บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้จา่ ยเพื่อการดารงชีพของผูส้ งู อายุท่ี
ได้ ร บั เบี้ย ยัง ชีพ ในเขตต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จัง หวัด พิจ ิต ร”ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ยั ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าตาราเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางการศึกษาวิจยั
และนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ
ในตาบลทับหมันให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดยแบ่งเนื้อหาสาระสาคัญไว้ดงั นี้
1. เอกสาร แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวติ
1.2 แนวคิด ทฤษฎีความต้องการ
1.3 แนวคิดพฤติกรรม
1.4 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้จา่ ย
1.5 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แนวคิดเกีย่ วกับผูส้ งู อายุและการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
1.7 แนวคิดเกีย่ วกับโครงการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
1.8 การจัดสวัสดิการของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ
1.9 บริบ ทผู้สูงอายุ ใ นองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
เอกสาร แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวติ (quality of life)
พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 142) ได้ ใ ห้
ความหมาย คุณภาพชีวติ หมายถึง ลักษณะทีด่ เี ด่นของบุคคลในความเป็ นอยู่
เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์ และคณะ กล่าวว่า คุณภาพชีวติ (Quality of Life = QOL)
หมายถึง การดารงชีวติ ของมนุ ษย์ในระดับทีเ่ หมาะสม ตามความจาเป็ นพื้นฐานในสังคมหนึ่งๆ
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ในช่วงเวลาหนึ่ง ประชาชนมีห น้าที่พฒ
ั นาตนเองและครอบครัวให้มคี ุณภาพชี วติ ที่ดี โดยการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ เพื่อพัฒนาให้ตนเองมีสุขภาพกาย และจิตดี มีครอบครัวทีอ่ บอุ่น มีทอ่ี ยู่
อาศัย มีรายได้พอสมควร ประหยัด สร้างตนเองและครอบครัว
ศิร ิ ฮามสุโพธิ ์ (2536 : 33) กล่าวถึง คุณภาพชีวติ ว่า หมายถึง ชีวติ ของบุคคลที่
สามารถดารงชีวติ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นภาระและไม่ก่อให้เกิดปั ญ หากับ
สังคมเป็ นชีวติ ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจสามารถดารงชีวติ ทีช่ อบธรรม สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการแสวงหาสิง่ ที่ตนปรารถนา
ให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
นิพนธ์ คันธเสวี (2537 : 10) กล่าวถึง คุณภาพชีวติ ว่า หมายถึง ระดับสภาพการ
ดารงชีวติ ของมนุ ษ ย์ตามองค์ประกอบของชีวติ อันได้แก่ ทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม
ทางความคิดและจิตใจ
ชัยนาท จิตตวัฒนะ (2539 : 45) กล่ าวถึงคุณ ภาพของชีวติ ว่า หมายถึง สภาพ
ความเป็ นอยู่ทดี่ ี มีอุปการะและเกื้อกูลซึง่ กันและกันภายในของแต่ล ะหน่ วยชีวติ และระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง การใช้ชวี ติ ที่
มีค วามสุ ข เป็ น การด ารงชีว ิต อยู่ร่ ว มกัน กับ ผู้อ่ืน ในสังคมได้เป็ น อย่างดี ตามองค์ป ระกอบ
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในภายนอกที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้
ดารงชีว ิต อยู่ร่ว มกับ ผู้อ่ ืนอย่างมีค วามสุ ขและมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้นึ สามารถช่ว ยเหลือ พึ่งพา
ตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อ่นื หรือทาให้ผู้อ่ืนเดือ ดร้อน รวมถึงการรักษาวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมที่ยดึ ถือกันมาตามการดารงชีพของแต่ละเขตพืน้ ที่ ซึง่ ลักษณะเด่นของคุณภาพ
ชีวติ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไปตามบริบทสังคม แต่ อย่างน้ อยควรได้ระดับความ
จาเป็ นพื้นฐาน (Basic Minimum Need หรือ BMN หรือ จปฐ.)เป็ นความจาเป็ นขัน้ ต่ าสุดที่ค น
ทุก คนในชุมชนควรจะมี หรือ ควรจะเป็ นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มชี วี ิต ที่ดีและสามารถ
ดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามสมควร การพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงมีความสาคัญต่อ
การดารงชีพ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
องค์การอนามัยโลกได้ (The WHOQOL group, 1994 อ้างถึงใน วรรณา
กุมารจันทร, 2543 : 4) แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ มีสภาพร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ และมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตได้จากการที่บุคคลนัน้ มีความสมบูรณ์ แข็งแรง
ระบบและอวัยวะทุกส่วนทางานได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ ร่างกายมีสมรรถภาพสูงสามารถทางานได้
