การประกอบอาชพี)  
  5. นนัทนาการ      
  6. กระบวนการยุตธิรรม  
  7. บรกิารสงัคมทัว่ไป 
 ส าหรบัรูปแบบการด าเนินการจดัสวสัดิการสงัคม ลกัษณะกว้างอาจท าได้
หลายลกัษณะ ดงันี้ 
 การส่งเสริมการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์การสวสัดกิารสงัคมของรฐั องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวสัดกิารชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดม้สี่วนร่วมจดัสวสัดกิารสงัคมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 การสงเคราะห์  เป็นรูปแบบหนึ่ งที่ ให้การช่วย เหลือ เฉพาะหน้ากับ
กลุ่มเป้าหมาย ในงานสวสัดิการสงัคมที่ได้รบัความเดอืดร้อน บรกิารที่จดัให้ เช่น บรกิารด้าน
ปจัจัยสี่  บริการจัดหาที่พักอาศัย บริการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างปกต ิ
 การคุ้มครอง เป็นการบรกิารการคุ้มครองสวสัดภิาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้
ได้รบับริการการดูแลทางสงัคมทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เป็นการจดับริการที่
เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายด้านสงัคมที่ก าหนดไว้ เช่น สิทธทิางกฎหมายต่อผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย์ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
สทิธกิารคุม้ครองเดก็ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2556 เป็นตน้ 
 การป้องกนั เป็นบรกิารป้องกนัปญัหาทางสงัคมทีจ่ะเกดิขึน้กบักลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การเฝ้าระวงัทางสงัคม การเตือนภัยทางสงัคม การให้ความรู้ การให้ความเข้าใจ เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งในรูปแบบต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ เยาวชน สตร ีผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 
 การแก้ไข เป็นบริการที่จดัให้กบักลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ปญัหาต่างๆ เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว     
การสูญเสยีสมาชกิในครอบครวั เดก็ / เยาวชน / ผูสู้งอายุทีข่าดการดูแล เป็นตน้ 
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 การบ าบดั เป็นบรกิารทางสงัคมที่จดัใหก้ลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รบัผลกระทบดา้น
สุขภาพ / สุขภาพจติจากภาวะวกิฤต ภยัพบิตัติ่างๆ ซึ่งจ าเป็นตอ้งไดร้บัการบ าบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา
ทางจติใจ เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรบัตวั และกลบัคนืสู่สภาวะปกตทิี่จะใชช้วีติอยู่ใน
สงัคมไดต้่อไป 
 2. องค์ประกอบของการจดัสวสัดิการสงัคมลกัษณะแคบ เน้นเชงิระบบจ ากดั
ขอบเขตการจดัสวสัดกิารโดยรวม โดยรฐัจะเลอืกท าในขอบเขตสาขาการจดัสวสัดกิารสงัคมจาก 
7 สาขา ในลกัษณะของโครงการเฉพาะ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนใน
สถานการณ์ที่จ าเป็น โดยทัว่ไปจะขึน้กบันโยบายทางสงัคมที่รฐับาลสนใจ เน้นการสร้างระบบ
ความมัน่คงทางสงัคม การลงทุนในโครงการที่เอื้อสทิธปิระโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ การจดั
สวสัดกิารสงัคม ลกัษณะแคบมกัจะก าหนดตามพระราชบญัญัตคิวามมัน่คงทางสงัคม (Social 
Security Act 1935) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (วนัทนีย ์วาสกิะสนิ และคณะ, 2553 : 3) 
 องค์ประกอบของงานสวสัดิการสงัคมในลกัษณะแคบตามพระราชบัญญัติ
ความมัน่คงทางสงัคมของประเทศสหรฐัอเมรกิา แบ่งเป็น 3 บรกิาร ไดแ้ก่  
 1. บรกิารการประกนัสงัคม (Social Insurance)  
  2. บริการการช่วยเหลือประชาชน / บริการประชาสงเคราะห์ (Public 
Assistance) โดยในปจัจุบนัมกีารใชค้ าวา่ การชว่ยเหลอืทางสงัคม (Social Assistance)             
  3. บรกิารทางสงัคม (Social Services) ส าหรบับรกิารทัง้ 3 ชนิด ดงักล่าวใน
ประเทศไทยมสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 
     3.1 บรกิารการประกนัสงัคม (Social Insurance)  
                คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ(2550 : 9 อ้างถงึใน 
ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 17) ได้ให้ความหมายการประกนัสงัคม หมายถงึ มาตรการหนึ่งใน
การจัดสวสัดิการสงัคม เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ประชาชนที่มีรายได้ประจ าไม่ให้ได้รบัความ
เดอืดรอ้นเมื่อต้องสูญเสยีรายไดท้ัง้หมด หรอืบางส่วน หรอืมรีายได้ไม่เพยีงพอแก่การเลี้ยงชพี 
เพื่อให้มีหลกัประกนัด้านการด ารงชวีติ และความเป็นอยู่ที่ดีข ึน้ บรกิารประกนัสงัคม (Social 
Insurance) เป็นบรกิารที่เกดิขึน้ตามพระราช บญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2553 โดยหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ คอื ส านกังานประกนัสงัคม (ส.ป.ส.) กฎหมายดงักล่าว บงัคบัใหส้ถานประกอบการที่
มลีูกจา้ง ตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป ตอ้งจ่ายเงนิสบทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม การจ่ายเงนิเขา้กองทุน
ประกนัสงัคมประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้างลูกจา้ง และรฐับาลในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.5 
ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างแต่ละคนเท่าๆ กนัโดยครอบคลุมให้ลูกจ้างได้สทิธิประโยชน์
ทดแทนในระยะแรก 15 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอนัตราย หรอืเจ็บป่วยนอกเวลาการท างาน 
กรณพีกิารทุพพลภาพ กรณคีลอดบุตร และกรณตีายต่อมาเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2541 กองทุน
ประกนัสงัคมไดข้ยายสทิธปิระโยชน์ทดแทนเพิม่ขึน้อกี 2 กรณ ีคอื กรณสีงเคราะหบ์ุตรและกรณี
ชราภาพ ส่งผลให้ผู้ประกนัตนต้องจ่ายเพิ่มอกีร้อยละ 2.0 และรฐับาลสมทบเพิ่ม ร้อยละ 1.0  
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เงนิสมทบที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างน าส่งร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2546 รฐับาลเห็นว่า 
เศรษฐกิจเริม่ที่จะฟ้ืนตวัจึงประกาศเพิ่มอตัราเงนิสมทบ 2 กรณีหลงัเป็นร้อยละ 3.0 รวมเงิน
สมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องน าส่งเป็นร้อยละ 4.5 ต่อเดือน จนกระทัง่วนัที่ 1 มกราคม 
2547 ไดข้ยายครอบคลุมกรณีวา่งงาน ท าใหม้กีารจดัเกบ็เงนิสมทบเพิม่จากนายจา้งและลูกจา้ง 
รอ้ยละ 0.5 และรฐับาลสมทบเพิม่อกีรอ้ยละ 0.25 รวมเงนิสมทบของฝา่ยนายจา้งและฝา่ยลูกจา้ง
ต้องน าส่งร้อยละ 5.0 ต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2553 และมีการขยายความคุ้มครองทางสังคมจาก
กองทุนประกนัสงัคม ใหก้บักลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชพีอสิระ และกลุ่มที่
รบัจา้งท างานตามบา้นดว้ย 
  3.2 บรกิารการชว่ยเหลอืทางสงัคม (Social Assistance) 
                คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ(2550 : 9 อ้างถงึใน 
ระพีพรรณ ค าหอม , 2554 : 18) ได้ให้ความหมายการช่วยเหลือทางสังคมว่า หมายถึง        
การชว่ยเหลอืประชาชนผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้น โดยฝ่ายผูใ้ห้บรกิารหรอืหน่วยงานทัง้ภาครฐั และ
เอกชนจะตอ้งมกีารค้นหาส ารวจขอ้เทจ็จรงิวา่ ผูท้ี่จะไดร้บับรกิารนัน้มปีญัหาความยากจน หรอื
เดือดร้อนจริงสมควรแก่การได้รบับริการช่วยเหลือ บรกิารการช่วยเหลือทางสงัคม (Social 
Assistance) เป็นบรกิารที่มีการเรยีกด้วยค าอื่น เช่น บรกิารประชาสงเคราะห์ การสงเคราะห์
แบบให้เปล่า เป็นต้น หน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบมหีลายหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์การสวสัดิการสงัคม องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น บริการในลกัษณะนี้    
เป็นบรกิารหนึ่งที่รฐัใหก้ารช่วยเหลอืแก่ประชาชน หรอืครอบครวัที่ไม่สามารถชว่ยเหลอืตนเอง
ได้โดยหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลอืจะมีการทดสอบความจ าเป็น (Means-Test) ก่อนให้การ
ช่วยเหลือ ถอืเป็นบรกิารทดแทนชัว่คราว เป็นการช่วยเหลอืบรรเทาทุกขเ์ฉพาะหน้า (Relief) 
เช่น การให้เงนิ (Cashes) การให้สิง่ของหรอืเครื่องอุปโภคบรโิภค (Kinds) การให้บรกิารอื่นๆ  
ที่จ าเป็น (Services) ได้แก่ บริการให้ค าแนะน าปรึกษา บริการให้ความรู้ บริการฝึกอาชีพ 
บรกิารจดัหางาน บรกิารจดัหาทีอ่ยู่อาศยั เป็นตน้ 
  3.3 บรกิารการบรกิารสงัคม (Social Services) 
                คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ(2550 : 9 อ้างถงึใน 
ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 19) ได้ให้ความหมายของค านี้วา่ หมายถงึ หน้าที่ความรบัผดิชอบ
อย่างหนึ่งของรฐับาลและเอกชนที่มตี่อประชาชนในการจดัสวสัดกิาร ในการจดัสรรบรกิารเพื่อ
เสรมิสร้างชวีติความเป็นอยู่และสวสัดภิาพของประชาชนด้วย จุดมุ่งหมายของการป้องกนัการ
บ าบดัความเดือดร้อน การสร้างเสริมและพฒันาชวีติความเป็นอยู่ ของประชาชนให้สามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสุขตามควรแก่อตัภาพ ทัง้นี้ บริการสงัคมจะแตกต่างจาก
บรกิารสาธารณะ และสาธารณูปโภค ด้วยปจัจยัของการเป็นบริการที่มุ่งเน้นสวสัดิภาพของ
บุคคลมากกว่าการจดัสรรบรกิารทางกายภาพเพื่อชุมชน  และโครงสร้างปจัจยัพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจบริการการบริการสังคม (Social Services) ปจัจุบันนิยมใช้ค าว่า บริการมนุษย ์
(Human Service) ที่มคีวามหมายกวา้งเกี่ยวขอ้งกบัการจ้างงานในลกัษณะต่างๆ ที่ค านึงความ
ปลอดภยั ความมัน่คงของมนุษย์ การค านึงถงึคุณภาพชวีติของแรงงานในระบบและนอกระบบ 
บรกิารสงัคมจงึเป็นบรกิารทีร่ฐัหรอืเอกชนทีม่คีวามพรอ้มท าหน้าทีจ่ดัให้มบีรกิารสงัคม ถอืเป็น
บรกิารทางเลอืกที่รฐัเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาคชุมชนและภาคประชาชน
ไดเ้ขา้มามสี่วนรบัผดิชอบสงัคมโดยจดับรกิารใหก้บัประชาชนแทนรฐั เป็นการใชก้ลไกการตลาด
เขา้มาดว้ยการโดยมุ่งส่งเสรมิสวสัดภิาพของบุคคลในสงัคม ใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้
อย่างเป็นสุขตามอตัภาพ ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 
เช่น บริการสุขภาพอนามัย ของโรงพยาบาลเอกชน บริการสถานพักฟ้ืนผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ 
บรกิารการศกึษาของเอกชน บริการสถานรบัเลี้ยงเด็กกลางวนั บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน เป็นต้น ดังนัน้ องค์ประกอบของงานสวสัดิการสังคมในลักษณะกว้าง 7 ด้าน และ
องค์ประกอบของงานสวสัดิการสงัคมในลักษณะแคบ 3 ด้านขึ้นอยู่ก ับการน าไปใช้ของนัก
สวสัดิการสังคม ส าหรบัในสังคมไทยน ามาใช้ทัง้ลกัษณะกว้างและลกัษณะแคบโดยบริการ
ประกนัสงัคม ถอืเป็นบรกิารที่น าไปสู่การสร้างความมัน่คงทางสงัคมให้กบัลูกจ้างผูใ้ชแ้รงงานที่
พัฒนาขยายความครอบคลุมและสิทธิประโยชน์ทดแทนมากขึ้น ขณะที่บริการสงเคราะห์
ประชาชนยงัคงเป็นบรกิารทีร่ฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณการชว่ยเหลอืกบัผูเ้ดอืดรอ้น เป็นตน้ ทัง้นี้
รฐัได้พยายามใชแ้นวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชน ชมุชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพฒันา
เอกชนเขา้มามสี่วนร่วม ในระบบสวสัดกิารสงัคมมากขึน้ในปจัจุบนั 
 4. หลกัการสวสัดิการสงัคม 
    ทติมสัส,์ (Titmuss, 1974 อา้งถงึใน ระพพีรรณ  ค าหอม, 2554 : 25 - 26) ไดใ้ห้
หลกัการของงานสวสัดกิารสงัคม 4 ประการ คอื  
  1. การจดัสวสัดกิารสงัคมจะต้องค านึงถงึปญัหาหรอืความต้องการบรกิารหรอื
ความจ าเป็น (Needs)  
  2. การใช้มาตรการของงานสวสัดิการจากงานอาชีพ (Occupational Measure) 
โดยใช้หลกัการครอบคลุมทัง้สากล (Universal Coverage) ให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ก าหนด
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธริบับรกิารสวสัดกิาร  
  3. การใชม้าตรการบรกิารสงัคม (Social Services Measure) ในฐานะพลเมอืง
ของรฐั ประชาชนมสีทิธไิดร้บับรกิารสงัคมจากรฐัเพื่อใหม้คีวามมัน่คงทางสงัคม  
  4. ระบบการจดัการสวสัดกิารสงัคม มี 3 ด้าน ได้แก่ การสงเคราะห์ประชาชน         
การประกนัสงัคม และการบรกิารสงัคม 
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 ส่วนฮกัแมน, (Hugman, 1998 อา้งถงึใน ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 26 )  ได้
กล่าวถงึ หลกัการให้คุณค่าการจดัสวสัดกิารสงัคมต้องค านึงถงึ ความต้องการ (Needs) ความ
เป็นพลเมอืง (Citizenship) สทิธแิละความรบัผดิชอบ ความเสมอภาคและความยุตธิรรม (Rights 
and Responsibility, Equity and Fairness) สวสัดกิารจะถูกก าหนดโดยความจ าเป็นของสงัคม
ในส่วนรวม และเป็นสิง่ที่ทุกคนจะต้องเขา้ถงึจะต้องได้รบั เพราะเป็นเรื่องของสิทธขิ ัน้พื้นฐาน
ทางสงัคม (Social Basic Right) ของทุกคน (อภิญญา เวชยชยั และศริพร ยอดกมลศาสตร์, 
2547 อา้งถงึใน ปทัมาวด ีโพชนุกูล ซูซูก,ิ 2552 : 13) 
 ส าหรับหลักการของสวสัดิการสังคมไทยในปจัจุบันได้ค านึงถึงหลักการที่
สอดคลอ้งกบัความเป็นสากลส าคญั (ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 27 - 28) ไดแ้ก่ 
  1. สทิธมินุษยชน (Human Rights) 
  2. ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน (Basic Needs) 
  3. ความยุตธิรรมทางสงัคม (Social Justice) 
  4. การมสี่วนร่วมของคนในสงัคมทุกระดบั (Participation) 
  5. ความโปร่งใส (Transparency) 
 ทัง้นี้ การจดัสวสัดกิารสงัคมในแง่ของประชาชนมหีลกัเกณฑ์ที่ควรค านึงถึง              
(ธรีะ ศรธีรรมรกัษ์ และวทิย์  ชนะภัย, 2538 : 52 – 53 อ้างถงึใน ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 :      
29 - 30) ในประเดน็ต่อไปนี้  
  1. การจดัใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชน  
  2. การใหป้ระชาชนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งร่วมรบัผดิชอบในการจดัสวสัดกิาร  
  3. การจดัใหป้ระชาชนทุกระดบัโดยเท่าเทยีมกนั  
  4. ความสม ่าเสมอ และ  
  5. การไม่เป็นภาระแก่ประชาชน  
 ขณะทีก่ารจดัสวสัดกิารสงัคมในแง่ของรฐัหรอืองคก์รมหีลกัเกณฑ ์(ระพพีรรณ       
ค าหอม, 2554 : 30 - 31) ในประเดน็ต่อไปนี้  
  1. ค านึงถงึตน้ทุนหรอืงบประมาณ  
  2. ค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้  
  3. ค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และ  
  4. ค านึงถงึการจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา 
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 5. แนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดิการสงัคม 
     ระพพีรรณ  ค าหอม (2554 : 80 - 96) ไดอ้ธบิายถงึบรบิทการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมโลก สงัคมภูมภิาค สงัคมประเทศ และสงัคมท้องถิน่ซึ่งท าให้แนวคิดเกี่ยวกบัสวสัดกิาร
สงัคมมมีุมมอง และมติทิี่หลากหลายของคนในสงัคมทีอ่ยู่ร่วมกนั การส่งเสรมิใหม้คีวามเคารพ
ในความแตกต่างหลากหลายของวฒันธรรม สงัคม การเมือง จึงเป็นการผลกัดนัให้นโยบาย
สงัคมของประเทศ ต้องค านึงถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัสวสัดิการสงัคม ได้แก่ ความ
ต้องการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมทางสังคม          
การพฒันาคนและความมัน่คงของมนุษย ์การมสี่วนร่วมทางสงัคม การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่  
 โดยได้เลือกอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัสวสัดิการสงัคม 4 แนวคิด 
ประกอบด้วย แนวคิดความต้องการของมนุษย์ แนวคดิสทิธมินุษยชน แนวคดิความเป็นธรรม
ทางสงัคม และแนวคิดความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสมัพนัธ์และเชื่อมโยง     
ต่อกนั  
 แนวคิดความต้องการของมนุษย ์
 แนวคิดพื้นฐานของการจัดสวสัดิการสังคมที่ส าคัญคือ การค านึงถึงความ
ตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 1970 อา้งถงึใน ระพพีรรณ  
ค าหอม, 2554 : 26) ซึ่งแบ่งความตอ้งการพืน้ฐานทีส่ าคญัของมนุษย ์ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) หมายถงึ ความตอ้งการ
ดา้นปจัจยั 4 ทีม่ผีลต่อการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค 
  2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หมายถงึ ความตอ้งการทีจ่ะ
มคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน คอื ขอใหไ้ดง้านทีม่ ัน่คง ไม่เสีย่งอนัตราย 
  3. ความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 
needs) หมายถงึ การไดรู้จ้กัคนอื่น การไดม้สี่วนร่วมในสงัคม การมคีนรกั 
  4. ความต้องการได้รบัความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) หมายถึง 
ความตอ้งการมคีวามภูมใิจในตนเอง การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
  5. ความต้องการที่จะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้รงิ (Self-Actualization) หมายถงึ       
ความตอ้งการในการพฒันาตนเองเตบิโตไปสู่ระดบัสูงสุดทีต่นเองสามารถท าได้ 
 แนวคดินี้จงึเน้นความจ าเป็นขัน้พื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะการคุ้มครอง 
ส่งเสรมิสนบัสนุนให้คนสามารถใชช้วีติอยู่ในสงัคม ได้อย่างมคีุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูก
กดีกนัและเลือกปฏิบตัิจากสงัคม ดงัจะเห็นได้จากนโยบายสวสัดิการสงัคมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเทศที่สะท้อนผ่านทางโครงการ / บรกิาร / รูปแบบการจดัสวสัดกิารกบักลุ่มเป้าหมายทาง
สงัคม การก าหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลอื โดยใชเ้ครื่องมอืการทดสอบความจ าเป็นของ
ผูใ้ชบ้รกิาร (Means test) การก าหนดคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืกบั
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดขอบเขตของบริการทางสังคมกับการจัดสวสัดิการข ัน้พื้นฐาน         
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เช่น บรกิารของสถานสงเคราะห์ / บ้านพกัเด็กและครอบครวั / ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิาร
ผูสู้งอายุ / สถานคุม้ครองสวสัดภิาพต่างๆ ไดก้ าหนดบรกิารพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การจดัหาทีพ่กัอาศยั 
การจดัทีพ่กัที่เป็นสดัส่วนให้กบัผูใ้ชบ้รกิาร บรกิารอาหาร 3 มือ้ในแต่ละวนั บรกิารจดัหาเสื้อผา้    
/ เครื่องนุ่งห่มทีเ่ป็นสดัส่วนใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารตามความจ าเป็นเป็นรายบุคคล บรกิารดา้นสุขภาพ 
การดูแลเมื่อเจบ็ปว่ย การตรวจสุขภาพประจ าปี การรกัษาเมื่อเจบ็ปว่ย เป็นตน้  
 แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
 สทิธิมนุษยชน หมายถึง สทิธขิองบุคคลที่ได้รบัการคุ้มครองโดยหลกับงัคบั
ของกฎหมาย ภายใตห้ลกัการใหเ้กยีรต ิสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนั ความเสมอภาคทีเ่ป็นการส่งเสรมิให้
มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข (ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 84) 
 ลกัษณะทีส่ าคญัของสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ย 
 1. สทิธพิืน้ฐานของมนุษยท์ุกคน (Primary Right) มนุษยท์ีเ่กดิมาในโลกต่างมี
ความเท่าเทยีมกนัในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์โดยไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาต ิ    
สผีวิ เพศภาษา ศาสนา เผ่าพนัธุแ์ห่งชาตหิรอืสงัคม ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะอื่นๆ รวมทัง้
ความคดิเหน็ทางการเมอืง 
 2. สทิธสิ่วนบุคคล (Personal Right) เป็นสทิธสิ่วนตวัของบุคคลที่ผูอ้ ื่นจะล่วง
ละเมดิมไิด ้เชน่ สทิธใินการด ารงชวีติ สทิธใินทีอ่ยู่อาศยั สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธกิาร
พกัผอ่น ฯลฯ 
 3. สทิธพิลเมอืง (Civil Right) เป็นสทิธขิองประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมอืง
แห่งรฐั เป็นสทิธทิีถู่กตอ้งตามกฎหมายแห่งรฐั เชน่ สทิธกิารเลอืกตัง้ สทิธกิารประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนา ฯลฯ สิทธิสวสัดิการถือเป็นสิทธิพลเมืองโดยเป็นสิทธิทางสงัคม (social right) ที่
พลเมืองควรได้รบัจากรัฐแนวคิดสิทธิมนุษยชน เป็นฐานคติที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
กฎหมายและมาตรการทางสงัคมต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของสงัคมไทย  
 แนวคิดความเป็นธรรมทางสงัคม 
 ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นองค์ประกอบส าคัญของสิทธิพลเมือง (Civil 
Right) สะทอ้นถงึความยุตธิรรมส าหรบัคนในสงัคม กล่าวคอื คนทุกคนในสงัคมควรได้รบัสทิธิ
พื้นฐาน (Basic Rights) การคุ้มครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) และสทิธปิระโยชน์
ทางสงัคม (Social Benefits) ถอืเป็นขอ้ผกูพนัทางสงัคม การจดัสรรทรพัยากรและการจดับรกิาร
สวสัดกิารสงัคม ซึ่งนกัสวสัดกิารสงัคมใหค้วามส าคญัใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  
  1. อคต ิ(Prejudice)  
  2. การเลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) และ  
  3. การกดขี ่(Oppression) 
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 อคต ิ(Prejudice) เป็นความเชื่อหรอืทศันคตเิชงิลบที่ไม่ชอบต่อบุคคล กลุ่มที่
เป็น มายาคต ิและท าให้เกิดแนวคดิที่ไม่ถูกต้องต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สงครามการฆ่าล้าง
เผา่พนัธุ์ชาวยวิ การใชว้ธิลีงโทษแบบระย า (Rajam) ของคนอาหรบัทีใ่ห้ฝงูชนรุมขวา้งปาหนิใส่
นกัโทษ  จนตาย ส่วนใหญ่จะใชส้ าหรบัความผดิในเรื่องชูส้าว  
 การเลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) เป็นการกระท าที่ปฏบิตัติ่อประชาชนอย่าง
แตกต่างกนั เป็นผลมาจากความเชือ่ที่มอีคตติ่อเรื่องนัน้ๆ ซึ่งเกดิขึน้ หากการเลอืกปฏบิตัมิกีาร
ขยายวงกวา้งและพฒันาไปสู่ระบบการเลอืกปฏบิตักิจ็ะน าไปสู่ 
 การกดขี ่(Oppression) การบบีบงัคบั การใชอ้ านาจโดยไม่มเีหตุผลตวัอย่าง
ของความไม่เป็นธรรมในสังคม ได้แก่  ลัทธิเหยียดผิว (Racism) ลัทธิชาติพันธุ์วรรณะ 
(Ethnocentrism) การแบ่งแยกเพศ (Sexism) ชนชัน้ (Classism) ความเกลียดชาวต่างชาต ิ
(Xenophobia) ความเป็นผูสู้งวยั (Ageism) เป็นตน้ 
 แนวคิดความมัน่คงของมนุษย ์
 เป็นแนวคดิที่พฒันามาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์การพฒันาประเทศ
จากจุดทีเ่น้นความมัน่คงทางการเมอืงเป็นหลกัมาสู่จุดเน้นความมัน่คงของมนุษย ์โดยมุ่งใหเ้กดิ
การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Center) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNDP, 2553 : 3 อ้างถงึใน 1994 : 22 อ้างใน ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 94) 
ไดน้ิยามความหมายความมัน่คงของมนุษย ์ใน 2 มติ ิไดแ้ก่ 
 มติแิรก คอื ความปลอดภยัจากภาวะคุกคามที่เกดิขึน้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
เชน่ ความหวิโหย โรคภยัไขเ้จบ็ และการกดขีป่ราบปราม 
 มิติที่สอง คือ การได้รบัการปกป้อง คุ้มครองจากอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นต่อการ
ด ารงชวีติ ไม่วา่จะเป็นทีบ่า้น ในการท างาน หรอืในสงัคม 
 จาก 2 ความหมายดงักล่าวนี้ ความมัน่คงของมนุษย์จึงมเีป้าหมายเบื้องต้น    
ทีมุ่่งใหเ้กดิความเป็นอสิระ และปลอดภยัในหลากหลายประการ ไดแ้ก่ ความเป็นอสิระจากความ
ตอ้งการและขาดแคลน ความปลอดภยัจากความกลวั รวมถงึความปลอดภยัจากการถูกกระท าที่
ไม่เหมาะสมอื่นๆ และเพื่อให้เกดิความมัน่คงของมนุษย์ดงักล่าว จงึได้มีการก าหนดยุทธวธิี   
หลกั 2 ประการในการด าเนินงาน ได้แก่ การปกป้อง (Protection) และการเสริมสร้างพลัง
(Empowerment) โดยการปกป้องเป็นยุทธวธิทีี่มุ่งป้องกนัประชาชนให้ปลอดภัยจากอนัตราย
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมทางสังคม การพัฒนากระบวนการให้เป็นระบบ        
เพื่อป้องกนัความไม่มัน่คง ไม่ปลอดภัยต่างๆ ส่วนการเสรมิสร้างพลงัเป็นกลวธิทีี่จะช่วยสร้าง
ประชาชนใหพ้ฒันาศกัยภาพ และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจอย่างเตม็ที ่ซึ่งยุทธวธิที ัง้ 2 ประการ
นี้ เป็นสิง่ทีมุ่่งเสรมิแรงแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์และทุกกรณี 
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 ความมัน่คงของมนุษย์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ ความมัน่คงทางด้านอาหาร ความมัน่คงทางด้านสุขภาพ  ความมัน่คงทางด้าน
สิง่แวดลอ้ม ความมัน่คงส่วนบุคคล ความมัน่คงของชมุชน และความมัน่คงทางการเมอืง โดยใน
ปี พ.ศ.2552 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program me - UNDP) ได้คดัเลือกประเด็นที่เป็นจุดเน้นความมัน่คงของมนุษย์ในปีปจัจุบัน   
และอนาคต (2553 : 4 อา้งถงึใน ระพพีรรณ ค าหอม, 2554 : 96) จาก 7 องคป์ระกอบเหลอืเป็น    
6 องคป์ระกอบ ซึ่งองคป์ระกอบทีถู่กตดัออก คอื ความมัน่คงของชมุชน 
 