นานๆ โดยไม่เหนื่อยง่าย การนอนพักผ่อนเป็ นไปตามปกติ มีการบริโภคอาหารทีด่ ี เป็ นต้น
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2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ มีสภาพจิต ใจปกติ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับชัน้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ มีความสุขกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันตามอัตภาพ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การมีสภาพของความ
เป็ นอยู่ห รือ การดาเนินชีวติ อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน ได้อ ย่างปกติสุ ข ไม่ทาให้ผู้อ่นื หรือสังคม
เดือดร้อน สามารถเข้ากับบุคคลและชุมชนได้ทุกสถานะอาชีพ ไม่เป็ นคนถือตัว ไม่เป็ นคนเอารัด
เอาเปรียบบุคคลอื่น เป็ นทีเ่ คารพรักและเป็ นทีน่ ับถือของคนทัวไป
่ สามารถช่วยเหลือและมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมได้
4. ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม (Environment) คือ สิ่ง แวดล้ อ มที่ม ีผ ลต่ อ การด าเนิ น ชีว ิต
มลพิษบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย ความพร้อมสาธารณู ปโภคขัน้ พืน้ ฐานในบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ไฟฟ้ า
ประปา รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ทม่ี นคง
ั่
สรุป ได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ นัน้ ประกอบไปด้วยปั จจัยย่อย ๆ ต่าง ๆ
มากมาย นอกเหนือ ไปจากปั จจัยพื้นฐาน คือ เรื่อ งที่เกี่ยวกับปั จจัย 4 ที่เป็ นพื้นฐานทางด้าน
ร่างกายเพื่อที่จะไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บ มาคอยเบียดเบียน ตลอดจนการศึกษา และวิธเี สริมสร้าง
คุณ ธรรม และจริยธรรมที่ดเี พื่อให้สามารถต่อสู้ฝ่าฟั นกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ได้ และมีความ
เข้มแข็งทีจ่ ะสามารถพัฒนาตนเอง ส่วนในด้านจิตใจนัน้ ทุกคนปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข แต่การที่
จะมีความสุขได้นัน้ ก็ต้องมีองค์ประกอบไปด้วยปั จจัยหลายอย่าง ซึ่งการจะมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นสุขควร
ประกอบด้ว ยปั จจัย ใดบ้างนัน้ ซึ่ง ค าตอบอาจจะมีห ลากหลาย แต่ ท่ีแน่ น อนคือ ปั จจัยต่ าง ๆ
จะต้องผสมผสานกลมกลืนกันไปด้วย
มิ ติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความสาคัญ กับสุขภาพ
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ บริโภคอาหารอย่างถู กสุ ขลักษณะ เป็ นการการพัฒ นาให้
ร่างกายมีความแข็งแรง สมส่วน และไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี
รูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ โดยการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การทางานอดิเรกที่ช่นื ชอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึ กสมาธิ การผ่อนคลายด้วยการฟั งเพลงการพักผ่อน การ
ท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านสังคม เป็ นการสร้างการยอมรับและยกย่องจาก
สังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม หรือหน่ วยงานต่างๆ ใช้เวลาว่างบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อชุมชน ให้ความร่วมมือกับสังคมในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ นโดยยึด
หลักของกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม
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4. การพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ทางด้านสติปัญ ญา เป็ นการเพิม่ ทักษะทางด้านความรู้
ให้กบั ตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสื่อ การเข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ การศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆ การสังเกต และติดตามการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมฯลฯ
การพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ของบุคคลจะต้องเริม่ ต้นด้วยตัวเองเปิ ดใจยอมรับกับการ
พั ฒ นาตนเองพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต ต้ อ งมีค วามพร้อ มส าหรับ การศึ ก ษาเรีย นรู้แ ละการ
เปลี่ย นแปลง แล้ว จะท าให้บุ ค คลนัน้ สามารถใช้ชีว ิต ร่ว มกัน กับ คนอื่น ๆ ในสังคมได้อ ย่างมี
ความสุข
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนไทยตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ทุก
ตัวชีว้ ดั
เครือ่ งชีว้ ดั ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) มี 6 หมวด 42 ตัวชีว้ ดั ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (13 ตัวชีว้ ดั )
หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (8 ตัวชีว้ ดั )
หมวดที่ 3 ฝั กใฝ่ การศึกษา (7 ตัวชีว้ ดั )
หมวดที่ 4 รายได้กา้ วหน้า (3 ตัวชีว้ ดั )
หมวดที่ 5 ปลูกฝั งค่านิยมไทย (6 ตัวชีว้ ดั )
หมวดที่ 6 ร่วมใจพัฒนา (5 ตัวชีว้ ดั )
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพุทธ
ตามแนวพระพุ ทธศาสนา คุณ ภาพชีวติ ที่ดี คือ มีการพัฒนาด้านกาย ศีล จิตและ
ปั ญญา จักร 4 คือธรรมที่เป็ นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอ่นื ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้
ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวติ ประกอบด้วย
1. ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี มีสงิ่ แวดล้อมเหมาะสม) คือ ถิ่นที่มลี กั ษณะ
สมบูรณ์ 5 ประการ คือถิน่ ทีม่ ศี ูนย์กลาง ถิน่ ทีม่ กี ารอาชีพสะดวก ถิน่ ทีม่ กี ารศึกษาสะดวก ถิน่ ที่
มีศาสนาประกาศสัจธรรม และถิน่ ทีม่ คี นทรงศีลทรงธรรมทรงวิทยาคุณมาก
2. สัป ปุรสิ ูปั ส สยะ (การสมาคมกับ สัต บุ รุษ ) สัต บุ รุษ แปลว่า คนดี คนสงบ การ
สมาคมกับสัตบุรษุ ได้แก่ การเข้าไปสนทนาไต่ถาม มอบตัวเป็ นศิษย์ รับโอวาทของสัตบุรษุ เมื่อ
อยู่ในท้องถิ่นที่มสี ตั บุรุษ ย่อมแนะนาสิง่ ที่ค วรแนะนา ให้รจู้ กั บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ มใิ ช่
ประโยชน์ ให้รจู้ กั เว้นชัวประพฤติ
่
ดี ละสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์
3. อัตตสัมมาปณิธ ิ (การตัง้ ตนไว้ชอบ ตัง้ จิตมุ่งหมายนาตนไปถูกทาง) คือ การตัง้
ตนให้ อ ยู่ ใ นศี ล ธรรม ด าเนิ น ชีว ิต ไปในทางที่ดีม ีเ ป้ าหมายชัด เจน มีเ ส้ น ทางเดิน ที่ม ัน่ คง
มีแบบอย่างทีถ่ ูกต้อง มีอุดมคติทก่ี า้ วหน้า
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4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็ นผู้ได้ทาความดีไว้ก่อนแล้ว , มีพ้นื เดิมดีได้สร้างสม
คุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ตน้ )
บุญ ตามความหมายแห่งคัมภีรใ์ นพระพุทธศาสนา มุ่งเอาผล คือ ความสุข ความ
เจริญ ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ อันก่อให้เกิดความผ่องแผ้ว สงบ และเกิดความพอใจทีจ่ ะกระทา
ความดีให้สงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป
จักร 4 ข้างต้น เปรียบดุจล้อรถที่จะชักนาชีวติ ของเราดาเนินไปในวิถที างที่ถูกต้อง
สอดคล้องลงตัว ทัง้ นี้ชวี ติ จะเจริญ ก้าวหน้ าได้ ต้องอาศัยปั จจัยทัง้ ภายนอก และภายใน จึงจะ
สามารถนาชีวติ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดว้ ยความสาเร็จ
มนุ ษ ย์ทุ ก คนย่อ มต้อ งการมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี มีค วามสุ ข และเป็ นความสุ ขอย่าง
แท้จริง มีความพึงพอใจในสิง่ ที่ตนมี ให้ความสาคัญกับชีวติ ที่มคี ุณค่า ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันที่
ต้องการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความเป็ นอยู่ท่ดี ี มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มโี รคภัย สามารถปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อ่นื หรือคนในชุมชนได้อย่างมีความสุข มีจติ ใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน มองโลกแง่ดี
ควบคุมอารมณ์ได้ และมีชวี ติ อยูใ่ นสังคม ซึง่ ทุก ๆ คนในสังคมจะต้องมีโอกาสในระดับทีย่ อมรับ
ได้ ซึ่งความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ (Economic Security) ได้รบั การยอมรับ อย่ างเท่ าเทียมกัน
(Social Inclusion) อาศัยอยู่ในชุมชนที่มคี วามสมานฉันท์ (Cohesive Communities) และมีการ
เสริมพลังให้เกิดมากขึน้ (Empowerment) ทีจ่ ะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
2. แนวคิ ด ทฤษฎีความต้ องการ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554 : 323) กล่าวถึง “ความ
ต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรูส้ กึ ดังกล่าวจะ
ทาให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเนื่องมาจากมีสงิ่ เร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึน้ ทา
ให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิน้ รน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้ องการนัน้ ๆ เมื่อ
ร่างกายได้รบั ตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุ ษย์ก็กลับ สู่ภาวะสมดุลอีกครัง้ หนึ่ง และก็จะเกิดความ
ต้องการใหม่ๆ เกิดขึน้ มา ทดแทนวนเวียนอยูไ่ ม่มที ส่ี น้ิ สุด
ดัง ที่ Samuelson (1917 อ้ า งใน กฤษณา ศั ก ดิ ศ์ รี, 2534 : 159) กล่ า วว่ า
มนุ ษย์นนั ้ เพียรพยายามทุกวิถที างในอันที่จะให้บรรลุความต้องการทีละขัน้ เมื่อความต้องการ
ขัน้ แรกได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการขัน้ นัน้ ก็จะลดความสาคัญลงจนหมดความสาคัญ
ไป ไม่เป็ นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการสิง่ ใหม่อกี ต่อไป แต่ความ
ต้องการขัน้ ต้นๆ ที่ได้รบั การตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนัน้ อาจกลับมาเป็ นความจาเป็ นหรือ