แนวคิดการจดัสวสัดิการสงัคมในประเทศไทย  

 การพฒันาสงัคมไทยที่ผ่านมาจากอดตีถงึปจัจุบนัสะท้อนให้ เหน็ว่า รฐับาลส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิเป็นหลกั ภายใตค้วามเชื่อที่วา่ หากเศรษฐกจิดกีจ็ะ
ท าให้คนมงีานท า มรีายได้ด ีส่งผลให้คนในสงัคมไทยมคีุณภาพชวีติที่ดใีนสงัคม ดงัจะเห็นได้
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 1 พ.ศ.2502 - 2509) – ฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545 
- 2549) รฐับาลเพิ่งจะตระหนักเห็นความส าคญัของงานสวสัดิการสงัคมอย่างจริงจงัในแผน   
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 6 (พ.ศ.2530 - 2534) ซึ่งเป็นช่วงที่สงัคมไทยก าลงั
เผชญิกบัปญัหาสงัคมทีรุ่นแรง เชน่ ปญัหายาเสพยต์ดิ ปญัหาโสเภณเีดก็ ปญัหาเดก็เร่ร่อน และ
ปญัหาเด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น รฐัจงึเหน็ว่าควรที่จะมกีารพฒันาสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันา
เศรษฐกจิ และเพื่อให้การพฒันาสงัคมเป็นรูปธรรมมากขึน้ รฐัจงึได้ก าหนดใหม้แีผนพฒันาการ
สังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ .ศ.2530 - 2534) และได้มีการปรับให้ครอบคลุมกับ
ประชาชนในสงัคมไทยมากขึน้ รฐับาลจงึไดป้รบังานสวสัดกิารสงัคมเขา้ไวใ้นแผนที่ 2 โดยใชช้ื่อ
วา่แผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาตฉิบบัที่ 2 (พ.ศ.2535 - 2539) ซึ่ง
ในแผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาตฉิบบัที่ 3 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้
พยายามเน้นกลยุทธก์ารท างานเชงิรุก เพื่อใหเ้กดิความครอบคลุม ทัว่ถงึกลุ่มเป้าหมายในสงัคม 
แต่เมื่อเขา้สู่แผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์แห่งชาตฉิบบัที่ 4 (พ.ศ.2545 - 
2549) ซึ่งสงัคมไทยได้ผ่านพ้นภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ แต่รฐับาลปจัจุบนัได้ประกาศสงครามกบั
ปญัหาสงัคม 3 ปญัหาหลกั คอื ปญัหาความยากจน ปญัหายาเสพย์ติด และปญัหาคอร์รปัชัน่   
ซึ่งปญัหาสงัคมไทยได้สะท้อนให้เหน็ว่า ฐานความคดิของการพฒันาเศรษฐกจิน าสงัคมไม่เป็น
จรงิตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ เนื่องจากปญัหาสงัคมไทยมรีะดบัความรุนแรงซบัซ้อนหลากหลาย 
มากขึน้ ยากต่อการจดัการปญัหาแบบเดมิๆ เนื่องจากมปีญัหาไม่ทัว่ถงึ ครอบคลุม ไม่เป็นธรรม
กบักลุ่มเป้าหมายที่แท้จรงิ รฐับาลในยุควกิฤตเศรษฐกจิ จงึได้พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการ
จดัสวสัดกิารสงัคมใหม่ โดยใชโ้ครงการเพื่อสงัคม ก าหนดพืน้ที ่กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน รวมทัง้
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบเชงิการสงเคราะห์มาเป็นสวสัดกิารกลุ่ม (Group Welfare) สวสัดกิารชุมชน 
(Community Welfare) และสวสัดิการท้องถิน่ (Local Welfare) ซึ่งรูปแบบสวสัดกิารที่กล่าวมา



26 
 

อาจถูกเรยีกรวมๆ วา่เป็นสวสัดกิารแบบรวม (Collective Welfare) รูปแบบสวสัดกิารในลกัษณะ
นี้พยายามที่จะใช้วธิีคิด วธิีการบรหิารจดัการใหม่ให้ความส าคญักบับริการการคุ้มครองทาง
สงัคมให้กบัคนในสงัคมภายใต้หลกัการ ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค ความเท่า
เทยีมกนั และความเป็นธรรมทางสงัคม เน้นการจดัการในระดบัมหาภาคมากขึน้ อย่างไรกต็าม
หากพจิารณาถงึระบบสวสัดกิารสงัคมทีป่รากฏในสงัคมไทย จะพบวา่ บรกิารพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 
ดา้น ได้แก่ ด้านการศกึษาและดา้นสุขภาพเป็นบรกิารทีไ่ดม้กีารปฏริูประบบไปแลว้ โดยเฉพาะ
บรกิารสวสัดิการสุขภาพ ภายใต้นโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรค อย่างเท่าเทียมกนั ปจัจุบัน
สงัคมไทยได้จดับรกิารสวสัดกิารสุขภาพ ครอบคลุมคนไทยทุกคนภายใต้สวสัดกิารสุขภาพ 4 
ส่วน ไดแ้ก่ (ส านกัมาตรฐานการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย.์ 2549 : 1 - 3) 

  1. สวสัดกิารประชาชนด้านบริการพยาบาล (สปร.) ของรฐั ดูแลประชาชนที่ไม่มี
สทิธบิตัรสุขภาพอื่นๆ จ านวน 23 ลา้นคน ปจัจุบนัรฐัไดใ้ชเ้ป็น "บตัรทอง" 30 บาทรกัษาทุกโรค 

  2. การประกนัสุขภาพภาคสมคัรใจ สามารถดูแลประชาชนไทยจ านวน 14 ลา้นคน    
แยกเป็นบตัรประกนัสุขภาพ 8 ลา้นคน และการประกนัภาคเอกชนจ านวน 6 ลา้นคน 

  3. สวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างรฐั ซึ่งครอบคลุมการดูแลประมาณจ านวน 7 
ลา้นคน 

  4. สวสัดิการประกันสังคม  ครอบคลุมลูกจ้างจ านวน  10.6 ล้านคน  แยกเป็น
ผูป้ระกนัตนเก่า จ านวน 7 ลา้นคน รวมทัง้หลงั 30 เมษายน 2545 จะพยายามครอบคลุมลูกจา้ง          
ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป จ านวน 3.6 ล้านคน ขณะที่บรกิารสวสัดกิารสงัคม ซึ่งถอืเป็นบรกิารส าคญั       
ทีป่ระชาชนทุกคนควรจะไดร้บักลบัถูกละเลย เพราะคนส่วนใหญ่ยงัมคีวามรู ้และทศันคตติ่องาน
สวสัดกิารสงัคม และงานสงัคมสงเคราะหย์งัไม่ถูกต้อง เชน่ การเขา้ใจว่าบรกิารสวสัดกิารสงัคม
เป็นเรื่องที่รฐัต้องจดัให้ประชาชนทุกคน และประชาชนมีสิทธิที่จะได้รบับรกิารแบบ "ผู้รอรบั
ผลประโยชน์จากรฐั" หรอื "ผูร้บัการสงเคราะห์" บรกิารสวสัดกิารสงัคมจึงเป็นโครงการ หรือ
แผนงานที่รฐัจ าเป็นต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะในประเทศที่เจรญิแล้วมกัจะใช้
บริการสวสัดิการสังคมเป็นตวัชี้วดักับประสิทธิภาพ  และคุณภาพของรฐับาลในชุดๆ นัน้ว่า 
สามารถจดัโครงการทีต่อบสนองกบัปญัหาพืน้ฐานของคนในสงัคมไดม้ากน้อยเพยีงใด รฐับาลจงึ
จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการดา้นการจดัเกบ็ภาษทีีเ่หมาะสม มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการ
การจดัสรรทรพัยากรใหเ้กดิการกระจายรายไดอ้ย่างเหมาะสม เชน่กนั 
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 การจดัสวสัดิการสงัคมในประเทศไทย  
 หากพิจารณาสวสัดิการสงัคมของประเทศไทยในบรบิทของประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียนอาจจ าแนกรูปแบบของสวสัดิการสงัคมได้เป็นหลายลกัษณะ ในที่นี้ จะขอ
อภปิรายแนวคดิและรูปแบบหลกัๆ ดงันี้ (ปฐมาภรณ์  บุษปธ ารง. 2556 : 81 - 85) 
 1. การจดัสวสัดิการสงัคมโดยภาครฐั 
        สวสัดกิารสงัคมในระบบหรอืในภาคที่เป็นทางการ 3 เสาหลกัของการให้ความ
คุม้ครองทางสงัคมในมุมมองของธนาคารโลกและองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

     1.1 การให้ความช่วยเหลือทางสงัคม (Social Assistance) การให้ความช่วยเหลือ
ทางสงัคมเป็นโครงขา่ยความปลอดภยัทางสงัคมซึ่งประกอบไปดว้ย โครงการพืน้ฐานแบบสากล 
(Universal Coverage) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนจากรฐั ซึ่งมาจากการเก็บภาษ ี
โครงการนี้มขีอ้ก าหนดพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นที่กลุ่มผูป้ระสบปญัหาและมี
ความจ าเป็นในการรบับรกิารของรฐั โครงการชว่ยเหลอืทางสงัคมไดร้บัการจดัสรรโดยหน่วยงาน
ของรฐั 
 1.2 การประกนัสงัคม (Social Insurance) การประกนัสงัคมเป็นเสาหลกัแห่ง
การออมเงินโดยผู้ประกนัจ่ายเงนิบางส่วนซึ่งเป็นรายได้ต่อเดือน สมทบเพื่อการได้รบัความ
คุม้ครองดา้นรายได้ในอนาคต สทิธปิระโยชน์ที่ได้รบัรวมถงึกรณีเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร และ
กรณสีูงอายุ 

 1.3 การประกนัในภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (Individual  Voluntary, 
Nonprofit Organizations and Private Insurance) เป็นการรับความคุ้มครองเพิ่ม เติมจาก
หน่วยงานในภาคเอกชน ในระบบการให้ความคุ้มครองทางสงัคมทัง้ 3 ระบบ เป็นระบบที่
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเวน้ประเทศกมัพูชา) ได้จดัพฒันาระบบประกนัสงัคมในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ส่วนการให้ความช่วยเหลอืทางสงัคม ประเทศส่วนใหญ่ได้จดับรกิารดงักล่าว
แต่ยงัไม่ครบทุกดา้น เช่น กรณีผูสู้งอายุซึ่งทวจี านวนมากขึน้มคีวามตอ้งการได้รบัการดูแลดา้น
สุขภาพและรายไดด้ว้ย  

 2. สวสัดิการสงัคมในระบบสงัคมและวฒันธรรม  
         ในระบบสงัคมและวฒันธรรม มกีารพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมและการ

ใหค้วามคุม้ครองดา้นสวสัดกิารสงัคม มาแต่ดัง้เดมิในระบบสงัคมและวฒันธรรม เชน่ การใหก้าร
ดูแลสมาชกิในครอบครวั อาสาสมคัรในชุมชนและหมู่บ้าน ระบบความเชื่อในระดบัท้องถิ่นที่
ส่งเสรมิความเป็นปึกแผ่น และความเอื้อเฟ้ือในชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเวยีน
พระในพม่า การท าบุญโดยการสัง่ตัดแว่นตาให้พระพุทธรูปให้ความหมายในเชิงสัญญะ         
ถงึสุขภาพ ดา้นสายตา การมวีสิยัทศัน์และอนาคตอนัรุ่งเรอืงของผูบ้รจิาค นอกจากนี้ ยงัมคีวาม
เชือ่วา่ผูม้ปีญัหาหาดา้นสายตาควรไปไหวพ้ระพุทธรูปทีส่วมแวน่ตา 
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 3. การจดัสวสัดิการสงัคมในประเทศไทยภายใต้กรอบประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 
 การจัดสวสัดิการสังคมในประเทศไทยภายใต้กรอบประชาคมสังคม  และ

วฒันธรรม ได้มีการระบุรายละเอียดหลกัเกี่ยวกบัลกัษณะของสวสัดิการสงัคม ดังนี้  การจดั
สวสัดิการสังคม  เสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน เพื่อเป็นสังคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสงัคมเอื้ออาทรและแบ่งปนั มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความสุขแก่
มวลมนุษยชาต ิโดยเริม่จากการพฒันาการเป็นเพื่อนบ้านสู่การเป็นครอบครวัเดยีวกนั เกดิการ
แบ่งปนัองค์ความรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มอย่างมเีหตุผล เพื่อเป็นภูมคิุม้กนัภายในตวัทีด่ภีายใต้
ความรู้คู่คุณธรรม จึงน าไปสู่คุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคม ที่มคีวามก้าวหน้าอย่างมัน่คง
และยัง่ยืนโดยมุ่ง หวงัที่จะสร้างสังคมแห่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือของ
อาเซยีนดา้นสงัคมและวฒันธรรม หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่ “ความร่วมมอืเฉพาะดา้น” คอื ความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อแก้ไขปญัหา
สงัคมทีส่่งผลกระทบในระดบัภูมภิาค พฒันาและเสรมิสรา้งสภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชากร
ในภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบทางสงัคมที่เกิดจากการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจของ
อาเซยีน ส่งเสรมิและรกัษาเอกลกัษณ์ ประเพณี และวฒันธรรม ที่แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ 
ตลอดจนส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประชาชนในแต่ละประเทศสมาชกิในกรณขีองอาเซยีน 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 9 ค.ศ. 2546 ที่บาหล ีผูน้ าประเทศอาเซียนเหน็ชอบให้จดัตัง้
ประชาคมอาเซยีน ซึ่งประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 

 1. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 
 2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั ไดแ้ก่ 

        3.1 การสรา้งประชาคมแห่ง สงัคมทีเ่อือ้อาทร 
        3.2 แกไ้ขผลกระทบต่อ สงัคมอนัเนื่องมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 
        3.3 ส่งเสรมิความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและการจดัการดูแลสิง่แวดล้อมอยู่
ถูกตอ้ง 
        3.4 ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า  การเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม รวมทัง้รับรู้ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์
อาเซยีน (ASEAN Identity) 
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รปูแบบการจดัสวสัดิการสงัคมของประเทศไทย  
 รูปแบบของการจดัสวสัดกิารสงัคมทีเ่ป็นอยู่ของประเทศไทย ผลการศกึษารูปแบบ

ของการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทยที่ส าคญั ได้แก่ (ส านักมาตรฐานการพฒันาสงัคม 
และความมัน่คงของมนุษย์. 2549 : 157 - 175) 
 1. รูปแบบสวสัดกิารสงัคมเชงิสถาบนั (Institution Model) ในความรบัผดิชอบของ
รฐัยงัเป็นรูปแบบหลกั / กระแสหลกัของของการจดัสวสัดกิารสงัคมในประเทศรูปแบบนี้  ถอืเป็น
กลไกหลกั หรอืกระแสหลกัของการจดัสวสัดกิารสงัคม ในปจัจุบนัภายใต้แนวคิดเสรนีิยมใหม่               
ที่ให้ความส าคญักบักลไกตลาด ในฐานะเป็นกลไกหลกัของสงัคมที่รฐัไม่ควรแทรกแซง หรือ
แทรกแซงให้น้อยที่สุด รฐัจะเข้าไปแทรกแซงหรือท าหน้าที่ดูแลเฉพาะกลุ่มผู้ประสบปญัหา      
หรอืด้อยโอกาสทางสงัคมที่ไม่อาจท าหน้าที่ได้ตามปกติ (Dysfunction) บรกิารของรฐั จงึเน้น
การช่วยเหลอืเฉพาะหน้า (Public  Assistance) บรรเทาทุกขช์ ัว่คราว หรอืนักวชิาการบางท่าน 
เรียกว่า เป็นการดูแลในลกัษณะของการเก็บตก (Residual) บริการที่รฐัจดัจึงไม่มุ่งเน้นแก้ไข
ปญัหาเชิงระบบ หรือเชิงโครงสร้างแต่มุ่งแก้ปญัหาเฉพาะหน้าของปจัเจกบุคคล ไม่มุ่งให้
ประชาชน หรอืกลุ่มเป้าหมายสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว หรอืมคีวามยัง่ยนืได้ ลกัษณะ
บรกิารที่รฐัจดัเป็นหลกั เช่น การให้เงนิสงเคราะห์ประเภทต่างๆ การแจกสิง่ของเครื่องอุปโภค
บริโภค และการจดับรกิารสงัคมต่างๆ ในสถาบนัต่างๆ เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นต้น     
ผลการศึกษาพบว่า บริการสวสัดิการสังคมที่มีอยู่ในปจัจุบัน โดยเฉพาะบริการที่เป็นความ
จ าเป็นพื้นฐานของชวีติมนุษย์ เช่น บรกิารด้านสุขภาพ การศกึษา การมงีานท า มทีี่อาศยั ฯลฯ 
บรกิารสาธารณูปโภค และการคมนาคม บรกิารด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ฯลฯ 
บรกิารด้านการประกนัสงัคม ที่จดัให้แก่กลุ่มแรงงานในสถาบนั หรอืบรกิารเชงิสงเคราะห์ที่จดั
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ล้วนเป็นบริการที่จดัให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยรฐัเป็นศูนย์กลางใน
รูปแบบสถาบนัของรฐัที่บุคลากรของรฐัเป็นเจ้าภาพหลกั เนื่องจากภาครฐัมีความพร้อมด้าน
ทรพัยากรสูงทัง้บุคลากร งบประมาณ ทรพัยากร พื้นที่ด าเนินงานและต้นทุนความรูเ้ดมิในการ
บรหิารจดัการอย่างไรกด็ี แม้การจดัการโดยภาครฐัจะมหีลายด้าน แต่กม็กัจะใชแ้นวทางการ
ด าเนินงาน และการวางแผนทีม่าจากส่วนกลางเป็นหลกัการก าหนดระเบยีบและค าสัง่ทีข่าดการ
ระดมมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต่างๆ ได้ก่อผลต่อสถานการณ์การจดัสวสัดิการสงัคม
ปจัจุบนั เชน่ มกีารละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ การจดัสวสัดกิารสงัคมไม่ทัว่ถงึ ให้ความส าคญั
กบับางส่วนละเลยบางส่วน และแนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที่
หลากหลายของประชาชน ข้อควรพิจารณาของการให้บริการในรูปแบบสถาบนัที่ส าคญั คือ 
บรกิารทีร่ฐัจดัใหส้่วนใหญ่ยงัคงเป็นการจดับรกิารในรูปแบบการใหก้ารสงเคราะหร์ายบุคคล โดย
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Means Test) บุคคลว่ามีคุณสมบัติ ควรได้รบัการช่วยเหลือ
หรอืไม่เพยีงไร การก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารดงักล่าว เป็นการเน้นบรกิารเชงิสงเคราะห์ ซึ่งไม่
ทนัการไม่ทนัต่อปญัหา และความรุนแรงที่เกดิขึน้อย่างเป็นพลวตั ประกอบกบัความจ ากดัด้าน
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ทรพัยากรท าให้ความช่วยเหลือย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่
สามารถจะชว่ยใหเ้ขาพึ่งตนเองในระยะยาวได้ ตรงขา้มอาจส่งผลให้เกดิความคดิพึ่งพงิรฐัมาก
เกนิไป จนอ่อนแอต่อการสู้กบัปญัหาดว้ยตนเอง บรกิารรูปแบบนี้จงึมขีอ้จ ากดัและมผีลกระทบ
ตามมาทีอ่าจคาดไม่ถงึในระยะยาว 

 2. รูปแบบสวสัดกิารสงัคมทีจ่ดัโดยภาคเอกชน และองคก์ารสาธารณกุศล รูปแบบ
สวสัดิการสังคมที่จดัโดยองค์การพัฒนาภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงองค์การสาธารณกุศลต่างๆ    
กล่าวไดว้า่มรีูปแบบการใหบ้รกิารหลายระดบั ไดแ้ก่ 

      2.1 บรกิารระดบัทีเ่น้นการชว่ยเหลอืแบบสงเคราะห ์ในรูปของเงนิทุนการศกึษา       
การสงเคราะหว์ตัถุ การสงเคราะหท์ุนอาหารกลางวนัเสือ้ผา้ อุปกรณ์การเรยีน เป็นตน้ ส่วนใหญ่
เป็นองค์การที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชดัเจน เช่น กลุ่มเด็กเยาวชน      
กลุ่มสตร ีกลุ่มผูสู้งอายุ เป็นตน้ 

      2.2 บริการระดับที่มีเป้าหมายในการรวมกลุ่ม จัดตัง้กลุ่ม สร้างเสริมความ
เขม้แขง็แก่องคก์รชาวบา้น องค์กรชมุชนกลุ่มต่างๆ การด าเนินงานเชงิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
ระดบัลึกดงักล่าว จะให้ความส าคญักบัการเรยีนรู้แบบรวมกลุ่ม มกีารศกึษาดูงานแลกเปลี่ยน
ปญัหาทางออกซึ่งกนัและกนั มกีารส่งเสรมิให้จดัตัง้เครอืข่ายความร่วมมอืในกลุ่มปญัหาต่างๆ 
รูปแบบสวสัดกิารสงัคม เชน่นี้ จะชว่ยใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนเขา้ถงึปญัหาของกลุ่มเป้าหมายได้
ลกึซึ้งกวา่ เพราะวธิกีารท างานจะมลีกัษณะเกาะตดิปญัหาอยา่งเอาจรงิเอาจงั เป็นการท างานทีม่ี
เป้าหมาย ทัง้ยกระดบัความตระหนักรู้ของชุมชน ร่วมไปกบัการรณรงค์และการเคลื่อนไหว    
ทางสงัคม การให้บรกิารในรูปแบบดงักล่าว จะเน้นการใหข้อ้มูลทางเลอืกเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
แก่สงัคม แต่ดว้ยความจ ากดัดา้นทรพัยากร และก าลงัคนจงึท าใหไ้ม่สามารถขยายผลของงานได้
อย่างกวา้งขวางนกั ประกอบกบัในระยะหลงักระบวนการท างานเน้นหนกัไปในทศิทางทีส่่งเสรมิ 
ผลกัดนัใหชุ้มชนทีเ่ป็นเจ้าของปญัหาเขา้มาร่วมรบัรู ้คดิ ตดัสนิใจและด าเนินการแก้ปญัหาด้วย
ตวัพวกเขาเอง โดยองคก์รพฒันาเอกชนเป็นพี่เลีย้งให้ จงึท าใหบ้ทบาทการท างานขององค์การ
พฒันาเอกชน ปรบัเปลี่ยนไปในทศิทางของการท างานทีมุ่่งเน้นแก้ปญัหาเชงิโครงสรา้งมหภาค  
แต่กลบัมาท างานเคลื่อนไหวในพื้นที่เลก็ๆ เฉพาะพื้นถิ่นในภูมภิาค เพื่อเป็นการสร้างความ
ร่วมมอืในกลุ่มประชาคมประชาสงัคมต่างๆ ให้ร่วมศกึษาและทดลองด าเนินการแก้ปญัหาไป
พร้อมกนั เช่น โครงการทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมในภูมภิาคต่างๆ หรอืการจดัท า
โครงการการจดัการเรยีนรู้ทางสงัคม ผ่านการฝึกอบรมการพฒันาการเรยีนรู้ผ่านวธิกีารแบบ 
ใหม่ ๆ เช่น การจดัโครงการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ การจดัท ากจิกรรมบ าบดัฟ้ืนฟูกลุ่มเป้าหมาย
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ละครบ าบดั ดนตรบี าบดั การเล่นเชงิบ าบดั เป็นต้น หรอื
การจดัท าโครงการพฒันาเฉพาะในพื้นที่ เช่น การพฒันาสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
การรกัษาปา่ตน้น ้า ปา่ชายเลน เป็นตน้ 
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   2.3 รูปแบบสวสัดิการสงัคมที่จดัโดยภาคธุรกิจเอกชน แม้จะถูกก าหนดโดย
กฎหมาย แต่ขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ด ไดแ้ก่ การจดับรกิารสวสัดกิาร
สงัคมให้แก่แรงงานในโรงงาน บรษิทั ห้างรา้นในรูปแบบสวสัดกิารพนักงาน การหกัเงนิสมทบ
กองทุนพนกังานที่มรีูปแบบคล้ายเงนิบ าเหน็จของรฐั การจดัสวสัดกิารเงนิกูย้มื สวสัดกิารวนัลา 
วนัหยุด การอนุญาตให้ลาเรยีนการจดัการอบรมเพิ่มพูนทกัษะฝีมอืแรงงานเป็นต้นบริการใน
รูปแบบดังกล่าว เป็นบริการที่ข ึ้นอยู่ก ับความพร้อมและความพอใจของนายจ้างเฉพาะราย 
เพราะหากนายจา้งไม่จดัสวสัดกิารใหลู้กจา้ง พนกังาน กไ็ม่สามารถจะต่อรองไดเ้พราะเกรงวา่จะ
ถูกให้ออกจากงาน จึงตกอยู่ในสภาพจ าทน ลูกจ้างหลายรายจึงถูกลิดรอนสิทธิข ัน้พื้นฐาน       
ในดา้นสวสัดกิาร สทิธวินัลา วนัหยุด การรกัษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งแมจ้ะมกีฎหมายก าหนด แต่รฐั
ยงัไม่สามารถขยายการคุม้ครองไดอ้ย่างทัว่ถงึและเป็นระบบเพยีงพอ 