ความต้องการครัง้ ใหม่อกี ได้ เมือ่ การตอบสนองความต้องการครัง้ แรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป
และความต้อ งการที่เคยมีค วามสาคัญ จะลดความสาคัญ ลง เมื่อมีค วามต้อ งการใหม่ๆ เข้ามา
แทนที่ นอกจากนั น้ แล้ว Gilmer กล่ าวว่ า “มนุ ษ ย์ม ีค วามต้อ งการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่ น
อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัยรวมทัง้ สิง่ อื่นๆ ด้วย เช่น การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็ น
เจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทัวไปความต้
่
องการเหล่านี้ยากที่จะได้รบั การตอบสนองจน
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อิม่ และพอใจทัง้ ๆ ที่ก็ได้รบั อยู่แล้ว ”ทุกวันนี้คนเราพยายามทางานก็เพื่อจะสนองความต้องการ
ของตน ทางานเพื่อเงินเพราะเงินเป็ นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิง่ ต่างๆ ตามต้องการ แต่ถ้า
มองให้ลกึ ลงไปแล้วการทางานไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่างเดียวเสมอไป เศรษฐีมเี งินมหาศาลก็ยงั
ทางานทัง้ ๆ ที่ทางานแล้ว ได้เงินเป็ น ค่าตอบแทนเพียงเล็กๆ น้ อยๆ การทางานเพื่อเงิน เป็ น
เพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่คนต้องการได้รบั จากการทางาน ซึ่ง
บางครัง้ เงินไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการของมนุ ษย์ มีอยู่ 3
ประการ (อ้างถึงใน เสถียร เหลืองอร่าม, 2525 : 10- 18 และนิพนธ์ คันธเสวี, 2528 : 71)
ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิ ดของมาสโลว์
มาสโลว์ (Maslow) ได้อธิบาย เรื่องความต้องการของมนุ ษย์ว่า เป็ นลาดับทัง้ หมด
5 ขัน้ (Five general system of needs) โดยเขียนเป็ นรูปพีระมิด แห่งความต้องการไว้ แสดง
ความต้องการ ขัน้ มูลฐานของมนุ ษย์ (Basic needs) เป็ นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งเป็ นคนแรก ที่ได้
เขีย นขึ้ น เรีย กว่ า "Maslow's General theory of human mativation" ก าหนดหลัก การว่ า
บุคคลพยายามสนองความต้องการของตน เพื่อความอยูร่ อด และความสาเร็จของชีวติ

ต้องการเข้า
ใจตนเองอย่างแท้จริง
ทาตามสิง่ ทีต่ นเองใฝ่ ฝัน
ต้องการการยกย่องจากตนเองและผูอ้ ่นื
อยากได้การยอมรับจากตนเองและผูอ้ ่นื
ความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวติ
ความต้องการด้านพืน้ ฐาน เช่น อาหาร อากาศ

ภาพ 1 ลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์
ทีม่ า : วราธัช ตันติวรวงศ์, 2557.
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มาสโลว์ เป็ นนักจิตวิทยากลุ่มมนุ ษยนิยม มีช่อื จริงว่า อับราฮัม แฮโรล์ด มาสโลว์
(Abraham Harold Maslow) เกิดเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2451 ที่เมือ งบรูค ลิน รัฐนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา บิดามารดาเป็ นชาวรัสเซีย ที่อพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกา แม้จะเป็ นพวก
เร่ร่อนที่ยากจน แต่บดิ าและมารดา ก็หวังว่าจะมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด ให้กบั ลูกของเขาในดินแดนใหม่
พวกเขามีส่วนผลักดัน ให้ลูกสนใจในเรื่องวิชาการ เพราะเล็งเห็นว่าการเรียนเท่านัน้ ที่จ ะเป็ น
ทางนาพวกเขาไปสู่ความสาเร็จ แต่ว่ามันกลับทาให้ ชีวติ ในวัยเด็กของมาสโลว์ ค่อนข้างจะโดด
เดีย่ ว และมีเพียงหนังสือเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเพื่อนในยามยาก
ทฤษฏีท่ที าให้มาสโลว์โด่งดังมาก คือ ทฤษฎีความต้องการของมนุ ษย์ เป็ นลาดับ
ทัง้ หมด 5 ขัน้ (Five general system of needs) โดยเขีย นเป็ นรูป พีระมิดแห่ งความต้อ งการ
แสดงความต้องการขัน้ มูลฐานของมนุ ษย์ (Basic needs) เป็ นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งเป็ นคนแรกที่
ได้เขียนขึน้ เรียกว่า "Maslow's General theory of human motivationมาสโลว์กาหนดหลักการ
ว่า บุคคลพยายามสนองความต้องการของตน เพื่อความอยูร่ อด และความสาเร็จของชีวติ
ทฤษฎีความต้องการโลกเราปรากฏขึน้ มาในจักรวาล ได้หลายล้านปี แล้ว ทัง้ ยังเป็ น
จุดกาเนิดวิวฒ
ั นาการ ของสิง่ มีชวี ติ หลายสิง่ ไม่ว่าจะเป็ นพืชสัตว์หรือ มนุ ษย์เอง แรกเริม่ เดิมที
เชื่อ กัน ว่า มนุ ษ ย์เราในยุค ต้น ๆ ก็ไม่ได้ม ีล ัก ษณะท่ าทาง เหมือ นดังเช่ น ทุ ก วัน นี้ ท ัน ที ตาม
หลักฐานแล้วชีว้ ่า มีพฒ
ั นาการมาจากวานรหรือลิงนันเอง
่
กระทังสั
่ ตว์หลายๆ ชนิด เช่น จระเข้ก็
ว่ากันว่า เมื่อก่อนน่ าจะเป็ นไดโนเสาร์ พันธุห์ นึ่ง และยีราฟบรรพบุรุษของมัน ก็ใช่ว่าจะคอยาว
เหมือ นตอนนี้ ซ ะที เ ดีย ว แล้ ว อะไรที่เ ป็ นปั จ จัย ท าให้ ม นุ ษ ย์ เ รา และสัต ว์ พ วกนั ้น มีก าร
เปลีย่ นแปลงจากเดิม หากมองดูผวิ เผินแล้ว แทบจะไม่รดู้ ว้ ยซ้าว่า อดีตของสิง่ มีชวี ติ คือ อะไร?
มาสโลว์กล่าวว่า สิง่ ที่อยู่เหนือความอยู่รอด หรืออะไรทัง้ หมดก็คอื ความต้องการ
โดยเฉพาะมนุ ษย์แล้วเป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่มคี วามต้องการในหลายระดับมากครัง้ หนึ่ง ขณะที่เขาได้
ทาการสารวจลิง Rhesus ปรากฏว่าหนึ่งในหลายๆ สิง่ ทีน่าสนใจ ซึง่ มาสโลว์สงั เกต ระหว่างการ
สารวจ คือ ความต้องการบางประการ ที่โดดเด่นเหนือความต้องการอื่น ๆ เช่น ถ้าคุณหิวหรือ
กระหายน้ า คุณก็จะพยายาม ดับกระหายเป็ นขัน้ แรก หลังจากนัน้ คุณก็อาจจะอยู่ไ ด้ โดยไม่ต้อง
กินอาหารได้เป็ น อาทิต ย์ ๆ แต่ จะขาดน้ าได้เพียง 2-3 วันเท่านัน้ น้ าจึงเป็ นความต้อ งการที่
จาเป็ น เหนือความหิว และในทานองเดียวกัน ถ้าหากว่าคุณกระหาย แต่ว่ามีใครคนหนึ่ง มาทา
ให้คุ ณ ส าลัก จนหายใจไม่อ อก อากาศจะเป็ นสิ่งที่คุ ณ เรียกร้อ งมากที่สุ ดในตอนนี้ม าสโลว์ใช้
ความคิด นี้ สร้างทฤษฎีข้นึ มา ซึ่งได้กลายเป็ น ทฤษฎีท่ีม ีช่ือ ในเวลาต่ อ มาเรียกทฤษฏีน้ี ว่ า
ทฤษฏีความต้องการตามลาดับขัน้ เป็ นความต้องการที่อยู่เหนืออากาศ น้ า อาหาร และเพศ
เขาได้อธิบายความคิด เป็ นความต้องการ 5 ประการ คือ
1. ความต้ อ งการพื้ น ฐานทางสรี ระ (Basic physiological needs or Biological
Needs, Physical Needs) ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) ความ
ต้องการในขัน้ นี้ เป็ นความต้องการขัน้ พื้นฐาน (Basic Needs) ที่มอี านาจมากที่สุด และเห็นได้
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ชัดที่สุด กว่าความต้องการทัง้ หมด เป็ นความต้องการที่จาเป็ น ต่อการดารงชีวติ ได้แก่ ความ
ต้อ งการด้านปั จจัย 4 บาบัดความหิวกระหาย การพักผ่ อนนอนหลับ ความต้อ งการทางเพศ
ตลอดจนความต้องการ ที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกาย และอินทรียห์ ากความต้องการในขัน้ นี้ ได้รบั การตอบสนอง
แล้ว จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในขัน้ ที่สูงกว่า แต่ถ้าบุคคลประสบความล้มเหลว ในการ
สนองความต้องการขัน้ พื้นฐานนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รบั การกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่
สูงขึน้ ต่อไป
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs and security) ความต้องการใน
ขัน้ นี้ สังเกตได้ง่ายในทารกและเด็กเล็ก เพราะวัยนี้เป็ นวัยที่ต้องการการช่ว ยเหลือ และต้อ ง
พึ่งพาอาศัยผู้อ่ ืน ในวัย ผู้ใหญ่ ความต้อ งการขัน้ นี้ จะยังมีอิท ธิพ ลต่ อ บุ ค คล โดยเฉพาะคนที่
ทางานในฐานะเป็ นผูค้ ุ้มครอง หรืองานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความต้องการความปลอดภัย
จะเกีย่ วข้องกับการเผชิญสิง่ ต่างๆ เช่น สงคราม อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ ความสับสน ไม่เป็ น
ระเบีย บของสัง คม เป็ น ต้ น ในขัน้ นี้ ศ าสนาและปรัช ญาที่ม นุ ษ ย์ย ึด ถือ เป็ นสิ่ง ที่ท าให้ เกิด
ความรูส้ กึ มันคง
่ เพราะทาให้บุคคลได้จดั ระบบของตัวเอง ให้มเี หตุผลและวิถที างที่ ทาให้ตนเอง
รูส้ กึ ปลอดภัย
3. ความต้ องการความรักและความเป็ นเจ้าของ(Love and Belonging Needs
or Social Needs) ความต้ อ งการขัน้ นี้ จะเกิด ขึ้น เมื่อ ความต้ อ งการด้า นร่า งกาย และความ
ปลอดภัย ได้รบั การตอบสนองแล้ว มนุษย์ต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของ โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื เช่น ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มสังคม และจะรู้สกึ
เจ็บปวดมาก เมื่อถูกทอดทิง้ หรือไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม หรือแม้แต่กรณีท่จี านวนเพื่อน
หรือสมาชิกในบ้านลดน้อยลงไป ผูท้ ไ่ี ปอยู่ในสังคมใหม่ จะเกิดความต้องการเป็ น เจ้าของ และจะ
แสวงหาการยอมรับจากสังคมใหม่อย่างยิง่ การขาดสิง่ นี้ทาให้มนุ ษย์เกิดความคับข้องใจ และเกิด