  2.4 รูปแบบสวสัดกิารสงัคมแบบพหุลกัษณ์ (Pluralism Model) เริม่ไดร้บัการให้
ความส าคญัมากขึน้ แต่ยงัเป็นการจดัสวสัดกิารสงัคมกระแสรอง / กระแสทางเลอืกผลการศกึษา
พบว่า สถานการณ์ทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน          
ท าใหส้งัคมยอมรบัความแตกต่างทางความคดิความเชื่อ และความหลากหลายของผูค้นได้มาก
ขึน้ ประกอบกบักระแสของการยา้ยถิน่ของพลเมอืงโลกเป็นไปอย่างมอีสิระมากขึน้ จงึท าใหเ้กดิ
กระบวนการเคลื่อนไหวของคนต่างชาต ิภาษา ศาสนาวฒันธรรม แลกเปลี่ยนกนัอย่างมากมาย 
กระบวนการดังกล่าว ท าให้คนที่มีโอกาสสามารถสร้างพื้นที่หรือปริมณฑลทางวฒันธรรม 
ความคดิของตนและกลุ่มไวไ้ด้ จงึมพีื้นที่ทางสงัคมส าหรบัประชาชนที่มคีวามแตกต่างมากขึน้
ด้วย ดงันัน้ การจดัสวสัดิการสงัคมจึงต้องค านึงถึงความหลากหลายของความต้องการของ
มนุษย์ ความหลากหลายของวธิีการท างานที่มคีวามผสมผสานหลายๆ วธิ ีความหลากหลาย
ของสหวชิาชพี และหน่วยงานองค์กร ภาคทีุกภาคส่วนที่เขา้มาร่วมกนัคดิแก้ไขปญัหาบนฐาน
ความสมัพนัธ์ที่เสมอภาคแบบหุ้นส่วน (Partnership) และมีส่วนร่วมในฐานะ "เจ้าภาพร่วม" 
มากกว่าการให้บริการแบบหน่วยใดหน่วยเดียวเป็นหลักดังที่เคยเป็นมารูปแบบสวสัดิการ         
พหุลกัษณ์ (Pluralism Model) เป็นรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นชดัเจนมากขึ้นในยุคปจัจุบนั เช่น 
กลุ่มสัจจะออมทรพัย์สวสัดิการชุมชน สวสัดิการท้องถิ่น สวสัดิการเฉพาะกลุ่ม สวสัดิการ
ประชาชน เป็นตน้ ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบสถาบนัทีร่ฐัด าเนินการเป็นหลกั เพราะเป็นรูปแบบ 
ที่มีลักษณะหลากหลาย ทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ตอบสนองกบัปญัหา และความตอ้งการของประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มากกวา่หลกัการส าคญัของ
รูปแบบสวสัดกิารพหุลกัษณ์ทีส่ าคญั คอื 
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  2.4.1 การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม 
หลักการการมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ส าคัญของสวสัดิการพหุลักษณ์ การจัด
สวสัดกิารลกัษณะนี้ เป็นการเกดิขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไป ผา่นกระบวนการคดิ วเิคราะห์ปญัหา 
เพื่อวเิคราะห์หารูปแบบทางเลือกใหม่ๆ ที่จะท าให้การจดัสวสัดิการมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
การจดัท าสวสัดิการรูปแบบใหม่ๆ โดยการลองท าก่อนและพยายามปรบัปรุง แก้ไขรูปแบบ
ดงักล่าว ให้สามารถตอบสนองกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากที่สุด มติกิารท างาน 
จงึเป็นแนวราบมากกว่าแนวดิง่ การเปิดโอกาสใหค้นทุกคนที่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารเขา้มาร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมโต้แย้ง ร่วมรบัรู้ ร่วมวพิากษ์วจิารณ์ซึ่งกันและกนั การหาประชามติ
ร่วมกนัจากทุกภาคส่วน ในการจดัสวสัดกิาร หากสวสัดกิารที่จดัไม่เหมาะสมกจ็ะใชป้ระชามติ
ร่วมกนัปรบัปรุง แก้ไข กฎ ระเบยีบเพื่อให้เกดิสทิธิประโยชน์ร่วมกนั และมีการพฒันาการจดั
สวสัดกิารไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ ตวัอย่างเชน่ สวสัดกิารชมุชน 
สวสัดกิารออมทรพัย ์สวสัดกิารเฉพาะกลุ่มผูต้ดิเชือ้เอดส ์เป็นตน้ 

  2.4.2 ความเป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) หลกัการความเป็นธรรม
ทางสงัคม เป็นการแสดงความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบทางสงัคม ของการจดัสวสัดกิารสงัคม         
ทีมุ่่งแกไ้ขปญัหาการจดัสรรทรพัยากรทางสงัคม ทีไ่ม่ครอบคลุม ไม่ทัว่ถงึกลุ่มทีย่ากล าบากทีสุ่ด
ให้ได้รบัโอกาสที่จะเข้าถึงทรพัยากรอย่างเท่าเทียม สวสัดิการพหุลกัษณ์จึงให้ความส าคัญ           
กบักลไกการบรหิารจดัการตัง้แต่การก าหนดคุณสมบตั ิเกณฑพ์จิารณาใหค้วามชว่ยเหลอือย่าง
รอบดา้นโดยผา่นประชาคมของชมุชน สงัคม หลกัการขอ้นี้จงึใหค้วามส าคญักบักระจายบรกิาร
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าไม่ถงึบริการให้มากที่สุด เช่น การค านึงถงึคนจน ยากไร้ ไม่มีผูดู้แล       
มคีวามยากล าบากในการด ารงชวีติ คนที่ไม่มหีลกัฐานแสดงสทิธิหรอืความเป็นตวัตนของตน  
(ขาดหลกัฐานแสดงสทิธิที่รฐัจดัให้) กลุ่มคนต่างวฒันธรรม (ข้อบงัคบัของกฎหมายยงัไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้) การจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรมของสวสัดกิารพหุลกัษณ์จงึเป็นเสมอืนสญัญา
ประชาคมที่มีการตกลงรบัรู้ร่วมกนัในเงื่อนไขของการจดัสวสัดิการค านึงถงึการให้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษยใ์นรายละเอยีดของชวีติทีแ่ตกต่างกนั เชน่ การน าดอกเบีย้จากกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนมาจดัเป็นบรกิารเบี้ยยงัชพีให้กบักลุ่มเป้าหมายที่ยากล าบากในชุมชนที่รฐัยงัเขา้ไม่ถึง
กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการเสรมิหนุนรูปแบบสวสัดกิารสถาบนัอกีทางเลอืกหนึ่งหลกัการความเป็นธรรม           
จงึเป็นฐานคิดหลกัของการจดัสวสัดิการแบบพหุลกัษณ์ที่พยายามตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
สวสัดกิารสงัคมในลกัษณะของการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมเพยีงพอ โดยใชฐ้านขอ้มูลที่
ชดัเจนของพืน้ที ่เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ 
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  2.4.3 ความเสมอภาค (Equality) ผลการศึกษาจากเวทีการระดมสมอง 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสทิธติามกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2540 โดยเฉพาะความเสมอภาคของโอกาสทางสงัคมที่ประชาชนทุกคนพงึได้รบัไม่
แตกต่างกนั  

  2.4.4 ความยัง่ยืน  (Sustainable) การจัดสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดก็ตาม  ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นความยัง่ยืนยังเป็นตัวชี้วดัที่ส าคัญ  การจัด
สวสัดกิารสงัคมจะต้องไปให้ถงึการพฒันาแบบยัง่ยนื แต่การจดัสวสัดกิารสงัคมที่ผ่านมายงัให้
ความส าคญักบัเรื่องนี้น้อยมาก เนื่องจากไม่สามารถวดัผลออกมาเป็นตวัเลขไดว้า่เมื่อได้รบัการ
ดูแลไปแลว้ คุณภาพชวีติของประชาชนเปลีย่นแปลงดขีึน้มากน้อยเพยีงใด  

 2.5 ความสามารถในการเขา้ถงึความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Accessibility) 
การตอบสนองความพึงพอใจที่ดีที่สุดของผู้ใช้บริการ คือ การได้รับบริการที่หลากหลาย
เหมาะสมกบัความต้องการ และสามารถเขา้ถงึและตอบสนองความพอใจในขัน้พื้นฐานได้อย่าง
เหมาะสม การเกดิขึน้ของรูปแบบสวสัดกิารสงัคมพหุลกัษณ์ จงึมเีป้าหมายทีจ่ะจดับรกิารต่างมติิ
ต่างรูปแบบให้มนุษย์ทีไ่ม่เหมอืนกนัไดร้บัความพอใจในระดบัหนึ่งการทีม่นุษย์มคีวามพอใจต่อ
บรกิารที่ได้รบั จะช่วยให้เขามีความสุขและมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้มากขึ้น    
อนัเป็นปจัจยัชีข้าดในการเปลีย่นแปลงตนเองในระยะยาว 
 
ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการ
จดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2550 
 จากการที่พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ.2546 มเีจตนารมณ์
ในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้องค์การสวสัดิการสงัคม นักสงัคมสงเคราะห์และอาสาสมคัร           
มีความสามารถในการจัดบริการทางสังคม ให้แก่ผู้ร ับบริการสวสัดิการสังคมเป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิภาพ และได้รบัการพัฒนามาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคมให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม และสามารถช่วยเหลอืผูร้บับรกิารสวสัดกิารนัน้ คณะกรรมการส่งเสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิจงึออกขอ้ก าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แห่งชาต ิวา่ด้วยมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ.2550 ขึน้เพื่อก าหนดมาตรฐานในการจดั
สวสัดิการสงัคม มาตรฐานผู้เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการจดับรกิารสวสัดิการสงัคม ซึ่งได้แก่ 
องคก์ารสวสัดกิารสงัคม (ซึ่งรวมถงึองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่) นกัสงัคมสงเคราะหอ์าสาสมคัร 
ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้  
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 หมวด 1 
 มาตรฐานการจดับรกิารสวสัดกิารสงัคม 
 ข้อ 5 การจดับริการสวสัดิการสังคมต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ซึ่งบญัญัติไว้ใน
กฎหมายปฏิญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ไม่ข ัดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้ 6 การจดับรกิารสวสัดิการสงัคมต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รบับรกิาร
สวสัดิการสงัคม การให้ผู้รบับริการสวัสดิการสงัคมมีคุณภาพชวีติที่ด ีและพึ่งตนเองได้อย่าง
ทัว่ถึงเหมาะสม และเป็นธรรม โดยค านึงถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ การรกัษาความลบัของ
ผูร้บับรกิารสวสัดกิารสงัคม สทิธทิี่ประชาชนจะต้องได้รบั และการมสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิาร
สงัคมทุกระดบั 
 ขอ้ 7 การจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมต้องค านึงถงึสาขาของการจดัสวสัดกิารสงัคม 
ได้แก่ การบรกิารทางสงัคม การศกึษา สุขภาพอนามยั ที่อยู่อาศยั การฝึกอาชพี การประกอบ
อาชพีนนัทนาการ และกระบวนการยุตธิรรม 
 ขอ้ 8 การจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมตอ้งค านึงถงึลกัษณะหรอืรูปแบบ และวธิกีารใน
การด าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่ ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและประเดน็
ปญัหาที่ควรได้รับการป้องกันแก้ไขทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เช่น การส่งเสริม          
การพฒันาการพทิกัษ์ปกป้อง คุ้มครอง การป้องกนั การแก้ไข การสงเคราะห์ และบ าบดัฟ้ืนฟู
เป็นตน้ 
 หมวด 2 
 มาตรฐานองคก์ารสวสัดกิารสงัคม 
 ขอ้ 9 ใหอ้งคก์ารสวสัดกิารสงัคมด าเนินการจดัสวสัดกิารสงัคมใหเ้ป็นไปตามหลกั 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมสี่วนร่วม ความรบัผดิชอบ และความคุม้ค่า 
 ข้อ 10 ให้องค์การสวสัดิการสังคมด าเนินการจัดองค์กร และการบริหาร การ
ใหบ้รกิารและคุณภาพการใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี้ 
  10.1 การจดัองค์การและการบรหิาร ต้องมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบายวัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย สาขาการจัดสวัสดิการสังคม โครงสร้างและ
กระบวนการบรหิารจดัการ แผนงาน โครงการ ระบบการพฒันาบุคลากร ระบบบญัชแีละการเงนิ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ ระบบการติดตามประเมินผล อาคารสถานที ่
เครื่องมอือุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
  10.2 การให้บรกิาร ต้องมกีารก าหนดรูปแบบและวธิกีารในการให้บรกิาร                
มกีระบวนการให้บรกิารที่ชดัเจน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน 
องคก์รและสถาบนัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิารสงัคมอย่างเตม็ที่ 
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  10.3 คุณภาพการให้บริการ ต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว 
ต่อเนื่องและทนัสถานการณ์ ตอบสนองต่อความจ าเป็นของผู้รบับรกิาร รวมทัง้เกิดความพึง
พอใจของผูร้บับรกิารหรอืมปีระโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 
 หมวด 2 
 มาตรฐานนกัสงัคมสงเคราะห ์
 ข้อ 11 ให้นักสงัคมสงเคราะห์ด าเนินการจดัสวสัดิการสงัคมให้เป็นไปตามหลัก
วชิาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ยึดมัน่ในปรชัญา หลักการ วิธีการ 
กระบวนการ และเทคนิคทางสงัคมสงเคราะห ์
 ขอ้ 12 ใหน้ักสงัคมสงเคราะห์มกีารพฒันา เพิม่พูนความรู ้ทกัษะในการปฏบิตังิาน
อย่างต่อเนื่อง มคีุณภาพและคุณธรรม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงของสงัคม  
 หมวด 2 
 มาตรฐานอาสาสมคัร 
 ข้อ 13 ให้อาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สงัคม ทัง้ในด้านการสงเคราะห์  ผู้
ประสบความทุกขย์ากเดอืดร้อน การป้องกนั แก้ไขปญัหา การพฒันาสงัคมและส่งเสรมิความ
มัน่คงของชาต ิทัง้นี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ 
 ข้อ 14 ให้อาสาสมคัรปฏิบัติงานด้วยความสมคัรใจเพื่อประโยชน์แก่  ประชาชน 
สงัคมและประเทศชาต ิโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนและเป็นผูม้อีุดมการณ์โดยถอืประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ท างานด้วยความเสียสละ กระตอืรอืร้น เอื้ออาทร บรสิุทธิใ์จ และ       
มศีรทัธาทีจ่ะท างานอาสาสมคัร 
 ขอ้ 15 ใหอ้าสาสมคัรมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ และคุณธรรม    
เพื่อจะได้เป็นพลงัส าคญัในการสงเคราะห์ผูม้ปีญัหา การป้องกนั แกไ้ขปญัหาและพฒันาสงัคม 
พฒันาองค์การและการส่งเสรมิความมัน่คงของชาตภิายใต้การส่งเสรมิสนับสนุน และดูแลโดย
องคก์ารสวสัดกิารสงัคม 
 หมวด 2 
 การพฒันามาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม 
 ขอ้ 16 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรอืหลายคณะซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้      
เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดเกณฑช์ีว้ดัมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม ตามขอ้ก าหนดนี้ในแต่ละเรื่อง
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการพฒันาขององคก์ารสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะหห์รอือาสาสมคัร   
และปรบัปรุงเกณฑช์ีว้ดัใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมต่อไป 
 ข้อ 17 ให้ส านักงาน และหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมทัง้
หน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การ
สวสัดิการสงัคมได้มีการพฒันามาตรฐานการจดัสวสัดิการสงัคมทัง้ในส่วนองค์การสวสัดิการ
สงัคม หรอือาสาสมคัรอยู่เสมอ 



36 
 

ทิศทางและรปูแบบการจดัสวสัดิการสงัคมของประเทศไทยในอนาคต  
 6.1 ทิศทางสวสัดิการสงัคมไทยระยะสัน้  (ส านักมาตรฐานการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย.์ 2549 : 157 - 175) 
                6.1.1 การปฏิรูปองค์การ หน่วยงานให้สามารถตรวจสอบความรบัผิดชอบ
ค วาม โป ร่ ง ใส แล ะมี ก ารป ระกัน คุ ณ ภ าพ  (Accountability Transparency and Quality 
Assurance) หน่วยงานสวสัดกิารสงัคม จ านวนมากท าหน้าทีดู่แลกลุ่มเป้าหมาย จงึจ าเป็นตอ้งมี
การวางระบบการบรหิารจดัการองค์การ หน่วยงาน ให้มคีวามพรอ้ม เช่น สถานแรกรบั สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวสัดภิาพ สถานฝึกอบรม บา้นพกัเดก็และครอบครวั บา้นพกัฉุกเฉิน 
ฯลฯ หน่วยงานเหล่านี้ควรต้องมีแผนการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบความรับผิดชอบได้ ตลอดจนมีการประกันคุณภาพการด าเนินงานให้บริการแก่
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ 

 หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารเชงิสถาบนัควรมรีะบบฐานขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
บรกิารเพื่อการตดัสินใจให้บริการที่สอดคล้องเหมาะสม เช่น สถานแรกรบั สถานสงเคราะห ์    
สถานคุ้มครองสวสัดภิาพ สถานฝึกอบรม บา้นพกัเดก็และครอบครวั บ้านพกัฉุกเฉินฯลฯ ทัง้นี้  
เพื่อการสรา้งระบบขอ้มูลทีท่นัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปญัหาที่เปลีย่นแปลงไป การสรา้ง
ฐานขอ้มูลทีม่คีุณภาพจะเป็นการตรวจสอบสถานการณ์ เหน็สญัญาณเตอืนภยัและสามารถสรา้ง
ระบบเฝ้าระวงัไดท้นัการณ์ 

 หน่วยงานควรสร้างและขยายระบบการมสี่วนร่วมในการบรหิาร ด าเนินงาน
อย่างกวา้งขวาง ทัง้ในกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มชมุชนภายนอกและองคก์รปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ตดัสินใจและสร้างทางเลือกในการให้บริการให้เหมาะสม กระบวนการ
ท างานอย่างมสี่วนร่วมจะสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคม หนุนสรา้งความมัน่คงและพฒันาสงัคมใหแ้ก่ 
ชมุชน และประชาคมในระยะยาว 

 การพฒันากระบวนการในการพฒันากลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการพฒันาระบบ
การศกึษาทัง้การอ่านออกเขยีนได้ การฝึกทกัษะอาชพีให้ทนัสมยั มกีารประสานกบัหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิม่สมรรถนะในการเรยีนรู ้การฝึกงานในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิซึ่งมคีวามทนัสมยั 
สอดคล้องกวา่ระบบฝึกอาชพีเดมิทีเ่ป็นอยู่การสรา้งและพฒันาการศกึษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และ
พฒันาการมสี่วนร่วมในระบบบรกิารใหม้ากขึน้ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คอื    

 1. เป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงการบริหารงานสวสัดิการสังคมให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ท้จรงิของกลุ่มเป้าหมาย และพฒันาความสามารถใหพ้ึง่ตนเองได้
ในระยะยาว             

 2. เป็นประโยชน์ในดา้นการเตรยีมการกระจายอ านาจของรฐับาล และการถ่าย
โอนอ านาจความรบัผดิชอบต่อสวสัดกิารสงัคมของรฐัไปสู่องคก์รของชมุชนต่อไป และ  

 3. เป็นประโยชน์ในดา้นการเปลีย่นแปลงหน่วยงานของรฐับาล 
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 จากการเป็นสถาบนัที่ให้บรกิารโดยตรงแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไปเป็น
สถาบนัฝึกฝนอบรมองค์ความรู้ ทกัษะ ความช านาญการ เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในการใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพโดยตรง ต่อไป 

 6.1.2 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการงานสวสัดกิารสงัคมอย่างเป็นธรรมทัว่ถงึ (Capacity Building for Local Social Welfare 
Administrators) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้รบัการส่งเสริมให้จดัท าแผนพฒันางาน
สวสัดกิารสงัคมท้องถิ่นในพื้นที่ของตน กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ มีภารกจิเร่งด่วนในการ
ส่งเสรมิความรูด้า้นสวสัดกิารทอ้งถิน่แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกระดบั และผลกัดนัใหเ้กดิ
การจดัท าแผนพฒันาสวสัดิการสงัคมท้องถิน่ในพื้นที่ของตน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม    
ของภาคทีุกภาคส่วน การเปิดกวา้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิอบต. อบจ. 
เทศบาล องค์กรชุมชน องค์กรสวสัดิการสังคมภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์ กรภาค
ประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการอย่างใกล้ชดิ ในรูปของการเขา้ร่วมทัง้ในระดบั
คณะกรรมการบรหิาร และระดบัคณะกรรมการด าเนินงาน จะชว่ยใหอ้งคก์รต่างๆไดร้่วมทบทวน
สถานการณ์ปญัหาสังคมในพื้นที่ตน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว ิธีการบริหารจัดการด้าน
สวสัดกิารสงัคมทีเ่หมาะสมส าหรบัประชาชนในทอ้งถิน่ของตนองตน 

 การส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมศกึษาคุณค่าของศาสนาภูมิ
ปญัญา วฒันธรรมในพืน้ทีข่องตน เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการเรยีนรู ้"คุณค่า" ของภูมปิญัญาทอ้งถิน่
อย่างจริงจงั และน าไปสู่การฟ้ืนคืนคุณค่าของประเพณี วฒันธรรมต่างๆ ที่เคยด ารงอยู่ให้
กลบัคนืสู่ชุมชน และสรา้งระบบเกือ้กูลทางสงัคมของชมุชนใหก้ลบัมาอกี ทศิทางดงักล่าวจะเป็น
การเสรมิสร้างระบบสวสัดิการพหุลกัษณ์ ที่มพีื้นฐานมาจากสงัคมชุมชนในแต่ละพื้นที่เสรมิให้
เกดิความหลากหลายทีส่อดคลอ้งกบัแต่ละชมุชน 

 การพฒันากลไกของหน่วยงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ใหเ้ป็น
แกนกลางของการประสานระบบสหวชิาชพีจากกระทรวงต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิาร
จดัการระบบสวสัดกิารในชมุชนอย่างใกลช้ดิ 

 6.1.3 การมีบนัทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบสวสัดิการสังคมร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน (Memorandum of Understanding or Agreement 
Between GOs and Local Administration and Community Organizations) การจดัท าบนัทึก
ข้อตกลงในการพัฒนาระบบสวสัดิการสังคมร่วมกันพึงด าเนินการบนพื้นฐานความเป็น 
"หุ้นส่วน" ที่เสมอภาค การให้เกยีรติซึ่งกนัและกนั ให้ความเคารพนับถอืในศกัดิศ์รขีองบุคคล 
และหน่วยงาน / องค์กรอย่างเท่าเทยีมกนั และถอืเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั มากกว่า
การมอบงานใหท้ า หรอืโยนภาระงานใหท้ าอย่างไม่รบัผดิชอบ บนัทกึขอ้ตกลงจะเป็นเสมอืนการ
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สรา้งความตระหนกัต่อพนัธะสญัญาทีม่ตี่อกนัและกนัในภารกจิการพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคม 
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ 

 6.1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและกลไกการประสานงานด้านการ
ให้บรกิารและการพฒันาระบบสวสัดิการสงัคม (Strengthening Networks for Social Welfare 
Services and Development) ที่ผ่านมาเครอืข่ายของการบรกิารสวสัดิการสงัคมที่มีอยู่แล้วใน
สงัคมไทย มกัจะเป็นเครอืข่ายของหน่วยงานภาครฐัเป็นหลกั จึงควรสร้างและพัฒนาความ
เข้มแขง็ของกลไกส่วนอื่น เช่น หน่วยงานของเอกชน (รวมภาคธุรกิจ) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตลอดจนองค์กรชุมชนควรจะได้ร่วมกนัเสรมิสร้างความเขม้แขง็ในด้านการให้บรกิาร           
ความเขม้แขง็ของเครอืข่าย และกลไกการประสานงานด้านการใหบ้รกิาร เป็นการแสดงให้เหน็
ทศิทางถึงการสนับสนุนซึ่งกนัและกนั อย่างจรงิจงัและกวา้งขวาง เพื่อให้บรกิารต่อประชาชน
ผูใ้ชบ้รกิารบรรลุเป้ามายความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยและกลไกการพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคม 
เป็นการสะท้อนความร่วมมอืร่วมใจกนัร่วมรบัผดิชอบต่อการป้องกนัปญัหาในวงกวา้ง ร่วมกนั
รบัผดิชอบการพฒันาระบบการท างาน ระบบบ าบดัรกัษา ระบบการแทรกแซงทางสงัคม ระบบ
การฟ้ืนฟูสังคม ระบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม ระบบการเฝ้าระวงัทางสงัคม ตลอดจน
ร่วมกนัรบัผดิชอบในการยกระดบัการพฒันาสงัคมโดยรวม 

 6.1.5 การขยายและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบอาสาสมคัรในงานสวสัดกิารสงัคม 
        6.1.5.1 หน่วยงานของรฐับาลที่เกีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติและความมัน่คง

ของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ควรพฒันา
ระบบเครอืขา่ยอาสาสมคัร โครงสรา้งมาตรการจูงใจ เช่น การจดัสรรค่าตอบแทนการท างานให้
อาสาสมัครเพื่อให้สามารถด ารงชวีติอยู่ได้ โดยค่าตอบแทนที่จดัสรรให้ต้องเหมาะสม  และ
สอดคล้องกบัค่าครองชพีด้วย และจดัท าแผนปฏิบตัิงานที่ให้ความส าคญัอย่างสูง  โดยมีการ
จ าแนกประเภทอาสาสมัครทัง้ที่เป็นนักวชิาชีพ และเป็นผู้ช่วยนักวิชาชีพที่มีค่าตอบแทน 
อาสาสมคัรที่เป็นคนในชมุชน ทีจ่ าเป็นตอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในระดบัทีเ่พยีงพอจะท าหน้าที่
เฝ้าระวงัปญัหาต่างๆในชมุชน เชน่ ปญัหาการคา้มนุษย ์ปญัหาการคา้หญงิและเดก็ ปญัหาการ
ตกเขยีว ปญัหาการล่อลวง ปญัหาการทารุณกรรม และปล่อยปละละเลยเดก็ ปญัหาความรุนแรง
ในครอบครวั ปญัหายาเสพยต์ดิ ปญัหาการมัว่สุมทางเพศของวยัรุ่น และปญัหาอื่นๆ  

       6.1.5.2 ควรสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของระบบอาสาสมคัรในทุกระดบั 
และทุกด้าน รวมทัง้ขยายจ านวนอาสาสมคัรให้มากขึน้ทุกปี และจดัให้มกีารฝึกอบรม สมัมนา
เชิงปฏิบัติการ และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัง้ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดบัประเทศอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอตลอดปี 
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  6.1.5.3 ควรจัดตัง้ให้มีการระดมพลังและการพัฒนาศกัยภาพของ
อาสาสมคัรอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาสาสมคัรที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มคีวามรู้ทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีภูมิปญัญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทัง้จัดให้มีเครือข่าย
อาสาสมคัรทีเ่ขม้แขง็ ทีจ่ะชว่ยด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมเชงิรุกในการป้องกนัปญัหา การสรา้ง
ภูมคิุ้มกนัทางสงัคมการช่วยบ าบดัรกัษา การเฝ้าระวงัทางสงัคม ตลอดจนการมสี่วนร่วมอย่าง
เขม้แขง็ในการพฒันาสงัคม และหนุนสรา้งความมัน่คงของมนุษยใ์นพืน้ทีข่องตน 

 6.1.6 องค์กรเอกชนภาคธุรกิจพาณิชยกรรม บรษิัทต่างๆควรมีส่วนร่วมใน
การจดัตัง้กองทุนเพื่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างยัง่ยืนและได้รบัการลดหย่อนภาษี ในการ
คุ้มครองสงัคมกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ควรส่งเสรมิให้ภาคธุรกิจ
เป็ น ฝ่ ายสนั บ ส นุ น เงิน ทุ น  (Financial Support ห รือ  Financial Sponsorship) เพื่ อก าร
ด าเนินงานด้านสวสัดกิารสงัคมขององคก์รชมุชนองค์กรสวสัดกิารสงัคมภาคเอกชน และองคก์ร
ของรฐั โดยเสนอใหม้กีารระดมเงนิตัง้กองทุนส่งเสรมิความมัน่คงทางสงัคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อคุ้มครองเดก็ เยาวชน กองทุนคุ้มครองเยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ กองทุน
เพื่อการให้โอกาสผู้กระท าผดิกลบัคืนสู่สงัคม เป็นต้น และออกกฎหมายให้องค์กรได้รบัการ
ลดหย่อนภาษีในการร่วมคุ้มครองทางสงัคมในอัตรามากน้อย ตามแต่จ านวนปรมิาณที่ให้การ
สนบัสนุนกจิกรรมการพฒันาสงัคม และการหนุนสรา้งความมัน่คงของมนุษย์ 

 6.1.7 องค์กรของผู้ใช้บรกิาร สหภาพแรงงาน สมาคม ชมรมกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ตอ้งร่วมกบักระทรวงแรงงานสนับสนุนและส่งเสรมิให้มี
การรวมตวัในรูปของสหภาพแรงงาน องคก์รผูใ้ชบ้รกิาร สมาคม หรอืชมรม เพื่อใหป้ระชาชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้จดัตัง้เป็นสหภาพแรงงาน สมาคม ชมรม หรอืกลุ่มอสิระของตนท าหน้าที่
คุ้มครองสวสัดภิาพพื้นฐานและพิทกัษ์สิทธใิห้แก่กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน อย่างเหมาะสมในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา มสีมาคมผูป้่วยจติเภท ซึ่งมกีจิกรรมเคลื่อนไหว เพื่อเปลี่ยนแปลง
ทศันคติของสาธารณชน ที่ม ักจะหวาดกลวัหรอืมีอคติต่อผู้ป่วยจิตเภท เป็นต้น การรวมตัว   
เป็นองคก์รระดบัต่างๆ จะช่วยปกป้องสทิธแิละประโยชน์ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารของตนและชว่ยกนั
ดูแลสวสัดภิาพระหว่างผูใ้ชบ้ริการซึ่งกนัและกนั ท าให้กระบวนการพฒันาสงัคมและการหนุน
สร้างความมัน่คงของมนุษย์ ด าเนินการได้ตรงกบัปญัหาและความต้องการมากขึน้ ทัง้ยงัเป็น
การป้องกนัปญัหาในระดบัทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิหากการป้องกนัในระดบัปฐมภูมยิงัไม่สามารถ
หยุดยัง้ความรุนแรงของปญัหาได ้การรวมตวัของผูใ้ชบ้รกิารในระยะยาวจะชว่ยเสรมิสรา้งความ
หลากหลายของระบบสวสัดกิารสงัคมในอนาคตใหม้ากและสมบูรณ์ยิง่ข ึน้ 
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 6.2 ทศิทางการจดัสวสัดกิารสงัคมของไทยระยะยาว 
 6.2.1 การท าหน้าที่สะท้อนผลกระทบเชงินโยบายของการพฒันาประเทศให้

ผูบ้รหิารระดบันโยบายทราบ เพื่อสรา้งนโยบายใหม่อย่างมสี่วนร่วมและสอดคล้องกบั หลกัสทิธิ
มนุษยชนของกระแสโลกบุคลากรทุกระดบัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ ต้องมคีวามแม่นย าในการสะท้อนแนวคดิและจุดยนื ให้ผูบ้รหิารระดบันโยบาย ได้ทราบ
ถึงผลกระทบของนโยบายที่ส่งผลทางลบต่อสังคมหรือเสนอทางเลือกในการแก้ปญัหาที่
สอดคล้อง เหมาะสมในสถานการณ์ปญัหาที่เปลี่ยนแปลงไป อาท ิผลกระทบของการเปิดประตู
ทางการค้ากบัอินโดจีนในพื้นที่ภาคเหนือ อาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เอดส ์และอาชญากรรมหรอืไม่ อย่างไร ขอ้เสนอเชงิทางเลอืกต่อนโยบายดงักล่าว หรอืนโยบาย
เปิดสถานคาสโิน - บ่อนการพนันที่ อาจมผีลที่ตามมาต่อคุณภาพชวีติของมนุษย์ในดา้นต่างๆ 
ตลอดจนปญัหาอื่นๆ ที่เป็นปญัหาสบืเนื่อง เช่น ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาการค้ามนุษย์ ปญัหา
การคา้หญงิและเดก็ และปญัหาความรุนแรงในครอบครวั ทีอ่าจจะตามมา เป็นตน้ 

 6.2.2 การเปลีย่นแปลงภารกจิของหน่วยงานภาครฐัไปเป็นหน่วยประสานงาน 
ส่งเสรมิทางวชิาการ การก าหนดนโยบายจากฐานงานวจิยั และการตดิตามประเมนิผลภายใต้
มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดขึ้นในระยะยาว หน่วยงานของรฐัมีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตภาระงาน จากการให้บริการโดยตรงไปสู่ภารกิจการเป็นผู้สนับสนุนการเป็นพี่เลี้ยง       
ในการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนบรกิารเหล่านี้ไปให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์กร
บรหิารส่วนต าบล องค์กรบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เป็นต้น หน่วยงานของรฐับาลต้องไป      
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานทางวชิาการส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานโดยตรง ดงัเช่น          
ทีส่หรฐัอเมรกิา และสหราชอาณาจกัร ขณะนี้มกีารปฏบิตังิานโดยใชข้อ้มูล หลกัฐานความรูจ้าก
การวิจยัเป็นฐานการตัดสินใจในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Practice) เรียกย่อว่า EBP 
ดงันัน้ หน่วยงานวจิยัในกระทรวงฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเร่งสรา้งโจทยว์จิยัใหม่ๆ หรอืการตดิตาม
ศกึษา เฝ้าระวงัสถานการณ์ทางสงัคมใหม่ๆ เพื่อเสนอแนวนโยบายที่สอดคล้องบนพื้นฐาน      
การมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ การสร้างตวัชีว้ดัเพื่อก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัิงานที่ส าคญัควร       
เป็นนโยบายที่ทัง้เร่งด่วนและระยะยาว เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการตดัสนิใจ ทัง้ระยะสัน้ และ      
ระยะยาว โดยสาระของงานวจิยัควรมคีวามครอบคลุมในหลายระดบั คอื 

 6.2.2.1 การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างสวสัดกิารสงัคม 
 6.2.2.2 การวจิยัเพื่อตดิตามและประเมนิสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

 6.2.2.3 การวจิ ัยเพื่อพฒันาระบบการให้บริการทัง้ในรูปแบบสถาบัน 
นอกสถาบนั ระบบสวสัดกิารชมุชน 

  6.2.2.4 การวิจัย เพื่ อสร้างมาตรฐานและตัวชี้ว ัดคุณภาพในการ
ปฏบิตังิาน 
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  6.2.2.5 การวจิยัเพื่อการจดัการความรูเ้ชงิสวสัดกิารสงัคมที่สอดคล้อง
กบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม พืน้ทีแ่ต่ละพืน้ที ่

 6.2.2.6 การวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการจดัการของรฐัโดยล าพงั เป็นตน้ 

 6.3 การสรา้งและพฒันายุทธศาสตรส์วสัดกิารสงัคมในอนาคต 
 6.3.1 การเสรมิความรูด้า้นสวสัดกิารสงัคมแก่สงัคมและการทบทวนความหมาย
ของสวสัดกิารสงัคมใหม่ สวสัดกิารสงัคม หมายถงึ สภาวะการด ารงชวีติทีท่ าให้คนมภีาวะความ
เป็นอยู่ทีด่ ีมสีทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สามารถเขา้ถงึการจดับรกิารและทรพัยากรของรฐั
อย่างเหมาะสม สวสัดิการสงัคมไม่ได้มีความหมายอยู่ที่การให้การจดับริการทางสังคมเพื่อ
บรรเทาทุกข์ช ัว่ครัง้คราว หากแต่สวสัดิการสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิต อยู่บนฐาน
ความสมัพนัธท์างสงัคมทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวา่งปจัเจกบุคคล ครอบครวั เครอืญาต ิและชมุชน 
ไปสู่ชุมชนใหญ่ทัง้สังคม ดังนัน้  หากเสริมสร้างความรู้ให้สังคมมองเห็นความหมายของ
สวสัดกิารสงัคมที่กวา้งขวางมากไปกว่าการให้การบรรเทาทุกข ์ก็จะท าให้สามารถเข้าใจงาน
สวสัดิการสงัคมว่ามีความเกี่ยวข้องกบัมติิที่หลากหลายของชวีติคน และเป็นการจดัการทาง
สงัคมที่บูรณาการครอบคลุมคุณภาพชวีติของคนทัง้สงัคม ทัง้เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ สงัคม      
ที่อยู่อาศัย ความมัน่คงปลอดภัยทางสังคม สิทธิและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์เมื่อเข้าถึง
ความหมายในขอบเขตเช่นนี้ ท าให้สงัคมเขา้ใจได้ว่าสวสัดกิารสงัคมไม่ใช่เรื่องราวและความ
รบัผิดชอบของภาคใดภาคหนึ่ง แต่เป็นเรื่องราวความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน ทัง้รัฐ 
ครอบครวั ชุมชนองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรส่วนปกครองท้องถิน่ องค์กรภาคประชาชนและ
แมแ้ต่สถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง เพยีงแต่รฐัอาจด ารงบทบาทเป็นเจา้ภาพใหญ่ในการจดัการ
ระยะตน้ หรอืกระตุ้นให้ขยายไปสู่การท างานกบัระบบ โครงสร้าง การจดัการ การใชท้รพัยากร
เป็นเครื่องมอืให้เกดิการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึง่ตนเองของชุมชน หรอืการสรา้งความเขม้แขง็
ของกลไกต่างๆ ทางสงัคม 
 6.3.2 การจดัรูปแบบงานสวสัดกิารสงัคมที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารปจัจุบนั เมื่อปญัหาสงัคมเปลี่ยนแปลงไป ยุ่งยากและมี
เหตุปจัจยัซบัซ้อนมากขึน้ ประกอบกบัทรพัยากรของภาครฐัเองมจี ากดั การเน้นรูปแบบการจดั
สวสัดกิารโดยรฐัทีเ่น้นการสงเคราะห ์การปรบัพฤตกิรรมเชงิปจัเจกจงึไม่เพยีงพอ ไม่เท่าทนัต่อ
การแก้ปญัหา การจัดสวสัดิการสังคมเพื่อดูแลคนที่ยากล าบากเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องมีการ
ทบทวนรูปแบบแนวทางการให้บริการที่กว้างไกล และลึกซึ้งกว่าการสงเคราะห์ด้านเดียว        
ระบบสวสัดิการสงัคมไทย จึงควรมีการออกแบบที่หลากหลายแต่สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปญัหา และเข้าถึงความยากล าบาก และซับซ้อนของคนที่ประสบปญัหาต่างกลุ่ม ต่างความ
ตอ้งการมากขึน้ และควรเปิดบทบาทของภาคตี่างๆ ให้มพีื้นที่และแสดงบทบาทได้อย่างทัว่ถงึ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีห่ลากหลาย 
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 6.3.3 ปรชัญาพืน้ฐานการด าเนินงานด้านสวสัดกิารสงัคมไทย ตอ้งให้ความส าคญั 
กบัสิทธิ ความเสมอภาค ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส ในการ
จดัการมากขึ้นทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมไทย ที่เติบโตภายใต้กรอบกติกา
สากลของระบบทุนนิยม ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 
หากแต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รฐัไทยต้องยอมรบัในค่านิยมทางสากลต่างๆ ต้องเป็น
ฝา่ยบุกเบกิ ในการสื่อสารท าความเขา้ใจกบัสาธารณะและป้องกนัมใิหเ้กดิการละเมดิสทิธผิูท้ีม่า
ใช้บรกิารจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรฐัและของเอกชน การตระหนักถึงสิทธิในระดบัต่างๆ 
อย่างจรงิจงัยัง่ยนืจ าเป็นตอ้งเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงฐานแนวคดิในการยอมรบัเขา้ใจ "ความ
เป็นคน" และมองเห็น "พลงัชวีติ" ของผู้ประสบปญัหาทางสงัคมก่อน การค้นหาคุณค่าหรือ
ศกัดิศ์รขีองคนที่ประสบปญัหาจงึเป็นภารกิจประการส าคญัของคนท างานในระบบสวสัดิการ
สงัคม ที่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของตน และจะส่งผลให้เกิดการลดบทบาทของ 
"ผู้ให้ที่เหนือกว่า" มาเป็น "ผู้กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้และต้องการการเปลี่ยนแปลง"       
อนัเป็นการปรบับทบาทมาสู่การเป็นผู้ประสาน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเสรมิพลงั เสริม
ความเข้มแขง็ขององค์กรหากสามารถปรบัแนวคิดใหม่ที่มีต่อมนุษย์ได้แล้ว การเข้าถึง สทิธ ิ
ความเป็นธรรม เสมอภาค และการตระหนักถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาต ิและจะเปลีย่นความสมัพนัธใ์นลกัษณะอุปถมัภม์าสู่ความสมัพนัธท์ีเ่สมอภาคเท่าเทยีม
ระหวา่งกนัมากขึน้ 
 6.3.4 การพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคมไทยควรเริม่ต้นจากพื้นฐานของความเขา้ใจ
สงัคมไทย เห็นคุณค่าของทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นของไทย
ปจัจุบนัประชาคมต่างๆ ในสงัคมมกีารทบทวนเรื่อง คุณค่าของทุนทางสงัคมเดมิที่มอียู่แล้วใน
สงัคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะคุณค่าเชงิความสัมพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ของคนทุกภาคส่วนใน
สงัคมทีม่ภูีมคิวามรูป้ระสบการณ์ มวีฒันธรรมที่เกื้อกูลด ารงอยู่ สิง่ต่างๆ เหล่านี้ คอื ต้นทุนที่มี
คุณค่าอยู่แลว้ในสงัคม การสรา้งสรรคร์ะบบสวสัดกิารสงัคมจงึต้องพจิารณาถงึต้นทุนที่มคีุณค่า
เหล่านี้ ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในบรบิทสงัคมไทย และพฒันาระบบสวสัดกิารที่เกดิจาก
ฐานของครอบครวั ชุมชน ที่มศีาสนาเป็นแกนอย่างเหมาะสม สอดคล้องยุทธศาสตรส์วสัดกิาร
สงัคมเป็นยุทธศาสตร์ของภาคสงัคมที่รฐัและประชาสงัคมโดยรวม เป็นเจ้าของและต้องร่วม
ด าเนินการเองมใิชร่อใหใ้ครหรอืผูใ้ดมาคอยหยบิยื่นใหด้งัในอดตี 
 6.3.5 ทศิทางงานสวสัดกิารสงัคมไทยจะมลีกัษณะทีเ่ป็นแบบพหุลกัษณ์มากขึน้
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผนวกกับ
แนวคิดที่มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฐานประชากร การ
เคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ ท าให้ต้องค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ตอ้งการแตกต่างกนัประกอบกบัการปฏริูปองคก์รระบบราชการ ระบบธุรกจิจ านวนมากทีก่ระทบ
ต่อการจัดระบบบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เราก าลังอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงหลายมิต ิ     
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หลายระดบั การจดัสวสัดกิารสงัคมจงึตอ้งค านงึถงึการมสี่วนร่วมอย่างเตม็รูปแบบของบุคคลและ
กลุ่มคนที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง การจดัสวสัดกิารสงัคมจงึไม่ควรมรีูปแบบใดรูปแบบเดยีว แต่ควรจะมี
การด าเนินงาน โดยภาคภาคีหลายส่วน ทัง้รฐั องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละภาคภาคีจะมีแนวโน้มที่ส ัมพันธ์กันบนฐานความสัมพันธ์ใหม่         
ที่เท่าเทยีม เป็นหุ้นส่วนในการจดัการทางสงัคมร่วมกนั และร่วมมือกนัในการท างานได้มาก
ยิง่ขึน้ การจดัสวสัดกิารสงัคมทีม่คีวามเป็นพหุลกัษณ์ ควรเป็นรูปแบบที่หลากหลาย เน้นความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนเน้นวธิกีารท างานที่ผสมผสานหลายวธิกีาร มุ่งให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายในหลายมติทิีเ่ป็นความเชือ่มโยงวถิชีวีติทีเ่ป็นองคร์วมของมนุษย์ บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ต้องเรยีนรู้  ที่จะท างานกบัคนที่มคีวามแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ท่าที และทศันคติที่
หลากหลาย การเรยีนรู้ที่จะอยู่ร่วมกบัความขดัแย้งแบบแตกต่างแต่ไม่แตกแยก เป็นทศิทางที่
หลกีเลีย่งไม่ไดใ้นอนาคต 
 6.3.6 สถาบันการศึกษาที่จ ัดการเรียนการสอนด้านสวสัดิการสังคมต้อง
ทบทวน ปรบัฐานความรูใ้หม่ ที่เกดิจากการสรุปบทเรยีนจากปรากฏการณ์ในพื้นทีชุ่มชนต่างๆ                   
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ เกิดจากรากของสงัคมไทย ทัง้นี้การเรียนรู้ 
บทเรียนจากประเทศตะวนัตก ควรเป็นการเรยีนรู้ที่ต้องใช้ปญัญาไตร่ตรอง เลือกรบัปรบัใช้
มากกวา่การลอกเลยีนแบบ 
 6.3.7 การพฒันาศกัยภาพองค์กรด้านสวสัดิการสงัคมเป็นภารกิจที่ทุกฝ่าย
ตอ้งตระหนัก การสร้างระบบ กลไกและมาตรฐานตวัชีว้ดัเพื่อการใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพเป็น
ภารกิจจ าเป็น แต่ไม่ควรท าให้เป็นมาตรฐานเดยีวจนขาดความยดืหยุ่น เพราะการท างานกบั
มนุษย์มีความหลากหลายสูงที่ต้องค านึงถึงความร่วมมือของหน่วยงานที่รบัผิดชอบตรงกับ
สถาบนัการศกึษาควรจะพฒันาความร่วมมอืระหว่างกนัในการคดิสร้างพฒันาเกณฑ์มาตรฐาน 
และตวัชีว้ดัในการก าหนดทศิทางการประเมนิงานและการสรา้งระบบกลไกที่มคีุณภาพ ไม่ควร
ใหง้านปฏบิตัหิลุดจากฐานวชิาการและงานวชิาการลอยออกจากฐานปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิ 
 6.3.8 งานสวสัดกิารสงัคมทีเ่น้นการใหบ้รกิารโดยสถาบนัรฐัจ าเป็นตอ้งเปลีย่น
บทบาทจากการเป็นเจ้าของงานไปสู่การขยายพนัธมติร ภาคหีุ้นส่วน สร้างการมสี่วนร่วมด้วย
การอ านวยความสะดวกและเปิดโอกาส ใหห้น่วยงานภายนอกทีม่ศีกัยภาพเขา้มาด าเนินภารกจิ
ร่วมกนั ขณะเดยีวกนัควรมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นขยายบทบาทในการจดั
สวสัดกิารสงัคมทอ้งถิน่ใหแ้ก่ชมุชนอย่างเตม็ทีม่ากขึน้ 
 6.3.9 ควรผลกัดนัใหอ้งค์กรชุมชนเขา้มารบับทบาทจดัสวสัดกิารชมุชน ใหแ้ก่
ประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเป็นทศิทางส าคญัในอนาคต องคก์รชมุชนจ านวนมากในหลายพืน้ที่
มศีกัยภาพ มกีารขยายตวัรวมกลุ่มกจิกรรมในหลายรูปแบบ การกระตุน้ผลกัดนัใหอ้งคก์รชมุชน  
เข้ามารบับทบาทจัดสวสัดิการชุมชน ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเป็นทิศทางส าคัญ         
ในอนาคต และควรเสริมพลังทัง้องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานและเร่งสร้าง "จิตส านึก
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สาธารณะ" (Welfare Minded) ให้ชุมชนตระหนักรู้อย่างจรงิจงัแต่ประเดน็ที่ต้องให้ความส าคญั   
คอื การเพิม่น ้าหนกั การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถงึแหล่งทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อน าไปสู่การจดั
องคก์รการเรยีนรูด้ว้ยความร่วมมอืของชมุชนเอง ดว้ยความสมานฉนัท ์โปร่งใส และค านึงถงึคน
ทุกขย์ากของชมุชน โดยชมุชนเอง 
 6.3.10 ทิศทางการจดัสวสัดกิารสงัคมในอนาคต ควรจะเป็นเรื่องของการจดั
ปรบัในเชงิโครงสรา้งมากกวา่การจดัการแกป้ญัหารายคนนโยบายการจดทะเบยีนคนจนเป็นการ
ปพูื้นฐานของรฐั ที่ส่งสญัญาณให้รู้ว่ารฐัก าลงัมุ่งให้ความสนใจกบัการเขา้ถงึปญัหาในเชงิระบบ 
และเป็นระบบใหญ่ที่เน้นการปรบัโครงสร้างและมูลเหตุปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุของความยากจน รฐั
ก าลงัพยายามจะท างานกบัปญัหาความยากจนด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย 
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกไ็ม่สามารถจะท างานด้วยการคาดเดาอย่างเลื่อน
ลอยได้อกีต่อไป การสร้างฐานขอ้มูลและการก าหนดโจทย์วจิยัใหม่ๆ บนพื้นฐานของสงัคมไทย
เป็นความจ าเป็นทีต่อ้งเร่งด าเนนิงานไปขา้งหน้า เพื่อเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ เป็นการส่งสญัญาณ  
เตอืนภยัและบอกเหตุในการเฝ้าระวงัปญัหาอย่างถูกทศิทาง การท างานในอนาคตต้องมขีอ้มูล  
บนฐานความจรงิของสงัคมไทยเป็นตวัตัง้ มใิชจ่ากความคดิทีก่ระจดักระจาย ไรท้ศิทาง ต่างฝา่ย
ต่างท าจนไรพ้ลงัขบัเคลื่อนแยกส่วนดงัทีเ่ป็นอยู่ 

 6.3.11 ทศิทางการจดัสวสัดกิารสงัคมในอนาคตจ าเป็นต้องเตรยีมความพรอ้ม
ส าหรบัรองรบักลุ่มปญัหาสังคมใหม่ที่คาดว่าจะมีมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้ร ักเพศเดียวกัน กลุ่ม
ครอบครวัที่มบีดิาหรอืมารดาคนเดยีว กลุ่มคนโสด กลุ่มชนชัน้กลาง สงัคมไซเบอร์ - ลงิค ์กลุ่ม
ผูสู้งอายุ เป็นตน้  

 การจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมในอนาคต จ าเป็นต้องค านึงถงึกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆที่คาดว่าจะมแีนวโน้มของปญัหาเพิ่มมากขึน้ บรกิารที่จดัจะต้องเตรยีมการในมาตรการ
รองรบั ได้แก่ บริการที่จะจดัให้กบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว บริการคุ้มครองทางสงัคม ได้แก่ 
บรกิารทีข่ยายจากสทิธปิระโยชน์เดมิมาสู่สทิธสิวสัดกิารทางสงัคมที่เพิม่ขึน้ บรกิารเฝ้าระวงัทาง
สงัคมกบักลุ่มเสี่ยงทางสงัคม ได้แก่ บรกิารส าหรบักลุ่มชนชัน้กลางที่มรีะดบัการศกึษาสูง แต่
บรกิารที่มอียู่ในปจัจุบนั ยงัเน้นบรกิารขัน้ต ่าทีไ่ม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน
ชัน้กลางในอนาคตได้ ฉะนัน้รฐัจ าเป็นต้องขยายและยกระดบันโยบายสวสัดิการสงัคมให้เป็น
นโยบายสาธารณะที่ใชม้าตรการ การเงนิ การคลงั มาจดัระบบสวสัดกิารสงัคมในอนาคตด้วย 
เชน่กนั 

 
 
 
 
 



45 
 

การด าเนินงานด้านสวสัดิการผูส้งูอายขุองประเทศไทย  
 การด าเนินงานด้านสวสัดกิารผู้สูงอายุของประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ.2496 เมื่อ       

จอมพล ป.พบิูลสงคราม ไดม้แีนวคดิในการจดัสวสัดกิารสงัคมและประชาสงเคราะห ์ไดก้ าหนด
นโยบายทีส่ าคญัหลายประการในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหป้ระชาชน มคีวามเป็นอยู่ทีด่มีคีณุภาพ 
และด ารงชวีิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตัง้สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านบางแคขึ้นเป็นครัง้แรก วตัถุประสงค์ในการจัดตัง้ คือ เพื่อให้การ
สงเคราะหค์นชรา ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้หรอืประสบปญัหาความทุกขย์าก เดอืดรอ้น
ยากจนไม่มีที่อยู่อาศยั หรือไม่สามารถอาศยัอยู่กบัครอบครวัได้ ต้องการบริการสงเคราะห์
บางอย่าง เชน่ การรกัษาพยาบาล กายภาพบ าบดั นนัทนาการ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครวั
ทีม่รีายได้น้อยหรอืยากจน ที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผูสู้งอายุไวใ้นครอบครวัได้ เพื่อป้องกนั
และแก้ไขปญัหาสงัคม อนัเกี่ยวกบัผู้สูงอายุไม่ให้เร่ร่อนท าความเดือดร้อนแก่สังคมและให้
สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างผาสุกเหมาะสมกบัอตัภาพ พ.ศ.2525 การด าเนินงานดา้นสวสัดกิาร
สงัคมส าหรบัผูสู้งอายุมคีวามกา้วหน้าขึน้ เนื่องจากสมชัชาใหญ่แห่งองคก์ารสหประชาชาตไิด้มี
มติรบัรองแผนปฏิบตัิการระหว่างประเทศเกี่ยวกบัผูสู้งอายุ ซึ่งเป็นมาตรการระหว่างประเทศ 
ฉบบัแรกที่ได้มกีารวางแนวคดิ หลกันโยบาย และโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุไวอ้ย่างเป็น
รูปธรรม และในปีเดยีวกนั ที่ประชุมสมชัชาโลกเกีย่วกบัผูสู้งอายุไดม้มีตริบัรองแผนดงักล่าว ณ 
กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี จงึเรยีกแผนนี้วา่ Vienna Plan โดยมจีุดมุ่งหมาย เพื่อก่อใหเ้กดิ
ความมัน่คงในศกัยภาพของรฐัและสังคมในด้านความร่วมมือในระดบัภูมิภาค  และระหว่าง
ประเทศในการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบัผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ คอื สุขภาพและ
โภชนาการ การคุ้มครองผู้บริโภคที่สูงอายุ ที่อยู่อาศยัและสิ่งแวดล้อม ครอบครวั สวสัดิการ
สงัคม การประกนัรายได้ การจ้างงาน และการศกึษา ซึ่งมาตรฐานและยุทธวธิเีหล่านี้ได้รบัการ
ยอมรบัวา่ เป็นส่วนหนึ่งของสทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นสทิธอิธปิไตย และความรบัผดิชอบของแต่ละ
รฐัหลงัจากการประชุมสมชัชาผู้สูงอายุโลก ได้มีองค์กรด าเนินงานด้านผู้สูงอายุเกิดขึ้นหลาย
องค์กร เช่น คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาต ิสมาคมสภาพผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย สมาคม
คลงัปญัญาผู้สูงอายุ ศูนย์พฒันาผู้ประกอบการผูสู้งอายุ และองค์กรเอกชนอกีมากมาย มกีาร
จดัท าแผน ระยะยาวสาหรบัผูสู้งอายุแห่งชาต ิพ.ศ.2525 – 2544 เป็นแผนแม่บทให้หน่วยงาน
ต่างๆ มีนโยบายและแผนที่ชดัเจน มกีารด าเนินงานในลกัษณะเครือข่ายมากขึ้น ทัง้องค์การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศและองค์กรภาครัฐ เช่น กรมอนามัยมีนโยบายในการ
สนับสนุนเครือข่ายการทางานด้านผู้สูงอายุ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและประสาน    
งานผู้สูงอายุแห่งชาติด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวแทนจากกระทรวงต่างๆ          
ร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธิการ            
มนีายกรฐัมนตร ีท าหน้าที่เป็นประธานแผนงานต่างๆ จงึไดร้บัการรบัรองและมผีลในการปฏบิตัิ 
พ.ศ.2542 เป็นปีสากลวา่ดว้ยผูสู้งอายุ มกีารเรยีกรอ้งและแสวงหาการบรกิารมากขึน้จากองคก์ร
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เอกชน มีผลท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการมีผลงานวิจยัด้าน
ผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก และที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนจากพรรคการเมือง 9 พรรคท าให้
ปฏญิญาผูสู้งอายุปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมหลงัจากใชร้ะยะเวลาคอ่นขา้งนาน ปฏญิญาดงักล่าวมี
สาระส าคญั คอื (สุดารตัน์ สุดสมบูรณ์. 2557 :  73 - 81) 

 1. ผู้สูงอายุต้องได้รบัปจัจัยพื้นฐานในการด ารงชีวติอย่างมีคุณค่าและศกัดิศ์ร ี      
ไดร้บัการพทิกัษ์ และคุม้ครองใหพ้้นจากการถูกทอดทิง้และละเมดิสทิธ ิโดยปราศจากการเลอืก
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะผูสู้งอายุทีไ่ม่สามารถพึง่ตนเองหรอืครอบครวัไดแ้ละรวมถงึผูพ้กิารทีสู่งอายุ  

 2. ผู้สูงอายุควรอยู่กบัครอบครวัโดยได้รบัความเคารพรกั ความเข้าใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรบับทบาทของกนัและกนัระหวา่งสมาชกิ ในครอบครวั เพื่อให้
เกดิความ สมัพนัธอ์นัดใีนการอยู่กนัอย่างเป็นสุข  

 3. ผูสู้งอายุควรได้รบัโอกาสในการศกึษา เรยีนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนอย่าง
ต่อเนื่อง เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารและบรกิารทางสงัคมอนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชวีติ เขา้ใจถงึ
ความเปลีย่นแปลงของสงัคมรอบดา้นเพื่อสามารถปรบับทบาทของตนใหส้มวยั  

 4. ผูสู้งอายุควรได้รบัการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากสงัคม มโีอกาสได้
ทางานทีเ่หมาะสมกบัวยัตามความสมคัรใจ โดยได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เพื่อให้เกดิความ
ภาคภูมใิจ และเหน็ชวีติมคีุณค่า  

 5. ผูสู้งอายุควรไดเ้รยีนรูใ้นการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง  
 6. ผู้สูงอายุควรได้มบีทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครวั ชุมชน และ

สงัคม  
 7. รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องก าหนด

นโยบายและแผนหลกัด้านผูสู้งอายุ ส่งเสรมิและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
 8. รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคม ตอ้งตรา
กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครอง       
สวสัดภิาพ และจดัสวสัดกิารแก่ผูสู้งอายุ และ  

 9. รฐัโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้อง
รณรงคป์ลูกฝงัค่านิยมให้สงัคมตระหนักถงึคุณค่าของผูสู้งอายุตามวฒันธรรมไทย ที่เน้นความ
กตญัญูกตเวที และความเอื้ออาทรต่อกนั  พ.ศ.2545 มีการประกาศใช้แผนระยะยาวส าหรบั
ผูสู้งอายุแห่งชาตฉิบบัที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ซึ่งไดก้ าหนดให้แผนฉบบันี้เป็นแผนยุทธศาสตร ์
5 หมวด ไดแ้ก่  

 9.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรยีมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายุที่มี
คุณภาพ            

 9.2 ยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิผูสู้งอายุ  
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 9.3 ยุทธศาสตรด์า้นระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ  
 9.4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการเพื่อการพฒันางานด้านผูสู้งอายุระดบัชาต ิ

และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ และ  
 9.5 ยุทธศาสตร์การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุและการ

ตดิตามประเมนิผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาต ิพ.ศ.2546 งานดา้นผูสู้งอายุประสบ
ความ ส าเร็จอีกครัง้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในราชกิจจา
นุเบกษา ตามมาตรา 54 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติทุกฉบบั เป็นผลให้มกีารออกกฎหมาย ประกาศ
ระเบยีบในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ อย่างกวา้งขวาง 
 
รปูแบบสวสัดิการสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศไทย  

 1. การประกนัสงัคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงใน
การด ารงชวีติและคุม้ครองลูกจา้ง ปญัหาการขาดรายไดเ้มื่อเกษยีณอายุการท างาน สภาพสงัคม      
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าให้ผูสู้งอายุไดร้บัการเกือ้หนุนจากครอบครวัน้อยลง ปญัหาสุขภาพที่เรื้อรงั
ส่งผลให้ตวัเลขค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลสูง (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ, 2553) ระบบประกนัสงัคมในประเทศไทย ประกอบ ด้วย กองทุนต่างๆ      
ดงันี้ (สุดารตัน์ สุดสมบูรณ์. 2557 : 73 - 81) 

 1.1 กองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพ เป็นการส่งเสรมิการออมส าหรบักลุ่ม
แรงงานทีเ่ป็นลูกจา้งในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน  

 1.2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เป็นการออมภาคบงัคบัสา
หรบักลุ่มขา้ราชการ  

 1.3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจด
ทะเบียน (กสจ.) ผลประโยชน์ที่ได้รบั คือ เงินบ าเหน็จลูกจ้างและเงินที่สมาชกิส่งสบทบเข้า
กองทุน  

 1.4 กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจุดเริม่ตน้ของการส่งเสรมิการออมแบบสมคัรใจ  
 1.5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นการออมแบบสมัครใจ ส าหรบักลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปทีม่กี าลงัการออมมาก  
 1.6 กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรยีนเอกชนซึ่งกระทรวงศกึษาธกิาร

ไดจ้ดัตัง้ข ึน้ เป็นการออมภาคบงัคบั  
 1.7 กองทุนทวีสุข เป็นกองทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรออมเงนิไวใ้ชเ้ป็นสวสัดกิารแก่ตนเองและครอบครวั  
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 1.8 กองทุนสวสัดกิารชมุชน เป็นการส่งเสรมิการออมในระดบัชมุชน เพื่อสรา้ง
หลกัประกนัความมัน่คงของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข ึ้น โดยสถาบนัพัฒนาองค์กร
ชมุชน (องคก์รมหาชน) และ  

 1.9 กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลงัเป็นผู้จดัตัง้กองทุน
เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพขัน้พืน้ฐานแบบสมคัรใจ 

 2. การช่วยเหลอืสาธารณะ (Public Assistance) เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่า
ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการความช่วยเหลอื เนื่องจากช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสงัคม และ  
ไรท้ีพ่ ึง่รูปแบบของสวสัดกิารทีม่อียู่ คอื  

 2.1 เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เป็นการจ่ายเงนิแบบใหเ้ปล่าตามมตขิองคณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ (สถ.) จ่ายเบี้ยยงัชพีแบบ
ขัน้บนัไดใหก้บัผูสู้งอายุ โดยผูท้ีม่อีายุ 60 - 69 ปี ไดร้บัเบีย้ยงัชพีคนละ 600 บาท  ต่อเดอืน ผูท้ี่
มอีายุ 70 - 79 ปี ได้รบัเบี้ยยงัชพีคนละ 700 บาท ต่อเดอืน ผูท้ี่มอีายุ 80 - 89 ปี ได้รบัเบี้ยยงั
ชพีคนละ 800 บาท ต่อเดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึน้ไป ได้รบัเบี้ยยงัชพีคนละ 1,000 บาท ต่อ
เดอืน โดยให้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป (www.thaigov.go.th)  นอกจากนี้ 
ปิยากร หวงัมหาพร (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทย  

 2.2 กองทุนดูแลผูสู้งอายุที่ขาดทีพ่ึ่งโดยส านกัส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูสู้งอายุเป็น
การให้ความช่วยเหลอืผูสู้งอายุกรณีเดอืดร้อนจากการทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมายและถูกทอดทิ้ง การสนบัสนุนการจดัการงานศพผูสู้งอายุทีม่ฐีานะยากจน และ
การชว่ยเหลอืผูสู้งอายุทีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นเรื่องทีพ่กัอาศยั อาหารและเครื่องนุ่งห่ม  

 2.3 การได้รบัคาปรกึษาในทางคด ีการช่วยเหลอืจากการทารุณกรรมและถูก
ทอดทิง้ โดยกระทรวงยุตธิรรมใหค้ าแนะน า ปรกึษาทีเ่กีย่วขอ้งในทางคดสี าหรบัผูสู้งอายุ  

 2.4 การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานที่ของรฐั โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิฯ ใหผู้สู้งอายุเขา้ชมฟร ี 

 2.5 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม โดย
กระทรวงคมนาคม ใหค้วามชว่ยเหลอืผูสู้งอายุ โดยรถไฟ / รถไฟฟ้า / รถ บขส. / ขสมก. ลดค่า
โดยสารครึง่ราคาและการบนิไทยลดค่าโดยสารภายในประเทศ รอ้ยละ 15 

 3. การบรกิารสงัคม (Social Service) เป็นระบบบรกิารที่ตอบสนองความต้องการ     
ข ัน้พืน้ฐานของประชาชนประกอบดว้ยบรกิารดา้นต่างๆ 5 ดา้น คอื 

 3.1 ดา้นสุขภาพอนามยั ประกอบดว้ย  
  3.1.1 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นสิทธิข ัน้พื้นฐานของ

ประชาชนทุกคน ให้บรกิารครอบคลุมด้านการตรวจสุขภาพการรกัษาพยาบาล และการส่งเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัโรค ด าเนินงานโดยส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  
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  3.1.2 การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขจาก พรบ.ผูสู้งอายุ 
พ.ศ. 2546 และแผนผูสู้งอายุแห่งชาต ิฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) มกีารจดัชอ่งทางเฉพาะสา
หรบัผูสู้งอายุแยกจากผูร้บับรกิารทัว่ไปในแผนกผูป้ว่ยนอก  

  3.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจ าต าบลเป็นโครงการดูแล
สุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานแนวคิด “หุ้นส่วนการดูแล” 
ประกอบดว้ย ประชาชนในพืน้ที ่สถานบรกิารสุขภาพ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

  3.1.4 การดูแลที่บ้าน (Home Care) เป็นบริการสาหรับผู้สูงอายุอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกบัผูป้ว่ยผูสู้งอายุทีอ่าการไม่รุนแรงและไม่สะดวกในการเดนิทางมารกัษา
ทีโ่รงพยาบาล เป็นการลดค่าเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร และผูสู้งอายุส่วนมากพงึพอใจที่จะรบัการ
รกัษาพยาบาลทีบ่า้น (สุภาณ ีอ่อนชืน่จติร และฤทยัพร ตรตีรง, 2549)  

 3.1.5 โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ (อผส.) เป็นโครงการทีมุ่่งแกไ้ข
ปญัหาผูสู้งอายุขาดผูดู้แลช่วยเหลอืตนเองไม่ได ้ ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลยเพกิเฉย และผูสู้งอายุที่
ได้รบัการดูแลไม่ถูกต้อง โดยอาศยัการสร้างอาสาสมัครจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) หรือประชาชนในชุมชนที่สมคัรใจท าหน้าที่  เป็นผูใ้ห้การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผูสู้งอายุในชมุชน 

 3.2 ดา้นการศกึษา ประกอบดว้ย  
 3.2.1 การศกึษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ส่งเสริม

การศกึษานอกโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พฒันาแนวทางการจดัการศกึษานอก
โรงเรยีนส าหรบัผูสู้งอายุตามความต้องการ และความสนใจของผูสู้งอายุ เช่น การส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ตลอดชวีติส าหรบัผู้สูงอายุ การเสรมิสร้างคุณค่าและการพฒันาที่ย ัง่ยนืส าหรบัผูสู้งอายุ 
การเสรมิสรา้งความร่วมมอืเพื่อความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอายุ เป็นตน้  

  3.2.2 การศกึษาเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น “ชมรมการศกึษาเกี่ยวกบั
คอมพวิเตอร์ (Old People Playing Young Club: OPPY)” เป็นชมรมที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และ
ทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตให้แก่ผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุจะต้องจ่ายค่าบรกิาร
เอง 

 3.3 ด้านที่อยู่อาศยั ประกอบด้วย การสงเคราะห์ที่อยู่อาศยัและการดูแลเป็น
บรกิารในสถานสงเคราะห์ส าหรบัผูสู้งอายุทีค่รอบคลุมความจ าเป็นดา้นปจัจยั 4 รวมทัง้บรกิาร  
ด้านการรกัษา พยาบาล กายภาพบาบดั ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณแีละวฒันธรรม ปจัจุบนัมสีถานสงเคราะหข์องรฐั 21 แห่ง 

 3.4 ด้านการมีงานท าและการมีรายได้ ประกอบด้วย กองทุนสวสัดิการ
ผูสู้งอายุ สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) จดัท าโครงการทีย่ดึหลกัการใหผู้สู้งอายุ
เป็นแกนน าในการก าหนด และตดัสนิใจร่วมกนัในการบรหิารจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุกนัเอง 

  



50 
 

 3.5 ดา้นบรกิารสงัคมและนนัทนาการ ประกอบดว้ย  
 3.5.1 ชมรมผู้สูงอายุ รูปแบบบริการทางสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุที่มีการ

พฒันาขึ้นอย่างมากในปจัจุบนั ชมรมผู้สูงอายุเป็นการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมของผู้สูงอายุที่มี
ความสนใจและมอีุดมการณ์ร่วมกนัในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ โดยเฉพาะการ
สร้างคุณภาพทัง้ทางกาย จติใจ และสงัคม เพื่อให้ชวีติมคีุณค่าและมคีุณประโยชน์ทัง้แก่ตนเอง 
ครอบครวัและสงัคม โดยมสีภาผูสู้งอายุและกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ แต่
ผู้บรหิารจดัการและด าเนินการหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุใน
ลกัษณะเครอืขา่ย ท าใหง้านดา้นผูสู้งอายุเขม้แขง็มากขึน้     

 3.5.2 ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรบัผู้สูงอายุ (ศศพิฒัน์  ยอดเพชร , 2550) 
เป็นสถานที่ทีเ่ป็นศนูยร์วมขององค์การ ชมุชน ผูสู้งอายุ เพื่อจดักจิกรรมดา้นสุขภาพ สงัคม จติ
และปญัญา โดยมแีนวคดิพื้นฐาน คอื การใชชุ้มชนเป็นฐานในการใหบ้รกิาร การดูแลระยะยาว
ส าหรบัผูสู้งอายุ และการจดับรกิารแบบองคร์วม  

 3.5.3 ศนูย์ชมุชนเพื่อผูสู้งอายุ ใหบ้รกิารโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายจากผูสู้งอายุ 
การบริการที่จ ัดให้ เช่น กายภาพบาบัด อาชีวบ าบัด ออกก าลังกาย ศาสนกิจ กิจกรรม
นนัทนาการ ตลอดจนกจิกรรมในวนัส าคญัต่างๆ  

 3.5.4 ศนูยบ์รกิารผูสู้งอายุในวดั เป็นโครงการทีจ่ดัตัง้ข ึ้นมาเพื่อสนบัสนุน
ใหช้มุชนมสี่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุในชมุชนของตนเอง โดยมวีดัหรอืสถาบนัทางศาสนาเป็น
ศนูยก์ลางในการจดักจิกรรม และ  

 3.5.5 กองทุนผูสู้งอายุ เพื่อสนบัสนุนอุดหนุนโครงการส าหรบัองคก์รของ
ผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ทางานด้านผู้สูงอายุเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มี
ศกัยภาพ มคีวามมัน่คง และมคีุณภาพชวีติทีด่ี 

 4. การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2553) เป็นการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยกลุ่มต่างๆ เป็นผูด้ าเนินการ
หลกั เชน่ การจดัสวสัดกิารชมุชนที่ครอบคลุมการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย กลุ่มออมทรพัย ์ทีม่รีูปธรรม
กา้วหน้าชดัเจนทัง้เชงิองคค์วามรู ้กลไก และพืน้ทีด่ าเนินการ ในอกีดา้นหนึ่งภาคธุรกจิเอกชนที่
เดมิมุ่งหวงัผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั แต่ในปจัจุบนัได้ปรบับทบาทเขา้มาชว่ยเหลอืร่วม
รบัผดิชอบปญัหาสงัคมมากขึน้ นอกจากนี้ยงัมีการจดัสวสัดิการโดยปจัเจกชน อาทิ การซื้อ
ประกนัชวีติรูปแบบต่างๆ ผา่นกจิการประกนัภยัของเอกชน ซึ่งเขา้มาชว่ยเตมิเตม็ หรอืยกระดบั
สวสัดกิารในภาพรวมใหส้มบูรณ์มากขึน้อย่างมาก 
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 ถึงแม้ว่าประเทศไทย จะได้มีการจัดสวสัดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในหลาย
รูปแบบในขณะเดียวกนั กย็งัพบปญัหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ
ไทย ดงันี้ (นารรีตัน์  จติรมนตร ีและ สาวติร ี ทยานศลิป์, 2552) 
  1. ขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่ อง งานสวัสดิการผู้สูงอายุ มีการ
ด าเนินงานแยกส่วนไม่มีลักษณะบูรณาการ และมีอุปสรรคอ านาจในการสัง่การ กลไกการ
ขบัเคลื่อนขาดความต่อเนื่องทัง้ในระดบันโยบายและการปฏบิตั ิจงึเป็นผลใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย 

   2. ขาดการน านโยบายสู่การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ 
 3. ขาดแคลนทัง้งบประมาณและบุคลากร 
 4. สวสัดิการสังคมที่รฐัจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้สูงอายุ ไม่สามารถตอบสนองปญัหาได้อย่างแท้จริง ไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุทัง้หมดและ         
ยงัไม่สามารถกระจายไดท้ัว่ถงึ 

 5. แนวคิดในการบริการเชิงสงเคราะห์ระดับรายบุคคล ไม่สามารถสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื และการจดัใหผู้สู้งอายุอยู่แยกจาก
ครอบครวัท าใหผู้สู้งอายุมคีุณภาพชวีติไม่ดแีละมคีวามรูส้กึหวา้เหว่ 

 6. ผูสู้งอายุขาดการรบัรู้และความเขา้ใจในสิทธิของผูสู้งอายุตามพระราชบญัญัติ
ผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 

 7. การจดับรกิารทีภ่าคประชาชนไม่มสี่วนร่วมท าใหไ้ม่ไดร้บัความร่วมมอื 
 ประเด็นส าคญั คือ บุตรหลานหรือคนในครอบครวัขาดความตระหนักถึงความ 

ส าคญัของผูสู้งอายุ เพราะคดิวา่ผูสู้งอายุเป็นภาระของครอบครวัหรอืสงัคม จงึใหค้วามสนใจและ
ความเข้าใจต่อผู้สูงอายุน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการสวสัดิการสังคมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรอืภาคประชาชนเพื่อเตมิเตม็ความตอ้งการของผูสู้งอายุเองมากขึน้ 

 นอกจากนี้ นกัวชิาการยงัไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบสวสัดกิารสงัคม
ส าหรบัผูสู้งอายุ ไวด้งันี้ (บุหลนั ทองกลบี, 2550) 

 1. ภาครฐัจะต้องมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิดในการให้บริการสวสัดิการสังคมแก่
ผูสู้งอายุจากเชงิรบัมาเป็นเชงิรุก และเปลีย่นจากการแก้ปญัหาทีป่ลายเหตุมาเป็นการแกป้ญัหา
ทีต่น้เหตุบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างแทจ้รงิ 

 2. รฐัจะต้องสนับสนุนให้มกีารด าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยที่รฐัทาหน้าที่      
เป็นพี่เลี้ยง รฐับาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้างๆ เช่น การสร้างอาชพีและรายได้ การออม     
เป็นตน้ 

 3. รฐัควรสนับสนุนด้านงบประมาณต่อปญัหาและความต้องการของผูสู้งอายุ และ  
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ 

 4. รฐัจะตอ้งยดืการเกษยีณอายุของผูสู้งอายุบางอาชพีทีจ่าเป็นออกไปจากเดมิ 
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 5. สนบัสนุนใหม้กีารจ้างงานผูสู้งอายุตามความรู้ความสามารถ โดยให้มมีาตรการ     
ลดภาษสีาหรบัองคก์รเอกชนทีจ่า้งผูสู้งอายุ 