ปั ญหาปรับตัวไม่ได้ ส่งผลเป็ นความผิดปกติในพฤติกรรม หรือความเจ็บป่ วยทางจิตใจ
4. ความต้องการเกียรติ ยศชื่อเสียง (Esteem Needs, Self-Esteem Needs) คือ
เมือ่ บุคคลได้รบั การตอบสนองด้านความรัก และความเป็ นเจ้าของแล้ว จะส่งผลให้เกิดความ
ต้องการในขัน้ นี้เกิดขึน้ ความต้องการในขัน้ นี้แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
4.1 ความต้อ งการนับ ถือ ตนเอง (Self-respect) คือ ความต้อ งการมีอ านาจ มี
ความเชื่อมันในตั
่ วเอง มีความสามารถและความสาเร็จ ไม่ต้องพึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื และมีความอิสระ
4.2 ความต้องการได้รบั การยกย่อ งนับถือจากผู้อ่นื (esteem from others) คือ
ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้รบั ความสนใจการยอมรับ และยกย่อง มีสถานภาพทางสังคม
และเป็ นทีช่ ่นื ชมยินดี ทาให้ตนเองรูส้ กึ มีคุณค่า
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5. ความ ต้ องการค วาม สมห วั ง ใน ชี วิ ต (Self-Actualization Needs, Selfrealization , Self-fulfillment Needs) หมายถึง ความปรารถนาในสิง่ ท้าทายทุกสิง่ ทุกอย่าง ซึ่ง
บุคคลจะได้รบั โดยใช้ความสามารถ และศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และอย่างเหมาะสม หาก
ความต้องการในขัน้ ต้น ได้รบั การตอบสนองมาโดยลาดับ ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างบริบูรณ์
ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในระดับนี้กจ็ ะเกิดขึน้ บุคคลที่ประสบความสาเร็จ ในขัน้
สูง สุ ด นี้ จ ะใช้พ ลัง อย่ างเต็ม ที่ ในสิ่ง ที่ท้า ทายความสามารถ และศัก ยภาพของตน มีค วาม
กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ พลังแรงขับของเขาจะผลักดันให้เขาแสดงพฤติกรรม ที่
ตรงกับความสามารถของตนออกมา
ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิ ดของเมอร์เรย์ (Murray)
เมอร์เรย์ม ีค วามคิด เห็น ว่ า ความต้ อ งการเป็ น สิ่ง ที่บุ ค คลได้ส ร้า งขึ้น ก่ อ ให้เ กิด
ความรูส้ กึ ซาบซึ้ง ความต้องการนี้บางครัง้ เกิดขึน้ เนื่องจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และ
บางครัง้ อาจเกิดความต้องการเนื่องจากสภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความต้องการเป็ น
สิง่ ที่เกิดขึน้ เนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจนัน่ เอง ทฤษฎีความต้องการตาม
หลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุปได้ดงั นี้ (อ้างถึงใน โยธิน ศันสนยุทธ , 2530 : 36)
1. ความต้องการทีจ่ ะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for
Aggression) ความต้องการที่จะเอาชนะผู้อ่นื เอาชนะต่อสิง่ ขัดขวางทัง้ ปวงด้วยความรุนแรง มี
การต่ อสู้ การแก้แค้น การทาร้ายร่างกาย หรือ ฆ่าฟั นกัน เช่น การพูดจากระทบกระแทกกับ
บุคคลทีไ่ ม่ชอบกัน หรือมี ปั ญหากัน เป็ นต้น
2. ความต้องการทีจ่ ะเอกชนะฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ (Need for Counteraction)
ความต้องการทีจ่ ะเอาชนะนี้เป็ นความต้องการทีจ่ ะฟั นฝ่ าอุปสรรค ความล้มเหลวต่างๆ ด้วยการ
สร้างความ
พยายามขึน้ มา เช่น เมือ่ ได้รบั คาดูถูกดูหมิน่ ผูไ้ ด้รบั จะเกิดความพากเพียรพยายาม
เพื่อเอาชนะคา สบประมาทจนประสบความสาเร็จเป็ นต้น
3. ความต้อ งการที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความต้อ งการชนิ ด นี้ เป็ น
ความต้องการที่จะยอมแพ้ ยอมรับผิด ยอมรับคาวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การ
เผาตัวตายเพื่อประท้วงระบบการปกครอง พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับ
โทษตามกฎเกณฑ์ เป็ นต้น
4. ความต้องการทีจ่ ะป้ องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็ นความต้องการทีจ่ ะ