 6. สนับสนุนงบประมาณส าหรับหน่วยงานภาครฐัจ้างผู้สูงอายุ โดยให้มีความ
ยดืหยุ่นทัง้ค่าจา้ง วธิกีารจา้ง เปิดโอกาสทัง้วชิาชพีและต ่ากวา่วชิาชพี 

 7. สนบัสนุนใหค้รอบครวัดูแลผูสู้งอายุ โดยใหม้มีาตรการลดภาษสีาหรบับุตรทีดู่แล
บดิา มารดา ญาตสิายตรงทีเ่ป็นผูสู้งอายุ 

 8. ส่งเสรมิการประกนัตนเองก่อนสูงอายุ ในรูปแบบที่มคีวามหลากหลายกว่าการ
ประกนัชวีติและประกนัสุขภาพ โดยศกึษาความต้องการของผูสู้งอายุในชว่งวยัต่างๆ 

 9. สนับสนุนกลุ่มกจิกรรมของผูสู้งอายุแบบอื่นๆ นอกจากการรวมกลุ่มของชมรม
ผูสู้งอายุตามปกต ิ

 10. สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุในวดัและโรงเรียนตามแนวทางที่ได้รบั
พระราชทาน คอื มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่ง บา้น วดั โรงเรยีน หรอื “บวร” เป็นตน้ 

 นอกจากนี้ผู้เขยีนเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จาเป็นและมีความส าคญัต่อผูสู้งอายุคือ ความ
เขา้ใจของบุตรหลานภายในครอบครวัของผูสู้งอายุ ซึ่งความเขา้ใจนี้ไม่ได้มองเฉพาะในแง่ของ
จติใจเพยีงอย่างเดยีวแต่จะตอ้งเขา้ใจถงึความตอ้งการทางดา้นกายภาพของผูสู้งอายุดว้ย 
 
แนวทางการด าเนินการด้านสวสัดิการสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทัว่ไป
และผูส้งูอาย ุ
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานพิจารณา
หลกัเกณฑ์แนวทาง “การจดัสวสัดกิารสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เพื่อพิจารณา
หลกัเกณฑ์แนวทางในการจดัสวสัดิการสงัคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดยมรีองอธบิดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่เป็นประธาน และมีคณะท างานฯ 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ได้แก่ นายกสมาคม
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนจากภาคประชาชน เชน่ สภา
คนพกิาร ทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ และในการนี้คณะท างาน
ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลกัเกณฑ์แนวทางจดัสวสัดิการสงัคม ให้แก่ผู้สูงอายุและ       
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดงักล่าว รวมทัง้ได้ก าหนดเป้าหมายตวัชี้วดัและ
วธิีการวดัผลการด าเนินงานส าหรับการท าแนวทางไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยหลักการ
ด าเนินงาน 4 แผนงานหลกัดงันี้ (ส่วนส่งเสรมิการจดัการด้านสาธารณสุขและสวสัดกิารสงัคม 
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่, 2552, หน้า 43 - 50) 
 
 



53 
 

 1. แผนงานใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอนามยั 
 2. แผนงานส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัและสรา้งความเขม้แขง็ด้านองค์กรดา้นผูสู้งอายุ
และคนพกิาร 
 3. แผนงานส่งเสรมิอาชพีหรอืรายไดข้องผูสู้งอายุและคนพกิาร 
 4. แผนงานด้านการบรหิารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชวีติโดยให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ศกึษา และน าหลกัเกณฑ์แนวทางในการจดัสวสัดิการสงัคมให้แก่ผูสู้งอายุและคน
พกิาร ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ 4 แผนงานไปปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  4.1 กรอบแนวคดิในการปฏบิตั ิ
 4.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 
ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระบรมราชโองการประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2549 
มสีาระส าคญัคือการอญัเชญิ “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบตัิควบคู่ไปกบัการ
พฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วม ทีม่คีนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาเพื่อขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรมและยัง่ยืนมุ่งสู่ว ิส ัยทัศน์ประเทศไทยคือมุ่งพัฒนา          
“สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” 
    4.1.2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ส ังคมแห่งภูมิปญัญาและ      
การเรยีนรู ้
    4.1.3. การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคมเป็นฐานที่ม ัน่คงของ
ประเทศ 
  4.2 นโยบายของคณะรฐัมนตรทีี่แถลงต่อรฐัสภาเมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2549 
ประกอบดว้ยนโยบาย 5 ดา้นโดยก าหนดนโยบาย “ดา้นสงัคม” ไวใ้นดา้นที ่3 ดงันี้ 
    4.2.1 ส่งเสรมิความรกัความสามคัคคีวามสมานฉนัทข์องคนในชาติ 
    4.2.2 จดัท าแผนปฏริูปสงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัอย่างสมานฉนัท์ 
    4.2.3 เร่งรดัปฏริูปการศกึษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ 
    4.2.4 พฒันาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทัง้มติทิางกายจติสงัคม
และปญัญา 
    4.2.5 ส่งเสรมิกฬีาพืน้ฐานและกฬีามวลชน 
    4.2.6 สรา้งความเขม้แขง็ของทุกชมุชนทอ้งถิน่และประชาสงัคม 
    4.2.7 ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคมไทย
ใหเ้ป็นสงัคมทีม่สีนัตสิุขอย่างยัง่ยนื 
    4.2.8 ปฏริูประบบกระบวนยุตธิรรมโดยใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม 
    4.2.9 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรใน
กระบวนการยุตธิรรม 
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 4.3 แผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพิการแห่งชาตฉิบบัที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554
ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตรด์งันี้ 
    4.3.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการระบบการพัฒนาคุณภาพชีวติคน
พกิาร 
    4.3.2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรด้านคน
พกิาร และเครอืขา่ยในการพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 
    4.3.3 ยุทธศาสตรส์่งเสรมิเจตคตทิี่ดขีองคนพกิารครอบครวัและสงัคมที่มี
ต่อความพกิารและคนพกิาร 
    4.3.4 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการจดัสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อ
การมสี่วนร่วมของคนพกิารซึ่งกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จะตอ้งส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการตามยุทธศาสตรด์งักล่าวตามหลกัการและแนวทางดงัต่อไปนี้ 
 
 หลกัการด าเนินงานประกอบดว้ย 4 แผนงานหลกัดงันี้ 
  1. แผนงานใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอนามยัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัใหม้กีาร
จดัสวสัดกิารผูสู้งอายุและคนพกิารตามแนวทางดงันี้ 
   1.1 จดัฝึกอบรมให้ความรูด้้านต่างๆ แก่ผูสู้งอายุคนพกิารผูดู้แลและครอบครวั
รวมทัง้คนในชมุชน 
   1.2 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบรกิารตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผูสู้งอายุ
และคนพกิาร 
   1.3 จดัใหม้หีน่วยเคลื่อนทีส่ าหรบัรกัษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผูสู้งอายุและคน
พิการโดยอาจก าหนดให้มีการแจ้งเรยีกหน่วยเคลื่อนที่ส าหรบัรกัษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได้
ตลอด 24 ชัว่โมงจากหมายเลขโทรศพัท์ที่ก าหนดหรอืจากการประสานงานของอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) และในกรณีปกตจิดัให้มพีาหนะรบัส่งผูสู้งอายุ และคนพกิารที่ไม่สามารถ
ชว่ยเหลอืตนเองได ้
  2. แผนงานส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัและสร้างความเขม้แขง็ด้านองค์กรผู้สูงอายุและ
คนพกิารใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการตามแนวทางดงันี้ 
   2.1 ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารรวมตวักนัเป็นชมรม / องค์กรผูสู้งอายุคนพิการ
ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายเช่นสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยสมาคมคนพกิารทุกประเภทประจ าจงัหวดัสมาคมผูสู้งอายุประจ าจงัหวดัเป็นตน้เพื่อ
เรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรมการจดัสวสัดกิารสงัคมตามความเหมาะสมของพืน้ทีห่รอืชมุชนรวมทัง้
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในการพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของผูสู้งอายุ
และคนพิการโดยการรวมกลุ่มกนัเป็นชมรม/ องค์กรให้เป็นไปด้วยความสมคัรใจของผูสู้งอายุ
และคนพกิารแต่ละประเภท 
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   2.2 จดัให้ชมรม / องค์กรผูสู้งอายุคนพกิารผูดู้แลและภาคีเครอืข่ายร่วมกนัจดั
กจิกรรมด้านสวสัดกิารสงัคมการนันทนาการและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชกิอาทเิช่น 
กจิกรรมวนัผูสู้งอายุฯ ทศันศกึษากจิกรรมออกก าลงักายฯลฯ โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
พจิารณาสนบัสนุนงบประมาณ หรอืวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรมตามความเหมาะสม 
  2.3 แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการตามแนวทาง ดงันี้ 
    2.3.1 จัดให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมฝึกอาชีพและอบรมให้
ความรูใ้นอาชพีต่างๆ 
    2.3.2 ประสานกบัสถานประกอบการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายุและคนพกิารทีม่คีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเขา้ท างาน 
   2.4 แผนงานดา้นการบรหิารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชวีติให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการตามแนวทางดงันี้ 
    2.4.1 การจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายุและคนพกิาร 
    2.4.2 ในด้านขอ้มูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประชาสมัพนัธ์
สื่อสารให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รบัทราบถึงสิทธขิองตนเองในการเข้าถึงบรกิารของรฐัโดย
อย่างน้อยตอ้งมขีอ้มูลขา่วสาร 
    2.4.3 การจดัใหม้อีาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุและคนพกิาร 
    2.4.4 มีการจ่ายเงินเบี้ยยงัชพีส าหรบัผูสู้งอายุและคนพกิารในพื้นที่อย่าง
ทัว่ถงึเป็นธรรมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระเบยีบ / กฎหมาย 
    2.4.5 เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
พฒันาทอ้งถิน่ และพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองและของชมรม / องคก์ร 
 แนวทางและวธิกีารด าเนินงานจดัสวสัดิการสงัคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการใน
พืน้ทีใ่หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด าเนินการจดัสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอายุและคนพกิารใน
พืน้ทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในแต่ละดา้นดงันี้ 
  1. แผนงานใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอนามยั 
  1.1 จดัฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุคนพิการผูดู้แลและครอบครวั
รวมทัง้คนในชมุชนดงันี้ 
    1.1.1 ดา้นดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูสู้งอายุ
และคนพกิาร 
    1.1.2 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปรบัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นทีอ่ยู่อาศยัให้มี
ความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและคนพกิาร 
    1.1.3 ด้านองค์ความรู้และเจตคตติ่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรม
ของผูสู้งอายุคนพกิารผูดู้แลและภาคเีครอืขา่ย 
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    1.1.4 ดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.2 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบรกิารตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผูสู้งอายุ
และคนพกิาร 
   1.3 จดัใหม้หีน่วยเคลื่อนทีส่ าหรบัรกัษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผูสู้งอายุและคน
พกิารโดยอาจด าเนินการดงันี้ 
     1.3.1 ก าหนดให้มกีารแจง้เรยีกหน่วยเคลื่อนที่ส าหรบัรกัษาพยาบาลแบบ
ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชัว่โมงจากหมายเลขโทรศพัท์ที่ก าหนดหรือจากการประสานงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งสามารถจดัได ้2 วธิคีอื 
       1.3.1.1 จดัให้มรีถพยาบาลพร้อมแพทย์พยาบาลที่สามารถเข้าไป
รกัษาพยาบาลไดเ้ลย 
       1.3.1.2 จดัใหม้ยีานพาหะนะและอุปกรณ์รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้รบั
ผูป้ว่ยฉุกเฉินไปส่งต่อใหก้บัโรงพยาบาลอย่างปลอดภยั 
     1.3.2 ในกรณีปกตจิดัให้มพีาหนะรบัส่งผูสู้งอายุและคนพกิารทีไ่ม่สามารถ
ชว่ยเหลอืตนเองได ้
  2. แผนงานส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัและสร้างความเขม้แขง็ด้านองค์กรผูสู้งอายุและ
คนพกิารมแีนวทางด าเนินการดงันี้ 
   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตวักนัเป็นชมรม / องค์กรผู้สูงอายุคน
พกิารผูดู้แลและภาคเีครอืขา่ยเชน่สมาคมคนพกิารทุกประเภทแหง่ประเทศไทยสภาผูสู้งอายุแหง่
ประเทศไทยฯ สมาคมคนพกิารทุกประเภทประจ าจงัหวดัสมาคมผูสู้งอายุประจ าจงัหวดั เป็นต้น
เพื่อเรยีนรู้ และด าเนินกจิกรรมการจดัสวสัดกิารสงัคมตามความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน
รวมทัง้รวมทัง้ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหาต่างๆ
ของผูสู้งอายุและคนพกิารโดยการรวมกลุ่มกนัเป็นชมรม / องค์กรให้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ  
ของผูสู้งอายุและคนพกิารแต่ละประเภท 
   2.2 จดัให้ชมรม / องค์กรผูสู้งอายุคนพกิารผูดู้แลและภาคีเครอืข่ายร่วมกนัจดั
กจิกรรมด้านสวสัดกิารสงัคมการนันทนาการและอื่นๆ ตามความตอ้งการของสมาชกิอาทิ เช่น
กจิกรรมวนัผู้สูงอายุฯการทศันศกึษา กจิกรรมออกก าลงักายฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ หรือวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
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 3. แผนงานส่งเสรมิอาชพีหรอืรายไดข้องผูสู้งอายุและคนพกิาร 
  3.1 จดัให้ผูสู้งอายุคนพกิารและผูดู้แลเขา้ร่วมฝึกอาชพี และอบรมให้ความรู้ใน
อาชพีต่างๆ 
    3.1.1 ฝึกอาชพีกบักลุ่มอาชพีทีม่อียู่แลว้ในทอ้งถิน่ 
    3.1.2 ให้ความรู้ในการประกอบอาชพีด้านการนวดแผนโบราณ หรอืการ
ฝีมอืประดษิฐด์อกไม้ ฯลฯ 
    3.1.3 ให้ความรู้ในการประกอบอาชพีอิสระ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 
เยบ็ผา้ ฯลฯ 
    3.1.4 แนะน าแหล่งเงนิทุนส าหรบัประกอบอาชพีให้ 
  3.2 ประสานกบัสถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิด
โอกาสใหผู้สู้งอายุและคนพกิารทีม่คีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเขา้ท างาน 
  4. แผนงานดา้นการบรหิารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชวีติ 
   4.1 การจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายุและคนพกิาร 
     4.1.1 จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่และส ารวจความ
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ความร่วมมือการ
จดัท าขอ้มูลกบักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อ
ประกอบการพจิารณาจดัสวสัดกิารสงัคมและจดักจิกรรมต่างๆ 
     4.1.2 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายุและคนพกิาร     
ในท้องถิน่ที่ได้รบัความช่วยเหลอืจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เช่นผู้ที่ได้รบัเงนิสงเคราะห์    
เบี้ยยงัชพีหรอืได้รบัความช่วยเหลอืในด้านอื่นๆ ทัง้ที่เป็นจ านวนเงนิและวสัดุอุปกรณ์การจดั
สภาพแวดลอ้มส าหรบัผูสู้งอายุและคนพกิาร 
     4.1.3 จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและคนพกิารใหเ้ขา้ถงึ และ    
ใชป้ระโยชน์ได้โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบั      
ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 เชน่ 
      4.1.3.1 ห้องน ้ าส าหรบัผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารส านักงาน
ตลาดสด หรอืสถานทีส่าธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
      4.1.3.2 ทางเดินลาดพร้อมราวบนัไดส าหรบัคนพิการผู้สูงอายุใน
อาคารสถานที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลาดสด หรอืสถานที่สาธารณประโยชน์ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
      4.1.3.3 ใหผู้ม้หีน้าที่ก ากบัดูแลตรวจตดิตามใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
ดงักล่าวดว้ย 
     4.1.3.4 จดัท าสติก๊เกอร์เพื่อแสดงการรบัรองอาคาร / สถานที่ที่จดั
ใหม้สีิง่อ านวย ความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและคนพกิารใหเ้ขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได้ 
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  4.2 ในด้านขอ้มูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประชาสมัพนัธ์สื่อสาร
ให้ผูสู้งอายุและคนพกิารได้รบัทราบถงึสิทธิของตนเองการเข้าถงึบรกิารของรฐัโดยอย่างน้อย
ตอ้งมขีอ้มูลขา่วสารดงันี้ 
     4.2.1 สทิธใินการขอรบัเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี 
     4.2.2 สทิธใินการไดร้บับรกิารสาธารณสุขและสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมาย 
     4.2.3 สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทัง้ระดับชาติและระดับ
ทอ้งถิน่ตามกฎหมาย 
     4.2.4 การจดทะเบียนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้มีสิทธไิด้รบัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละการชว่ยเหลอือื่นจากรฐัเป็นตน้โดยใชส้ื่อทีค่นพกิารสามารถ
เขา้ถงึ และใชป้ระโยชน์ไดเ้ชน่หอกระจายขา่วแผ่นพบัหรอืโปสเตอรข์นาดใหญ่ 
   4.3 การจดัใหม้อีาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุและคนพกิาร 
     4.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในทุก
ชมุชน/หมู่บา้น 
     4.3.2 ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรอืสถานพยาบาลในพืน้ที่ 
     4.3.3 จดัอบรมเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อ
ส่งเสรมิใหม้อีาสาสมคัรทีม่คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ 
     4.3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องจดัระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุและคนพิการโดยการให้
ความชว่ยเหลอื หรอืเป็นที่ปรกึษาหรอืใหค้ าแนะน าการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ
และคนพกิารใหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตังิานแก่อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายแุละคนพกิารตามความจ าเป็นเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
สถานะทางการเงนิการคลงัของแต่ละแห่ง 
   4.4 มีการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีส าหรบัผูสู้งอายุและคนพิการในพื้นที่อย่างทัว่ถึง       
เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระเบยีบ / กฎหมาย 
   4.5 เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่และพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองและของชมรม / องคก์รดงันี้ 
     4.5.1 ในการจดัเวทรีบัฟงัความคิดเหน็จากประชาชนให้มกีารเชญิผู้แทน
ชมรม / องค์กรผูสู้งอายุและคนพกิาร เขา้ร่วมเสนอขอ้คดิเหน็ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
และใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พจิารณาน าขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของผูสู้งอายุและคน
พกิารบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
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     4.5.2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคนพิการหรอืผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชวีติในด้านที่เป็นประโยชน์ โดยรวมต่อ
ชมรม / องค์กรหรือต่อผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป 
 
 มาตรฐานการจดับริการเพ่ือสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
 จากการประมวลและสงัเคราะห์กรอบแนวคิดในการจดัสวสัดิการสงัคมและการ
บรกิารสาธารณะแก่ผูสู้งอายุ และขอ้ก าหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปเป็นพื้นฐานแนวทางการจัดท ามาตรฐานการ
จดับรกิารสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ โดยไดแ้บ่งเป็นประเภทมาตรฐานดา้นต่างๆ รวม 6 ดา้นดงันี้ 
 1. มาตรฐานด้านสขุภาพและการรกัษาพยาบาล 
    1.1 จดัตัง้ศนูยบ์รกิารสาธารณสุขส าหรบัผูสู้งอายุ 
    1.2 บรกิารตรวจสุขภาพทีบ่า้น 
    1.3 บรกิารใหค้วามรู ้แนะน า การดูแลสุขภาพทีถู่กวธิใีหก้บัผูท้ีดู่แลผูสู้งอาย ุเช่น
การจดัโครงการฝึกอบรมใหผู้ท้ีต่อ้งดูแลผูสู้งอายุในครวัเรอืน 
    1.4 บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปี 
    1.5 บรกิารใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสุขภาพ และโรคภยัไขเ้จบ็เป็นรายบุคคล 
    1.6 ออกบตัรประจ าตวัให้กบัผูสู้งอายุ เพื่อรกัษาฟรใีนโรงพยาบาล ผู้สูงอายุมี
สิทธิรบัการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนัน้ โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล               
ค่ารกัษาพยาบาลในที่นี้  หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรกัษาพยาบาลตาม
ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข วา่ดว้ยการสงเคราะหผ์ูสู้งอายุดา้นการรกัษาพยาบาล พ.ศ.2535 
    1.7 การบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขที่จดัไวโ้ดยให้ความ
สะดวกและรวดเรว็แก่ผูสู้งอายุเป็นกรณพีเิศษ 
    1.8 บรกิารชว่ยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 
    1.9 การประกนัสุขภาพ 
    1.10 บรกิารดา้นกายภาพบ าบดั 
 2. มาตรฐานด้านรายได้ 
    2.1 จัดสวัสดิการด้านราย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่
เพยีงพอมาตรฐานการสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ 
    2.2 ส่งเสรมิการจดัตัง้กองทุนส่งเสรมิสวสัดกิารผูสู้งอายุในชมุชน 
    2.3การชว่ยเหลอืค่าครองชพีประจ าวนั 



60 
 

    2.4 จ่ายเบีย้ยงัชพีแก่ผูสู้งอายุ 
    2.5 การชว่ยเหลอืดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
    2.6 กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
    2.7 ให้ส่วนลดในรายการต่างๆ เช่น ค่าซื้อยา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าโรงแรม 
ภัตตาคารกิจการด้านบนัเทิง และสถานที่ราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยาน
แห่งชาต ิฯลฯ ตลอดจน ค่าบรกิารดา้นทนัตกรรม 
    2.8 ใหทุ้นประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม 
 3. มาตรฐานด้านท่ีพกัอาศยั 
    3.1 บา้นพกัคนชรา เป็นบรกิารทีพ่กัอาศยัทีจ่ดัใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่ปีญัหาทางดา้น 
สุขภาพร่างกายและอารมณ์ ผู้สูงอายุที่ประสบปญัหาทางด้านการเงินหรือปญัหาอื่นๆ              
อนัเป็นเหตุจ าเป็นทีต่อ้งแยกออกจาก ครอบครวั หรอืผูม้รีายไดน้้อย 
    3.2 สถานพยาบาล เป็นบริการที่พักอาศัยส าหรับผู้สู งอายุที่ต้องการ
รกัษาพยาบาลเป็นประจ าและต่อเนื่อง หรอืตอ้งการการดูแลรกัษาอย่างใกลช้ดิ 
    3.3 บา้นพกัคนชราทีต่อ้งเสยีค่าบรกิารส่วนหนึ่ง 
    3.4 บริการครอบครัวอุปการะ เป็นบริการที่จ ัดให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว        
หรอืไรท้ีพ่ ึง่ 
    3.5 การจดัทีพ่กัอาศยัและเครื่องนุ่งห่มใหต้ามความจ าเป็นอย่างทัว่ถงึ 
 4. มาตรฐานด้านนันทนาการ 
    4.1 การจดัตัง้ชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสงัสรรค์    
ของผู้สูงอายุ รวมทัง้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางในการจดักจิกรรม      
ในวนัส าคญัทางศาสนา จดัทศันศกึษาดา้นศาสนา ด้านศลิปวฒันธรรม และธรรมชาต ิ
    4.2 ศนูยบ์รกิารผูสู้งอายุเพื่อใหก้ารปรกึษาแก่ผูสู้งอายุ และสมาชกิในครอบครวั  
เป็นสถานทีอ่อกก าลงักาย เล่นกฬีา พกัผอ่นหย่อนใจ ท างานอดเิรก เป็นตน้ 
    4.3 สโมสรผูสู้งอายุ เพื่อเป็นศนูยร์วมของผูสู้งอายุในการพกัผอ่น ออกก าลงักาย
พบปะสงัสรรค์ การรบับรกิารตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรบัปรึกษา
ปญัหาการบ าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม เช่น สอนหนังสือ เล่านิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ 
ตลอดจนการเยีย่มเยยีนผูสู้งอายุทีเ่จบ็ปว่ยและพกิาร 
    4.4 บรกิารนนัทนาการ งานรื่นเรงิในวนันกัขตัฤกษ์ 
    4.5 การจดักจิกรรมนนัทนาการร่วมกบัเยาวชน คนในชมุชน กลุ่มเครอืขา่ย 
    4.6 การทศันศกึษาแหล่งธรรมชาต ิศาสนสถาน แหล่งท่องเทีย่วนอกสถานที่ 
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 5. มาตรฐานด้านความมัน่คงทางสงัคม ครอบครวั ผูด้แูล และการคุ้มครอง 
    5.1 โอกาสในการศกึษาเรยีนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง    
เขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารและบรกิารทางสงัคม 
     5.2 การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร  
สถานทีย่านพาหนะ หรอืบรกิารสาธารณะอื่น 
     5.3 การสงเคราะหก์ารจดัการศพตามประเพณี 
     5.4 จดัตัง้ศูนย์บรกิารทางสงัคมผูสู้งอายุ ศูนย์สงเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บ้าน    
โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิารดงันี้ 
        5.4.1 การบริการภ ายในศู นย์  ได้ แก่  บริการด้ านสุ ขภาพอนามัย 
กายภาพบ าบดั สงัคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสรมิรายได้ กจิกรรมเสรมิความรู้ นันทนาการ และ
กจิกรรมดา้นศาสนา เป็นตน้ 
        5.4.2 บรกิารหน่วยเคลื่อนที่ เป็นบรกิารที่จดัให้แก่ผูสู้งอายุในชุมชน โดย
การออกหน่วยเคลื่อนทีเ่ยีย่มเยยีน ให้ค าแนะน าปรกึษาแกไ้ขปญัหา บรกิารดา้นสุขภาพอนามยั 
และบรกิารดา้นขอ้มูลขา่วสาร เป็นตน้ 
         5.4.3 บรกิารบ้านพกัฉุกเฉิน เป็นการบรกิารช่วยเหลอืผูสู้งอายุที่ประสบ
ปญัหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้า โดยการรบัเขา้บา้นพกัในบา้นพกัฉุกเฉินเป็นการชัว่คราว 
     5.5 บรกิารดา้นศาสนกจิ และบรกิารฌาปนกจิใหค้นชราทีไ่ม่มญีาติ 
     5.6 จดัฌาปนกจิสงเคราะห ์
     5.7 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เป็น
บุพการีและไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท (ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรได้
ด าเนินการในส่วนดงักล่าวแลว้) 
     5.8 จดัใหม้กีฎหมายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองผูสู้งอายุ 
     5.9 ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุไดอ้ยู่กบัครอบครวัอย่างมคีุณภาพและต่อเนื่องจนวาระ 
สุดทา้ยของชวีติ 
   5.10 รณรงคใ์หค้นในครอบครวั และชมุชนเหน็คุณค่าของผูสู้งอายุ 
    5.11 ส่งเสรมิค่านิยมในการอยู่ร่วมกนักบัผูสู้งอายุ 
 5.12 ส่งเสรมิสมาชกิในครอบครวัให้มศีกัยภาพในการดูแลผูสู้งอายุ โดยการให้
ความรูแ้ละขอ้มูลแก่ผูดู้แลผูสู้งอายุเกีย่วกบับรกิารต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5.13 บริการด้านกฎหมาย เพื่ อป้องกันรักษาความปลอดภัย สิทธิ และ
สวสัดกิาร 
 5.14 การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รบัอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรอืถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืถูกทอดทิง้ 
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     5.15 การให้ค าแนะน า ปรึกษา หรอืด าเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งในทางคดี หรือ
ในทางการแกไ้ขปญัหาครอบครวั 
 6. มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกือ้หนุน 
        จดัตัง้และพฒันาบรกิารทางด้านสงัคมในชุมชนที่สามารถเขา้ถึงผู้สูงอายุมาก
ที่สุด โดยเน้นการให้บรกิารถงึบ้านและมีการสอดประสานกนัระหว่างบรกิารทางสุขภาพ และ
ทางสงัคม โดยครอบคลุมบรกิารดงัต่อไปนี้ 
  6.1 ศนูยเ์อนกประสงคส์ าหรบัผูสู้งอายุ 
  6.2 ศนูยด์ูแลผูสู้งอายุในเวลากลางวนั 
  6.3 บรกิารเยีย่มบา้น 
  6.4 ระบบดูแลผูสู้งอายุในชมุชน 
  6.5 บรกิารชมุชนเคลื่อนทีไ่ปในพืน้ทีต่่างๆ โดยเฉพาะพืน้ทีห่่างไกล 
  6.6 จดัตัง้ระบบเฝ้าระวงั เกือ้กูล และดูแลผูสู้งอายุโดยชมุชน 
  6.7 จดัใหม้อีาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุในชมุชน 
  6.8 ใหค้วามรูค้วามสามารถใหก้บัผูดู้แลผูสู้งอายุและอาสาสมคัรผูดู้แล 
  6.9 สนบัสนุนใหผู้สู้งอายุมเีครอืขา่ยชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนัในชมุชน 
  6.10 บรกิารแม่บ้าน โดยการจดัส่งแม่บ้านไปช่วยเหลอืผูสู้งอายุในการท างาน
บา้นต่างๆ เชน่ การจ่ายของ ท าความสะอาดบา้น ประกอบอาหาร และการชว่ยเหลอือื่นๆ ทีจ่ะ
ชว่ยใหผู้สู้งอายุสบายขึน้ 
 