ป้ อ งกัน ตนเองจากค าวิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ การต าหนิ ติเตือ น ซึ่งเป็ น การป้ อ งกัน ทางด้านจิต ใจ
พยายามหาเหตุ ผ ลมาอธิบายการกระทาของตน มีการป้ อ งกัน ตนเองเพื่อ ให้พ้น ผิดจากการ
กระทาต่างๆ เช่น ให้เหตุผลว่าสอบตกเพราะครูสอนไม่ดี ครู อาจารย์ท่ไี ม่มวี ญ
ิ ญาณครู ขีเ้ กียจ
อบรมสังสอนศิ
่
ษย์ หรือประเภท “ราไม่ดโี ทษปี โทษกลอง”
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5. ความต้องการเป็ นอิสระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดนี้เป็ นความ
ต้อ งการที่ปรารถนาจะเป็ นอิส ระจากสิ่งกดขี่ท งั ่ ปวง ต้อ งการที่จะต่ อ สู้ด้ินรนเพื่อ เป็ นตัวของ
ตัวเอง
6. ความต้ อ งการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้ อ งการที่จ ะ
กระทาสิง่ ต่ างๆ ที่ยากล าบากให้ประสบความสาเร็จจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับ
ความต้องการความสาเร็จมากกว่าเพศหญิง
7. ความต้ อ งการสร้า งมิต รภาพกับ บุ ค คลอื่น (Need for Affiliation) เป็ นความ
ต้องการที่จะทาให้ผอู้ ่นื รักใคร่ ต้องการรูจ้ กั หรือมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ต้องการเอาอกเอก
ใจ มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบุคคลอื่น
8. ความต้อ งการความสนุ ก สนาน (Need for Play) เป็ น ความต้อ งต้อ งการที่จ ะ
แสดงความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดมีการสร้างหรือเล่าเรือ่ ง
ตลกขบขัน เช่น มีการพักผ่อนหย่อนใจมีส่วนร่วมในเกมกีฬาเป็ นต้น
9. ความต้อ งการแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุ ค คลมัก จะมี
ความปรารถนาในการที่จะแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน ไม่มคี วามรู้สกึ ยินดียนิ ร้ายกับบุค คลอื่น
ต้องการเมินเฉยจากผูอ้ ่นื ไม่สนใจผูอ้ ่นื
10. ความต้อ งการความช่ ว ยเหลือ จากบุ ค คลอื่น (Need for Succorance) ความ
ต้องการประเภทนี้จะเป็ นความต้องการให้บุคคลอื่นมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารใน
ตนเอง ต้องการได้รบั ความช่วยเหลือ การดูแล ให้คาแนะนาดูแลจากบุคคลอื่นนันเอง
่
11. ความต้อ งการที่จะให้ค วามช่ ว ยเหลือ ต่ อ บุ ค คลอื่น (Need for Nurture) เป็ น
ความต้องการที่จะเข้าร่วมในการทากิจกรรมในการทากิจกรรมกับบุคคลอื่น โดยการให้ความ
ช่วยเหลือให้บุคคลอื่นพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ
12. ความต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กบั ผู้อ่นื (Need for Exhibition) เป็ น
ความต้องการทีจ่ ะให้บุคคลอื่นได้เห็น ได้ยนิ เกี่ยวกับเรือ่ งราวของตนเอง ต้องการให้ผอู้ ่นื มีความ
สนใจ สนุ กสนาน แปลกใจ หรือตกใจในเรื่องราวของตนเอง เช่น เล่าเรื่องตลกขบขัน ไห้บุคคล
อื่นฟั งเพื่อบุคคลอื่นจะเกิดความประทับใจในตนเอง เป็ นต้น
13. ความต้ อ งการมีอิท ธิพ ลเหนื อ บุ ค คลอื่น (Need for Dominance) เป็ น ความ
ต้องการที่จะให้บุค คลอื่นมีการกระทาตามคาสังหรื
่ อความคิด ความต้องการของตน ทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนมีอทิ ธิพลเหนือกว่าบุคคลอื่น
14. ความต้องการทีจ่ ะยอมรับนับถือผูอ้ าวุโสกว่า (Need for Deference) เป็ นความ
ต้อ งการที่ยอมรับนับถือ ผู้ท่อี าวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมทัง้ นิยมชมชื่นในบุค คลที่มอี านาจ
เหนือกว่า พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี
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15. ความต้องการหลีกเลีย่ งความรูส้ กึ ล้มเหลว(Need for Avoidance of Inferiority)
ความต้องการจะหลีกเลีย่ งให้พน้ จากความอับอายทัง้ หลาย ต้องการหลีกเลีย่ งการดูถูก หรือการ
กระทาต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดความละอายใจ รูส้ กึ อับอายล้มเหลว พ่ายแพ้
16. ความต้องการที่จะหลีกเลีย่ งจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) ความ