บริบทการจดัสวสัดิการผูส้งูอายขุองเทศบาลต าบลบ้านคลอง 

 ลกัษณะท่ีตัง้ 
 เทศบาลต าบลบ้านคลอง ได้รบัการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากองค์การบรหิารส่วน

ต าบลบ้านคลอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที่ 15 สิงหาคมคม พ.ศ. 2555 มีผล
บงัคบัใช ้เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2555 มพีื้นที่รวม 20.1 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 12,527 
ไร่ 

 เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลบา้นคลอง มเีขตการบรหิารครอบคลุม 5 หมู่บา้น คอื   
 หมู่ที ่1 บา้นวดัยาง 
 หมู่ที ่2 บา้นบางสะแก 
 หมู่ที ่3 บา้นบางสะแก 
 หมู่ที ่4 บา้นคลอง 
 หมู่ที ่5 บา้นคลอง 
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 จ านวนประชากรและครวัเรือน 
 จ านวนประชากรทัง้สิ้น 13,180 คน แยกเป็นประชากรชาย 7,773 คน ประชากร
หญงิ 5,407 คน ประชากรผูสู้งอายุ 780 คน มจี านวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 5,412 ครวัเรอืน 

อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการ เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของค่ายทหาร และ

ที่พักอาศยัมีหมู่บ้านจดัสรรอยู่หลายแห่ง รองลงมาคือ อาชีพในภาคบริการหรอืรบัจ้างและ
เกษตรกรรม 

วิสยัทศัน์การพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านคลอง 
เทศบาลต าบลบา้นคลองได้ก าหนดวสิยัทศัน์การพฒันาไวด้งันี้ “บา้นคลองต าบลน่า

อยู่ของทุกคน ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี มบีรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน และบรหิารจดัการทีด่ี” 
พนัธกิจการพฒันาเทศบาลต าบลบ้านคลอง 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชนและรองรบัการขยายตวัของเมอืงในอนาคต 
 2. ป้องกนัรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ 
 3. ปรบัปรุงและพฒันาระบบการศกึษา สาธารณสุข คุณภาพชวีติ ตลอดจนอนุรกัษ์
และพฒันาศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม และภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ 
 4. ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนความมัน่คงและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
 5. ส่งเสรมิการประกอบอาชพีด้านต่างๆ เช่น การเกษตร หตัถกรรมในครวัเรอืน 
และ อื่นๆ ของชมุชน 
 6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 7. ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว 
 
 แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 

แผนการด าเนินงาน  มีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) ซึ่งแสดง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทัง้หมด  ในพื้นที่ของ
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณนัน้ ซึ่งมีการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพฒันาของหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาล โดยมี
แผนการด าเนินงาน ดงันี้ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 
การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรบัปรุง รกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า คูคลอง ศาลาทีพ่กั 

และท่าเทยีบเรอื 
2. มไีฟฟ้าส่องสวา่งอย่างทัว่ถงึ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การพฒันาดา้นเพิม่ศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชมุชน 
1. พฒันาและส่งเสรมิอาชพี 
2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม เพิม่ศกัยภาพของผูน้ าชมุชน 
ยุทธศาสตรท์ี ่3  
การพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
1. สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2. บ าบดัและจดัการขยะ 
ยุทธศาสตรท์ี ่4  
การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติและคุณภาพทางสงัคม 
1. ส่งเสรมิสวสัดกิาร ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 
2. ส่งเสรมิกฬีาและนนัทนาการ 
3. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
4. ส่งเสรมิใหม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
5. ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 
การพฒันาดา้นประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิารและพฒันาบุคลากร 
1. ส่งเสรมิกจิกรรมทางการเมอืง การบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2. เพิม่ประสทิธภิาพ ทกัษะใหบุ้คลากร 
3. จดัหาเครื่องมอื เครื่องใชใ้นการปฏบิตังิาน 
ยุทธศาสตรท์ี ่6  
การพฒันาดา้นการศกึษาและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
1. ส่งเสรมิการศกึษา 
2. เพิม่ชอ่งทางในการรบัรูข้อ้มูลขา่วสารใหแ้ก่ประชาชน 
3. ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตรท์ี ่7  
การพฒันาดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
1. ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 
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ยุทธศาสตรด์า้นการดูแลผูสู้งอายขุองเทศบาลต าบลบา้นคลอง 
ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิและพฒันาผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 6 มาตรการหลกั 
1. มาตรการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัการเจบ็ปว่ยและดูแลตนเองเบือ้งตน้ 
2. มาตรการส่งเสรมิการรวมกลุ่มและสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอายุ 
3. มาตรการส่งเสรมิดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูสู้งอายุ 
4. มาตรการสนบัสนุนผูสู้งอายุทีม่ศีกัยภาพ 
5. มาตรการส่งเสริม  สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและ

สนบัสนุนใหผู้สู้งอายุไดร้บัความรูแ้ละสามารถเขา้ถงึขา่วสารและสื่อ 
6. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศยัและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมส าหรบัผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  4 

มาตรการหลกั 
1. การคุม้ครองดา้นรายได ้
2. หลกัประกนัดา้นสุขภาพ 
3. ครอบครวั ผูดู้แล และการคุม้ครอง 
4. ระบบการบรกิารและเครอืขา่ยการเกือ้หนุน 
ยุทธศาสตร์ดา้นการประมวล พฒันา และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นผูสู้งอายุและการ

ตดิตามประเมนิผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาต ิประกอบดว้ย 3 มาตรการหลกั 
1. การสนบัสนุนและส่งเสรมิและพฒันาองคค์วามรูด้า้นผูสู้งอายุส าหรบัการก าหนด

นโยบาย และพฒันาบรกิารหรอืการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุ 
2. การด าเนินการใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาต ิ
3. การพฒันาระบบขอ้มูลทางดา้นผูสู้งอายใุหถู้กตอ้งทนัสมยั โดยมรีะบบฐานขอ้มูล

ทีง่่ายต่อการเขา้ถงึและการสบืค้น 
แนวทางในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
1. การส่งเสรมิการมงีานท าใหก้บัผูสู้งอายุ 
2. การฝึกอาชพีส าหรบัผูสู้งอายุ 
3. การใหค้ าปรกึษาดา้นอาชพีแก่ผูสู้งอายุ 
4. การเขา้ถงึความรู ้การศกึษา และการฝึกอบรม 
5. หลกัประกนัรายได ้การคุ้มครองทางสงัคม / การประกนัสงัคมและการป้องกนัความ

ยากจน 
 5.1 เบีย้ยงัชพีรายเดอืนส าหรบัผูสู้งอายุทุกคน  
 5.2 การประกนัชราภาพ 
 5.3 การใหเ้งนิชว่ยเหลอืการจดัการศพผูสู้งอายุ 
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 5.4 การเตรยีมการเพื่อจดัตัง้กองทุนการออมส าหรบัผูสู้งอายุ 
 5.6 การเตรยีมการเพื่อชว่ยเหลอืผูสู้งอายุกบัภาวะฉุกเฉิน 

จากแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านคลองข้างต้น  ในส่วนของจัด
สวสัดกิารสงัคมของสูงอายุจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านคุณภาพชวีติและคุณภาพ
สงัคม โดยมโีครงการจดัสรรเงนิเพื่อเป็นค่าเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในเขตเทศบาล  ซึ่งในปจัจุบนัได้
จ่ายเบี้ยยงัชพีให้แก่ผูสู้งอายุโดยจ่ายจากเงนิรายไดแ้ละเงนิอุดหนุนทัว่ไป และได้รบัการจดัสรร
เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิเพื่อเป็นเบี้ยยงัชพีใหแ้ก่ผูสู้งอายุตามนโยบายของรฐับาล  โดยจ่ายเบี้ยยงั
ชพีให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ซึ่งถือว่ามีผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยยังชีพอย่างทัว่ถึง  นอกจากนี้
เทศบาลต าบลบา้นคลองยงัมโีครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ
ที่บ้านการประสานขอรบัเงนิสงเคราะห์การจดัท าศพผู้สูงอายุ  (ส านักปลดัเทศบาลต าบลบ้าน
คลอง, 2557 : 45) ซึ่งอาจยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จรงิ  จงึได้จดั
ท าการคน้ควา้อสิระในเรื่องนี้ข ึน้เพื่อใชใ้นเป็นแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผูสู้งอายุอย่างแทจ้รงิ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 พรอนันต์ กติตมิัน่คง (2547 : บทคดัย่อ) ศกึษาความต้องการสวสัดกิารสงัคมของ
ผู้สูงอายุในจงัหวดันครราชสีมา ศกึษาความต้องการสวสัดิการสงัคมของผู้สูงอายุในจังหวดั
จดับรกิารสวสัดกิารสงัคมใหม้ากขึน้เนื่องจากในปจัจุบนัเทศบาลนครส่วนมากจดัสรรงบประมาณ
ในดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่พระนครศรอียุธยา และเปรยีบเทยีบความ
ต้องการสวสัดิการสงัคมของผู้สูงอายุ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามภูมิล าเนา       
เป็นเขตเทศบาล เขตเมอืง และเขตชนบท กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูท้ีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป ซึ่งอาศยัอยู่
ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่าความต้องการสวสัดกิารสงัคมของ
ผูสู้งอายุในจงัหวดันครราชสมีา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบวา่อยู่
ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นทีอ่ยู่อาศยั ทีม่คีวามตอ้งการระดบัปานกลาง 
 กนกกาญจน์ อุตส่าห์ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุในจงัหวดักาญจนบุรี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาความรู้เกี่ยวกับการจดัสวสัดิการ ผู้สูงอายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจงัหวดักาญจนบุรี และเพื่อศกึษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวดั
กาญจนบุรีต่อการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม         
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมโดยสอบถามนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรใีนจงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ในเรื่องของระดบัความรู้    
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในการจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายุ อยู่ในระดบัสูงส่วนในเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกบัการจดั
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สวสัดิการผู้สูงอายุ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้อยู่ก ับ
ครอบครัว แทนการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก  ส่วนความพร้อมในด้าน
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุนั ้น พบว่า การ
เสรมิสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของบุคคลมสี่วนส าคญั ในการพฒันาความสามารถใน
การจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ และการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุตอ้งสามารถประสานเครอืขา่ยกบัองคก์ร
ทางภาครฐั และเอกชนการกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนการเฝ้า
ระวงัปญัหาสงัคมทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูสู้งอายุส่วนความพรอ้มดา้นความสามารถในการบรหิารองคก์ร 
พบวา่ หากมกีารก าหนดอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุ ก่อน
การถ่ายโอนบุคลากรสู่ทอ้งถิน่จะท าให้สายการบงัคบับญัชาชดัเจนขึน้ และมแีนวโน้มที่จะขยาย
โครงสร้างสายงานด้านการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุความพรอ้มด้านบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานด้านผูสู้งอายุตรงตามต าแหน่งงานน้อย และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มเีจา้หน้าทีด่า้นผูสู้งอายุไม่เพยีงพอ ความพรอ้มดา้นงบประมาณเหน็วา่ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ควรมรีะเบียบการใช้จ่ายเงนิเกี่ยวกบัการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุ  เพื่อความสะดวก
คล่องตวัในการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุและมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 1. ควรมกีารจดัอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุแก่บุคลากรทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตัใิห้มคีวามรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. ก่อนการรบัถ่ายโอนภารกจิด้านการจดัสวสัดกิาร
ผูสู้งอายุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรศกึษาและเตรยีมความพร้อมในดา้นต่างๆ เชน่ การจดั
โครงสร้างขององค์กรการจดัสรรบุคลากรและการบริหารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอน
ภารกจิ 3. ควรจดัเตรยีมแผนปฏบิตักิารเพื่อจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุทัง้ในระยะสัน้  และระยะยาว
โดยเน้นการส่งเสรมิสนบัสนุนคุม้ครองและพทิกัษส์ทิธผิูสู้งอายุ 4. ในการด าเนินการเกีย่วกบัการ
จดัสวสัดกิารผูสู้งอายุควรดงึประชาชนในชมุชน และผูสู้งอายุเขา้มามสี่วนร่วมในกจิการดงักล่าว 
 สุดา ศิลากุล (2548 : 134) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวสัดิการส าหรับผู้สูงอายุของ
เทศบาลในจงัหวดันนทบุรี” ผลการวจิยัพบว่า การจดัสวสัดิการส าหรบัผู้สูงอายุของเทศบาล    
ในจงัหวดันนทบุร ีอยู่ในระดบัน้อย และมกีารจดัสวสัดกิารด้านนันทนาการมากที่สุด ส่วนมาก
เป็นกิจกรรมการจดัสถานที่การออกก าลงักายให้กบัผู้สูงอายุ และการจดัให้มีกิจกรรมชมรม
ผูสู้งอายุรองลงมาเป็นการจดัสวสัดกิารดา้นรายได ้ส าหรบัการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็น
สวัสดิการที่เทศบาลจัดได้มากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย          
ในกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยให้กบัผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจ าปี ส่วนการจดัสวสัดกิารดา้นการศกึษา ไดม้กีารจดัเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชวีติและขอ้มูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์เพื่อผูสู้งอายุมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นการจดั
สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยัซึ่งไดม้กีารจดับรกิารสถานสงเคราะหส์ าหรบัผูสู้งอายุมากทีสุ่ด ในส่วน
ของความพรอ้มในการจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายุอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามพรอ้มดา้น
การก าหนดนโยบายและแผนอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามพรอ้มที่จะสนับสนุนกจิกรรมส าหรบั
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ผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นความพร้อมด้านงบประมาณที่เทศบาลมีการจัด
งบประมาณด้านเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเพิ่มเติม รองลงมาเป็นความพร้อมด้านปฏิบัติงาน โดย
เทศบาลมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกผูสู้งอายุในการรบัสวสัดกิารและมหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน  
ในการคดัเลอืกผูสู้งอายุในระดบัมาก 
  วรรณนิภา นาควฒันะ (2548, หน้า 38) ศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผลการวจิยัพบว่า ชมรม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง          
ซึ่งประเภทของกิจกรรมที่ได้จดัขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมจดังานประเพณี รองลงมาเป็น
กิจกรรมวดัความดนั และกิจกรรมการตรวจร่างกาย ชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร     
ได้แสดงถึงความสามารถในการจดักิจกรรมด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยที่ชมรมระดับด ี       
มีความสามารถจัดกิจกรรมด้านสุขภาพขึ้นเอง ส่วนชมรมที่มีความสามารถระดับปรบัปรุง     
ส่วนใหญ่หน่วยงานอื่นจะเป็นผูเ้ขา้มาจดักจิกรรมสุขภาพให้ 
 สุภาณี แก้วพนิิจ, ลนิดา สริภูิบาล และบุญสนอง ภิญโญ (2550 : 35) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ” โดยศึกษาใน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จ านวน 15 คน ผลส ารวจภาวะสุขภาพพบว่า     
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ด ีปญัหาเรื่องไขมนัเกนิและความดนัโลหติสูงร้อยละ 6.67 ความพงึพอใจ
ต่อกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุแบบบูรณาการ พบว่า ผู้สูงอายุมีทศันคตทิี่ดีต่อการดูแล
สุขภาพของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของวถิีชวีติ 
(lifestyle) และน าไปปฏบิตักิบัครอบครวั รวมถงึน าไปขยายผลกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ
ให้กบัชุมชน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่ง่ายหรือการสาธิตให้ดู ท าให้กลุ่มแกนน า
ผูสู้งอายุมคีวามรู ้สามารถจดัการกบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพทัง้ในระดบับุคคล ครอบครวัและ
ชุมชน ท าให้มีคุณภาพชวีติที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของผูสู้งอายุ แต่อย่างไรกต็ามรูปแบบ
ดงักล่าว ตอ้งตดิตามผลและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ณัฎฐวุฒิ ทรพัย์อุปถัมภ์ (2550 : 19) ศกึษาเรื่อง “การด าเนินงานด้านสุขภาพ
ผูสู้งอายุขององค์การบรหิารส่วนต าบล ในจงัหวดัชลบุรี” ผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินการด้าน
สุขภาพผูสู้งอายุอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็ใน 3 ประเดน็ คอื ด้านส่งเสรมิ
สุขภาพ ดา้นการป้องกนัโรค ดา้นการฟ้ืนฟูสุขภาพ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยกับการด าเนินด้านสุขภาพผู้สูงอายุของ อบต. พบว่า ปจัจัย
ประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปจัจยัการส ารวจขอ้มูลและการจดัท าแผนพฒันา
ผูสู้งอายุของ อบต.มคีวามสมัพนัธต์่อการด าเนินงานดา้นสุขภาพผูสู้งอายุของ อบต. ส่วนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ รายได้ การได้รับการสนับสนุนจากบุคคล  และ
หน่วยงานอื่น การประสานความร่วมมอืกบับุคคลและหน่วยงานอื่น ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุของอบต. ส่วนด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า 



69 
 

เทศบาลมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกผูสู้งอายุในการรบัสวสัดกิารและมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนใน
การคดัเลอืกผู้สูงอายุในระดบัมาก ส่วนความพร้อมด้านบุคลากรเท่านัน้ที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุด  สิง่ที่เทศบาลสามารถท าไดม้ากที่สุดเป็นการมอบหมายงานสวสัดกิารผูสู้งอายุ
ให้กบัเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง แต่ที่มีน้อยที่สุดเป็นบุคลากรด้านสงัคมสงเคราะห์ในการ
ใหบ้รกิารผูสู้งอายุ 
 ธีระวุฒิ อรุณเวช (2551 : 8) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “แนวทางการพัฒนางาน
ผูสู้งอายุตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย”์ ผลการศกึษาพบวา่ โครงการส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร
พฒันาสงัคม 2550 ในยุทธศาสตรด์้านสงัคมไม่ทอดทิง้กนั และยุทธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็มเีพยีง
โครงการส่งเสรมิค่านิยมการใชจ้่าย (ลดรายจ่าย ) เพื่อสวสัดกิารผูสู้งอายุ และโครงการส่งเสรมิ
ศกัยภาพใชภู้มปิญัญาผูสู้งอายทุีม่คีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็ และ ผลจากการ
ด าเนินโครงการน าร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) จะสามารถท าให้เกิด
ยุทธศาสตร์สงัคมคุณธรรมได้ หากมีการขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในด้าน
กระบวนการท างาน ต้องการให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสงัคม โดยใช้ครอบครวัและชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงาน มีบางโครงการมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกัยภาพของผูสู้งอายุ โดยมุ่งให้ผูสู้งอายุตระหนักเหน็คุณค่าของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทีม่คีุณค่าใหแ้ก่ชุมชนเพื่อน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ต่อครอบครวั 
และชมุชน ต่อไป 
 พริาวรรณ สุทธยิุทธเสนีย์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษา ความต้องการในการจดั
สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล อ าเภอศรวีไิล จงัหวดัหนองคาย การศกึษา
คน้ควา้ครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อ ศกึษาความต้องการในการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดัหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลศรีวไิล จงัหวดัหนองคาย จ านวน 298 คน จาก 12 หมู่บ้าน ได้มาโดยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เครื่องมอืที่ใช ้ได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 1 ฉบบั 36 ขอ้ มอี านาจจ าแนกรายขอ้ 
( t ) ตัง้แต่ 2.150 ถงึ 14.522 มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั .36  สถติิที่ใชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
(Independent Samples) และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศกึษาปรากฏว่า 1. ผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล โดยรวมและจ าแนกตามเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
เฉลี่ยต่อเดือนมีความต้องการในการจัดสวสัดิการสังคม โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ      
ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการศกึษา ด้านนันทนาการ ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
และดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจนและด้อยโอกาส อยู่ในระดบัมาก และมคีวามต้องการอกี  
1 ด้าน คอื ด้านที่อยู่อาศยั อยู่ในระดบัปานกลาง 2. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล ที่มี



70 
 

เพศต่างกันมีความต้องการในการจดัสวสัดิการสังคม โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั 
 จนิตนา รอดอารมย์ (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษา ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อ
การจดัสวสัดิการสงัคมขององค์การบรหิารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง  จงัหวดัชลบุร ี  
เพื่อ 1. เพื่อศกึษาระดบัความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รบับรกิารด้านสวสัดิการสงัคม     
2. เพื่อศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุในการรบับรกิารสวสัดกิาร
สงัคม 3. เพื่อศกึษาแนวทางปรบัปรุงการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลคลองกิ่ว โดยเป็นการศึกษา เชิงปริมาณ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิัย คือ 
ผูสู้งอายุที่มทีะเบยีนบ้านอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองกิว่ จ านวนทัง้สิ้น 1,535 คน 
และได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผูสู้งอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองกิว่  จ านวน 
317 คน สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศกึษา พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อสวสัดกิารสงัคมทัง้ 5 ดา้น คอื  
 1. สวสัดกิารดา้นรายได ้        
 2. สวสัดกิารดา้นสุขอนามยั  
 3. สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั  
 4. สวสัดกิารดา้นการศกึษา  
 5. สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ  
 โดยรวมผูสู้งอายุมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนระดบัความพงึพอใจของ
ผูสู้งอายุต่อการให้บรกิาร ทัง้ 4 ด้าน คอื ความเพยีงพอในการให้บรกิาร ความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร ความเสมอหน้าและเป็นธรรมในการใหบ้รกิาร อธัยาศยัไมตรใีนการใหบ้รกิารโดยรวม
ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูสู้งอายุที่มีเพศ 
อายุ การศกึษา รายได้ สถานะครอบครวั สมาชกิในบ้าน การพกัอาศยั จ านวนบุตร ต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการได้รบัสวสัดกิารสงัคมไม่แตกต่างกนั  ซึ่งผูสู้งอายุมีขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั
การจดัสวสัดิการสงัคมขององค์การบรหิารส่วนต าบลคลองกิ่วที่ควรเร่งปรบัปรุง  3 เรื่อง คือ     
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้ทัว่ถงึอาคาร / สถานที่ในการจดักจิกรรม และวสัดุ / อุปกรณ์ สิง่
อ านวยความสะดวกในการบรกิารแก่ผูสู้งอายุ 
 ศราวุฒ ิ บณัฑติเมธาพงศ ์(2555 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ
ของเทศบาลนครพษิณุโลก ซึ่งเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ โดยมี
วตัถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อศกึษาการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก และ   
เพื่อเสนอแนวทางการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ใน
การศกึษาครัง้นี้ คอื เทศบาลนครพษิณุโลก ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุที่มี
ภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเทศบาลนคร
พิษณุโลกที่รบัผดิชอบงานด้านผู้สูงอายุ ผลการวจิยัพบว่า 1. การจดัสวสัดิการผู้สูงอายุของ
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เทศบาลนครพิษณุโลกด้านต่างๆ มีการจดัท าโครงการต่างๆ แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 
สาเหตุหลกัมาจากงบประมาณ การใหค้วามร่วมมอื และการรวมกลุ่มกนัท ากจิกรรม ผูสู้งอายุมี
ความคดิเห็นต่อการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ พบว่า ยงัพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย ซึ่งสวนทางกบั
ความต้องการสวสัดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ที่ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยเฉพาะการจดัตัง้กองทุนเงนิออม ฝึกอาชพีตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงนิทุน
ประกอบอาชพี 2. ปจัจุบนัสภาพสงัคมของเทศบาลนครพิษณุโลกมกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิส่งผลให้บรบิทของสงัคมเปลีย่นแปลง แนวทางการจดัสวสัดกิาร
สงัคมผูสู้งอายุ ของเทศบาลนครพษิณุโลก จงึควรปรบัแนวทางการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ ทัง้ 6 
ด้าน ตามสภาพความเป็นจริงให้ทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสงัคม ได้แก่      
การส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุเป็นคลงัความรู้พฒันาเทศบาลและลูกหลาน เพิ่มบริการสาธารณะให้ 
มากขึ้น การจดับริการสาธารณะที่มีสุขภาพและนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทัง้
ร่างกายและจติใจ การตัง้ชมรมผูสู้งอายุดูแลสทิธขิอง ผูสู้งอายุอย่างจรงิจงั และการส่งเสรมิให้
ผูสู้งอายุมทีี่พกัอาศยัที่เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย โดยเทศบาลนครพษิณุโลก เป็นหน่วยงาน
กลางที่จะบูรณาการแผนงาน โครงการรวมทัง้การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นทัง้
ภาครฐั และเอกชนเพื่อผลส าเรจ็ทีด่ ีและประโยชน์สูงสุดของการจดัสวสัดกิาร 
 จารุชา  พานนนท์ (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความต้องการและแนวทางการจดั
สวสัดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีร ัมย์  การวิจยัครัง้นี้มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความต้องการและแนวทางการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล     
ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรมัย์ วิธีการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การ
วเิคราะหเ์อกสาร การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกต เกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสวสัดิการผู้สูงอายุ ผลการวจิยัพบว่า 1. ความต้องการการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุ มีความ
ตอ้งการที่จะให้จดัสวสัดกิาร 6 ดา้น ได้แก่ การจดัสวสัดกิารด้านสุขภาพและการรกัษาพยาบาล 
ดา้ยรายได้ ด้านที่พกัอาศยั ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่คงทางสงัคม ครอบครวั ผูดู้แลและ
การคุ้มครอง และด้านการสร้างบรกิารทางสงัคมและเครอืข่ายการเกื้อหนุน โดยเฉพาะความ
ต้องการการจัดสวสัดิการด้านรายได้เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดและด้านการรกัษาพยาบาล      
ซึ่งความต้องการดงักล่าวเป็นความต้องการ ที่สนองตอบต่อ ทางด้านร่างกายและจติใจ โดย
ตอ้งการให้ทางเทศบาลจดัสวสัดกิารให้ครบทุกดา้นตามที่ตอ้งการ 2. แนวทางการจดัสวสัดกิาร
ผูสู้งอายุ เป็นแนวทางการจดัที่แยกประเดน็การจดัแต่ละด้าน ได้แก่ 2.1 ด้านสุขภาพและการ
รกัษาพยาบาล ควรจดัเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ การประสานความ
ร่วมมือกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน และมีการจดัตัง้อาสาสมคัรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.)    
2.2 ดา้นรายได ้พบว่า เทศบาลต้องมกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิ หรอืประสานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อเพิม่เบีย้ยงัชพีและการจดัฝึกอบรมอาชพีใหแ้ก่
ผูสู้งอายุ 2.3 ดา้นที่อยู่อาศยั ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อชว่ยซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัของผูสู้งอายุที่
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มสีภาพช ารุดที่อยู่อาศยั ไม่มีความมัน่คงแขง็แรง จดัเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปให้ค าแนะน า
ด้านสุขภาพอนามยัของที่พกัอาศยัให้แก่บ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศยัอยู่ และการจดัหาที่พัก
ให้กบัผูสู้งอายุที่ไม่มทีี่พกัอาศยัให้ทัว่ถงึ 2.4 ด้านนันทนาการ ควรมกีารจดัสรรงบประมาณใน
การจดัทศันศกึษาสถานที่ส าคญัทางศาสนาในพื้นที่อื่นๆ เพื่อท าให้ผูสู้งอายุได้พกัผ่อน การจดั
กจิกรรมวนัผูสู้งอายุในเทศกาลสงกรานต์ 2.5 ด้านความมัน่คงทางสงัคม ครอบครวั ผูดู้แลและ
การคุ้มครอง ควรจดัเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้บรกิารด้านต่างๆ กบัประชาชนอย่างน้อย 2 เดอืน
ต่อ 1 ครัง้ เพื่อจะได้ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ค าแนะน าวธิีการรกัษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ      
มกีารจดักจิกรรมออกก าลงักายทีเ่หมาะสมกบัวยั และการจดัหาพาหนะรบัส่งในการเขา้รบัการ
ตรวจร่างกายตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย 2.6 ด้านการสร้างบรกิารทางสงัคมและ
เครอืข่ายการเกื้อหนุน เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ของเทศบาลต าบล 
สตกึ ควรประสานกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่ายการพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มอาชพี กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนหรอืกลุ่มประชาสงัคมในชุมชนให้มสี่วนร่วมในความต้องการและจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ 
นอกจากนัน้ การจดัตัง้ชมรมเครอืข่ายผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกือ้กูลซึ่งกนัและกนัได้ 
 สิริลกัษณ์  เที่ยงธรรม (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ
สวสัดกิารผูสู้งอายุในชุมชนเขตพื้นที ่จงัหวดัชยัภูมิ การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษา
ความเพียงพอ และความต้องการของผูสู้งอายุในชุมชนต่อการบรหิารจดัการสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผูสู้งอายุทีจ่ดัโดยชมุชนเขตพื้นที่จงัหวดัชยัภูม ิ2. ศกึษาการเขา้ไปมบีทบาทของชุมชน
เขตพื้นที่จงัหวดัชยัภูมิในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตน 3. ศกึษาปญัหาและอุปสรรคที่
ขดัขวางการเขา้ไปมบีทบาทของชุมชน ศกึษาแบบอย่างที่ดขีองการดูแลผูสู้งอายุในชุมชนเขต
พื้นที่จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัใกล้เคียง และ 4. เสนอแนวทางการบริหารจดัการสวสัดิการ
ผูสู้งอายุในชุมชนเขตพืน้ที่จงัหวดัชยัภูม ิใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพเป็นหลกั ด้วยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทีเ่ป็นบุคคลผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุของ
จงัหวดัชยัภูม ิผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ และอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ จ านวน 22 ราย วเิคราะห์
และสงัเคราะหแ์นวทางการบรหิารจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุในชมุชนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภูม ิและ
ตรวจสอบความคิดเห็นต่อแนวทางที่สงัเคราะห์ขึ้นโดยการสนทนากลุ่ม และใช้การวจิยัเชิง
ปริมาณกบักลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่เข้าสู่วยั
ผูสู้งอายุ จ านวน 399 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.94 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัปรากฏว่า การด าเนินงานด้านการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุในปจัจุบนัยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการของผูสู้งอายุในชมุชน โดยมกีารด าเนินงานที่
ชดัเจนในเรื่องสุขภาพงานสาธารณสุข ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน การส่งเสรมิรกัษาสุขภาพและการมีชวีติประจ าวนัที่ดี สนับสนุนการจดัตัง้
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องคก์รชมุชนเพื่อแกไ้ขปญัหาและจดับรกิารด้านต่างๆ การเขา้ไปมบีทบาทของชมุชนมลีกัษณะ
เป็นการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุทีม่จีติอาสา มศีกัยภาพ และประสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัของชมุชน 
จดัตัง้กลุ่มผูสู้งอายุคอยดูแล ผู้สูงอายุในชุมชนของตน การให้ความรู้กบัชุมชนที่มีมคีวามรู้ใน
สทิธทิี่ตนเองได้รบัตามกฎหมาย ปญัหาและอุปสรรคที่ขดัขวางการเขา้ไปมบีทบาทของชุมชน 
ได้แก่ การท างานแบบแยกส่วนของหน่วยงานที่รบัผดิชอบงานด้านผู้สูงอายุ และประชาชนใน
ชมุชน ไม่กลา้เสนอความคดิเหน็ การศกึษาตัวแบบของการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุที่ด ีคอื 
การจดัเป็นองค์กรในรูปชมรมผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองบวัใหญ่ ซึ่งการเริ่มต้น
จดัตัง้ชมรมผู้สูงอายุโดยการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเอง โดยอาศยัผู้น าชุมชนที่มีแนวคิด และ
ความสามารถในการชกัจูงผู้สูงอายุให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาการรวมกลุ่มของชมรม
ผูสู้งอายุให้มคีวามเขม้แขง็อาศยัความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นส าคญั และเน้นในเรื่องของสุขภาพ
ร่างกายใหม้คีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ด้านสงัคม และดา้นเศรษฐกจิของผูสู้งอายุ 
แนวทางการบรหิารจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุในชุมชนเขตพื้นที่ จงัหวดัชยัภูมิ ที่สงัเคราะห์ได ้
ประกอบด้วย 1. การจดัตัง้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 2. การ
สรา้งเครอืข่ายการท างานด้านผู้สูงอายุ การใช้ทรพัยากร และขอ้มูลด้านผู้สูงอายุร่วมกนัอย่าง
บูรณาการระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 3. สนบัสนุนใหม้ชีมรมผูสู้งอายุในชมุชนทีเ่ขม้แขง้ และ  
4. การพฒันาบุคลากรของท้องถิน่ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ท างานด้าน
ผูสู้งอายุอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธ ิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุ
ไดร้บัตามกฎหมาย โดยเมื่อตรวจสอบแนวทางทีน่ าเสนอโดยการสนทนากลุ่ม พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูล
สนทนากลุ่มเหน็ดว้ยต่อแนวทางดงักล่าว และจากการวจิยัเชงิปรมิาณด้วยการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมากกบัแนวทางทีน่ าเสนอ 
 ดาบต ารวจนิติ  แก้วชื่น (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการด าเนินงานสวสัดิการ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก จุดมุ่งหมายการศกึษา      
เพื่อศกึษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการด าเนินงานสวสัดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก โดยศกึษาใน 3 ด้าน คอื การบรหิารงานสวสัดกิาร 
ดา้นการมสี่วนร่วมของผูสู้งอายุ ด้านผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานสวสัดกิาร กลุ่มตวัอย่างจาก
ผูสู้งอายุที่อยู่อาศยัในเขตเทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 341 คน 
ใชว้ธิสีุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วนผูสู้งอายุ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.00      
มอีายุ 65 ปี หรอืน้อยกว่า จ านวน  169 ราย คดิเป็นร้อยละ 49.60 มสีถานภาพสมรส จ านวน  
312 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.50 มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน  271 ราย คิดเป็นร้อยละ 
79.50 มีระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน มีจ านวน 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.90 
บรหิารงานสวสัดกิาร พบวา่ การด าเนินงานสวสัดกิารผูสู้งอายุ อยู่ในระดบัมาก ในเรื่องเทศบาล
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ต าบลหัวรอมีการแจ้งก าหนดการ วนั เวลา และสถานที่จ่ายเงินสวสัดิการให้ผู้สูงอายุทราบ    
ด้านการมสี่วนร่วมของผูสู้งอายุ พบว่า การด าเนินงานด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมาก  
ในเรื่อง ท่านมสี่วนร่วมในกจิกรรม และงานของกลุ่มผูสู้งอายุในชุมชน ด้านผลที่ไดร้บัจากการ
ด าเนินงานสวสัดกิาร พบว่า การด าเนินงานสวสัดกิารผูสู้งอายุ อยู่ในระดบัมาก ในเรื่องท่านมี
ส่วนร่วมการจดัท าแผนเพื่อการบรหิารงานผูสู้งอายุในชมุชน 
 สุชาดา สุขโพธิเงิน (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ผูสู้งอายุต่อคุณภาพการให้บรกิารด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอ 
ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนผูสู้งอายุต่อคุณภาพ
การให้บรกิารด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี
และเพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนผูสู้งอายุต่อคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิาร
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และอาชพี การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใชค้รัง้นี้ จ านวน 275 
คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เครื่องมอืที่ใช ้คอืแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test ส าหรบัเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิต ิOne-way ANOVA ส าหรบัเปรยีบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่   
ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนผู้สูงอายุต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัดมีากทีสุ่ด พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการเอาใจใส่ผูร้บับรกิารอยู่ในระดบั
ดมีากที่สุด รองลงมา คอื ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารด้านความเชื่อมัน่ไวว้างใจได้ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพที่สมัผสัได้ของปจัจยัการบรกิาร ตามล าดบั และด้านความเชื่อถอืได้ของ
คุณลกัษณะหรือมาตรฐานการบริการ มคีวามคิดเห็นเป็นอนัดบัสุดท้าย ผลการเปรยีบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้สูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีพบวา่ เพศ อายุ และอาชพี ต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุร ีไม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานการวจิยั และเมื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็
ของประชาชนผู้สูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล 
เกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีจ าแนกตาม ระดับการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษา
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บรกิารด้านสวสัดิการผู้สูงอายุ แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญั .05 จงึยอมรบัสมตฐิานการวจิยั 
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 ศราวุฒ ิ บณัฑติเมธาพงศ ์(2555 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ
ของเทศบาลนครพษิณุโลก ซึ่งเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ขอ้ คอื เพื่อศกึษาการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลนครพษิณุโลก และเพื่อ
เสนอแนวทางการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลนครพษิณุโลก ขอบเขตพื้นที่ในการศกึษา
ครัง้นี้ คอืเทศบาลนครพษิณุโลก ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ได้แก่ ผูสู้งอายุที่มภูีมลิ าเนา
อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ภาครฐัของเทศบาลนครพิษณุโลกที่
รบัผดิชอบงานด้านผูสู้งอายุ ผลการวจิยัพบว่า 1. การจดัสวสัดกิารผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
พษิณุโลกด้านต่างๆ มีการจดัท าโครงการต่างๆ แล้วแต่ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง สาเหตุหลกัมา
จากงบประมาณ การใหค้วามร่วมมอื และการรวมกลุ่มกนัท ากจิกรรม ผูสู้งอายุมคีวามคดิเหน็ต่อ
การจัดสวสัดิการผู้สูงอายุพบว่ายังพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสวนทางกับความต้องการ
สวสัดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ที่พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะการ
จดัตัง้กองทุนเงนิออม ฝึกอาชพีตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงนิทุนประกอบอาชพี 
2. ปจัจุบนัสภาพสงัคมของเทศบาลนครพษิณุโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก ความเจรญิทางดา้น
เศรษฐกิจส่งผลให้บรบิทของสงัคมเปลี่ยนแปลง แนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก จึงควรปรบัแนวทางการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุ ทัง้ 6 ด้าน ตามสภาพ
ความเป็นจรงิใหท้นัและสอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ
เป็นคลงัความรู้พัฒนาเทศบาลและลูกหลาน เพิ่มบริการสาธารณะให้มากขึ้น การจดับริการ
สาธารณะที่มีสุขภาพและนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพดีทัง้ร่างกายและจติใจ การตัง้
ชมรมผู้สูงอายุดูแลสิทธขิอง ผู้สูงอายุอย่างจริงจงั  และการส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุมีที่พกัอาศยัที่
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการ
แผนงาน โครงการรวมทัง้การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผลส าเรจ็ทีด่แีละประโยชน์สูงสุดของการจดัสวสัดกิาร 
 ภาคยวฒัน์  ภูมริตันไพศาล (2557 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการบรหิารจดัการแบบ
บูรณาการดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ : กรณศีกึษา อ าเภอกงไกลาศ     
จงัหวดัสุโขทยั โดยมวีตัถุประสงค ์1. เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการแบบบูรณาการดา้นสวสัดกิาร
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อ าเภอกงไกลาศ จังหวดัสุโขทัย               
2. เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคของการบรหิารจดัการแบบูรณาการดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อ าเภอกงไกลาศ จังหวดัสุโขทัย  3. เพื่อจดัท า
ขอ้เสนอแนะนโยบายสู่การปฏบิตัใินการบูรณาการด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ : กรณีศกึษา อ าเภอกงไกลาศ จงัหวดัสุโขทยั เป็นการวจิยัแบบผสมผสานในเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยศกึษาในกลุ่ม องค์การบรหิารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลอ าเภอ
กงไกลาศ  11 แห่ง กลุ่มผูสู้งอายุทีอ่าศยัอยู่ในอ าเภอกงไกลาศ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัจ านวน 
7 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการ
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วเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ คอื ค่ารอ้ยละ รวมถงึการวเิคราะหเ์นื้อหาการวจิยัเชงิคุณภาพและน าเสนอ
ขอ้มูลแบบพรรณนา วเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์แลกรอบแนวคดิที่ใชศ้กึษา จากการศกึษาการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการด้านสวสัดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณศีกึษา อ าเภอกงไกลาศ จงัหวดัสุโขทยั พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดใ้ชก้ารบรหิาร
จดัการแบบบูรณาการในด้านสวสัดิการผูสู้งอายุ ผลการศกึษาครัง้นี้พบว่า การน าการบรหิาร
จดัการแบบบูรณาการสู่การปฏบิตันิัน้ควรศกึษารูปแบบการบรหิารจดัการให้เหมาะสมกบัพื้นที่
ในแต่ละพืน้ที ่ควรมกีารจดัตัง้องคก์รหลกัเพือ่ประสานงานและดูแลดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุ ท าให้
ลดความซ ้าซ้อนในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูสู้งอายุ 
 สุธดิา แจง้ประจกัษ์ (2557 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษารูปแบบการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ:
กรณีศกึษาต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรกีารศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
รูปแบบและเปรยีบเทยีบรวมทัง้วเิคราะห์ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารผู้สูงอายุโดยใช้
วธิีการวจิยัเชงิคุณภาพ มีประเด็นค าถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และมีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุในต าบลหนองรี  ได้แก่ 
ผูสู้งอายุจ านวน 35 คน เจา้หน้าที่องคก์รภาครฐัจ านวน 4 คน เจ้าหน้าทีอ่งคก์รเอกชนจ านวน 1 
คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุมีดังนี้  1. สวสัดิการโดยภาครัฐ 
ประกอบดว้ย การประกนัสงัคม ไดแ้ก่ ระบบบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการการชว่ยเหลอืทางสงัคม 
และการบรกิารสงัคม 2. สวสัดกิารโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย การประกนัสงัคมและระบบ
ส่งเสรมิหุ้นส่วนทางสงัคมตามแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกจิ  3. สวสัดกิาร
โดยภาคชมุชน ประกอบดว้ยการประกนัสงัคม ไดแ้ก่ กองทุนสวสัดกิารชมุชน การชว่ยเหลอืทาง
สงัคมและการบรกิารสงัคมโดยใช้ระบบเครือญาติและทุนทางสงัคมเมื่อเปรยีบเทียบรูปแบบ 
พบว่า ภาครฐัและภาคชุมชนได้จดัสวสัดิการเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ส่วนภาคเอกชนจดัให้
ส าหรบัทุกกลุ่มอายุ โดยภาครฐัมเีป้าหมายในการจดัสวสัดกิารเพื่อแกไ้ขปญัหา บ าบดัฟ้ืนฟูและ
พฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุส่วนภาคเอกชนมเีป้าหมายเพื่อป้องกนัปญัหาและพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายุ ในขณะทีภ่าคชมุชนจะเน้นการบ าบดัฟ้ืนฟู ป้องกนัปญัหาและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ 
ซึ่งภาครฐัจดัสวสัดกิารได้ครอบคลุมมากกว่าภาคเอกชนและภาคชุมชนทัง้การศกึษา สุขภาพ
อนามยั ที่อยู่อาศยั การท างานและมรีายได้ นันทนาการกระบวนการยุตธิรรมและบรกิารสงัคม
ทัว่ไปปจัจยัภายในชมุชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ คอื ผูสู้งอายุในต าบลหนองร ี
มศีกัยภาพและมจีติอาสาพรอ้มทีจ่ะพฒันาตวัเองและชุมชน อกีทัง้ในต าบลมทีุนทางสงัคมทีเ่อื้อ
ต่อการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ ปจัจยัภายนอกได้แก่ แนวนโยบายของรฐัที่ให้ความส าคญัให้กบั
ผูสู้งอายุ รวมถงึกระแสสงัคมเรื่องความรบัผดิชอบทางสงัคมทีท่ าใหอ้งค์กรเอกชนท าประโยชน์
เพื่อชมุชนดงันัน้ในการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุควรเป็นแบบพหุภาค ีซึ่งต้องเปิดโอกาสผูสู้งอายุได้
มสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิารมากกว่าเป็นผู้รบับรกิาร เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุค่าของ
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ตนเอง อีกทัง้ควรส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานในการจดัสวสัดิการ
ผูสู้งอายุต่อไป 
 นีรสาห์  ลาสิทธิ ์(2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการสวสัดิการผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ       
1. ศกึษาความคดิเหน็ของผูสู้งอายุต่อการจดัการจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม 2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูสู้งอายุต่อ
การจัดการสวสัดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส สภาวะสุขภาพและต าบลที่อาศยัอยู่ต่างกนั และ   
3. ศกึษาขอ้เสนอแนะของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างคอื ประชาชนทีม่อีายุ 60 ขึน้ไป ที่อาศยัอยู่
ในองค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 345 คน ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Krejcie และ Morgan กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตร
ส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่ วน เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน  (Standard Deviation) ค่ าที  ( t-test) ค่ า เอฟ  (F-test) 
ผลการวจิยัพบว่า 1. ผลการศกึษาความคดิเห็นของผูสู้งอายุต่อการจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าโดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ ดา้นสุขภาพและการรกัษาพยาบาล ดา้นทีพ่กัอาศยั ดา้นนนัทนาการ ดา้น
การสรา้งบรกิารทางสงัคมและเครอืข่ายการเกื้อหนุนดา้นอาชพีและรายไดแ้ละด้านความมัน่คง
ทางสงัคม ครอบครวั ผูดู้แลและการคุ้มครอง 2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูสู้งอายุ
ต่อการจดัการสวสัดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ผูสู้งอายุที่มเีพศ อายุ และสถานภาพสมรสต่างกนั มีความเหน็ต่อการจดั
สวสัดิการผู้สูงอายุไม่ต่างกนั ส่วนผู้สูงอายุที่มีสภาวะสุขภาพและต าบลที่อาศยัอยู่ ต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อการจดัการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 3. ผลการศกึษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อการจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ขอ้เสนอแนะของผูสู้งอายุต่อ
การจดัสวสัดิการผู้สูงอายุ ที่ส าคญัด้านสุขภาพและการรกัษาพยาบาล ได้แก่ ควรจดัให้มกีาร
ออกตรวจสุขภาพประจ าปีให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้านอาชพี และรายได้ ได้แก่ควร
จดัหาแหล่งทุนในการประกอบอาชพีใหก้บัผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกปี  ดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่ ควร
จดัให้มกีารทศันศกึษานอกสถานที่ให้กบัผูสู้งอายุ ดา้นความมัน่คงทางสงัคม ครอบครวั ผูดู้แล 
และคุม้ครอง ไดแ้ก่ ควรจดัใหม้กีารบรกิารจดัทีน่ัง่ส ารองส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ารบับรกิาร และดา้น
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การสร้างบรกิารทางสงัคมและเครอืข่ายเกื้อหนุน ได้แก่ควรจดัให้มอีาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุที่
บา้น 
 จากการศกึษาวรรณกรรมและผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า เทศบาลต าบล           
เป็นหน่วยงานของรฐัที่มคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด ซึ่งไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อใหป้ระชาชนได้
ปกครองและพฒันาท้องถิน่ดว้ยตนเอง ตามอ านาจหน้าที่ทีก่ฎหมายได้ก าหนดไวท้ัง้นี้  จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การบรหิารส่วนต าบลส่วนใหญ่ มุ่งเน้นที่จะพฒันาในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน เชน่ ถนน สะพาน อาคาร เป็นตน้ ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นสวสัดกิารสงัคมไมไ่ดร้บัการ
พฒันาเท่าที่ควร รวมถงึปญัหาในด้านการบรหิารงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย การขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั รวมถึงปญัหาเกี่ยวกบังบประมาณที่มไีม่เพียงพอต่อการบรหิารจดัการ   
เป็นต้น ดงันัน้ ในการพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ จะต้องมกีารก าหนด
นโยบายอย่างชดัเจน และมีแผนการด าเนินการที่เหมาะสมมีประสทิธภิาพ เป็นไปตามความ
ต้องการ และตรงกบัสภาพปญัหาของผูสู้งอายุอย่างแท้จรงิ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนระยะยาว 
แผนระยะปานกลาง และแผนระยะสัน้ อนัถอืได้ว่า เป็นภารกจิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ในการแกไ้ขปญัหา  
 ในการศกึษาครัง้นี้  ผู้ศกึษาต้องการศึกษาถึงมาตรการการจัดสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง โดยศกึษาเฉพาะในเรื่อง การจดัสวสัดกิารสงัคม
ดา้นรายได,้ สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั, สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั, สวสัดกิารดา้นการส่งเสรมิ
การเรียนรู้ และสวสัดิการด้านนันทนาการ รวมทัง้ปญัหาอุปสรรคของการด าเนินงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมในการด าเนินการ
เกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุในอนาคตต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการส ารวจองคค์วามรูท้ ัง้ทางดา้นทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัสามารถ 
ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 
 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
             ตวัแปรต้น                                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพส่วนตวั 
- อาชพี 
- รายได ้
- สถานะในครอบครวั 
- สมาชกิภายในบา้น 
- การพกัอาศยั 
- จ านวนบุตร 
 

ความพึงพอใจในมาตรการการ 
จดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ 
- สวสัดกิารดา้นรายได ้
- สวสัดกิารดา้นสขุภาพอนามยั 
- สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั 
- สวสัดกิารดา้นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
- สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 
 