ต้องการนี้เป็ นความต้องการที่จะหลีกเลีย่ งความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รบั ความ
ปลอดภัยจากอันตรายทัง้ ปวง
17. ความต้ อ งการที่จ ะหลีก เลี่ย งจากการถู ก ต าหนิ ห รือ ถู ก ลงโทษ (Need for
Avoidance of Blame) เป็ นความต้องการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรือ
ยอมนับคาสังหรื
่ อปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ
18. ความต้องการความเป็ นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็ นความ
ต้องการทีจ่ ะจัดสิง่ ของต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ ป็ นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม
19. ความต้องการทีจ่ ะรักษาชื่อเสียง เป็ นความต้องการทีจ่ ะรักษาชื่อเสียงของตนที่
มีอยู่ไว้จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แม้ว่าตนเองจะหิว หรือไม่ยอมทาความผิด
ไม่คดโกงผูใ้ ดเพื่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล เป็ นต้น
20. ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น (Need for Contrariness)
เป็ นความต้องการทีอ่ ยากจะเด่น นาสมัย ไม่เหมือนใคร
ความต้องการตามหลักพุทธศาสนา
ในทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความต้องการของมนุ ษย์ หรือความอยากซึ่งเรียกว่า
กิเลส มีอยู่ 3 อย่าง คือ (อ้างถึงใน พระธรรมปิ ฎก ป.อ. ปยุตโต, 2538 : 67 – 70)
1. กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณทัง้ 5 คือ ความอยากหรือปรารถนาในสิง่
น่ ารักใคร่พอใจ ซึ่งอาจเป็ น รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส มิใช่หมายถึงความต้องการทางเพศเพียง
อย่างเดียวอย่างเช่นทีค่ นส่วนใหญ่เข้าใจกัน
2. ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็ น อยากได้
3. วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น ไม่อยากได้
กล่าวไว้นัน้ เมื่อเทียบกับหลักธรรมของพุทธศาสนา เปรียบได้กบั อิฐารมณ์ 4 คือ
(อ้างถึงใน เสถียร เหลืองอร่าม, 2519 : 21)
1. ลาภ ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์ ศฤงคาร (สิง่ ทีท่ าให้เกิดความรัก, ความใคร่) เงินทอง
2. ยศ ได้แก่ ตาแหน่ง เหรียญตรา ปริญญา วิทยฐานะ
3. สรรเสริญ ได้แก่ ความเคารพ นับถือจากผูอ้ ่นื
4. ความสุข ทัง้ ในร่างกายและจิตใจ
(อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ศ รี, 2534 : 219 – 220) ความต้องการที่เหมือนกันของ
มนุ ษย์ มนุ ษย์มคี วามต้องการมากมายหลายอย่าง แต่ในแง่ของความสัมพันธ์ มนุ ษย์มคี วาม
ต้องการพืน้ ฐานทีเ่ หมือนกันทุกคนก็คอื
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1. ความรูส้ กึ “เป็ นคนสาคัญ” ฉะนัน้ จงทาให้ผอู้ ่นื รูส้ กึ ว่าเขาเป็ นคนสาคัญ ยกให้เขา
เป็ นคนสาคัญ เช่น การใส่ใจกับผู้อ่นื จาชื่อเพื่อนได้ มีของมาฝาก ขอรับคาปรึกษาหรือความ
ช่วยเหลือ
2. มนุ ษย์มคี วามต้องการอีกอย่างหนึ่ง คือ “ความยกย่อง หรือ ชื่นชม” ดังนัน้ ควร
ฝึกหัดยกย่องผูอ้ ่นื เป็ นประจาทุกครัง้ ทีเ่ ห็นใครกระทาสิง่ ดีๆ หรือ มีความคิดดีๆ แต่ควรระวัง ทา
ด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทา
3. อยากให้คนอื่น “รัก” และ “ชอบ” ตน ยิง่ คนรักยิง่ ชอบมากเท่าไร ยิง่ ปลาบปลืม้ ใจ
มากขึน้ เท่านัน้ ด้วยเหตุน้จี งึ ควร ทาให้เขาเกิดความรูส้ กึ นี้ให้มากขึน้
4. มนุ ษ ย์ทุก คนอยากสบายแต่ “ขี้เกียจ” และต้อ งการแนวร่ว มคือ คน “ขี้เกีย จ”
เหมือนเขา จงบอกว่าท่านขีเ้ กียจมากกว่าเขาเสียอีก เขาจะอุ่นใจขึน้ และคบท่านได้อกี นาน แต่
อย่าไปบอกว่าท่านขยันกว่าเขาก็แล้วกัน ทาให้เขามีความหวัง และรูส้ กึ ว่ายังมีค นสูเ้ ขาไม่ได้อกี
มากมาย เขาจะอยูใ่ นโลกนี้อย่างเป็ นสุข และรักท่านขึน้ อีกหลายเท่า
มนุ ษย์อยากได้สงิ่ ทัง้ สี่น้ี มนุ ษย์ต่อสู้ ดิ้นรน ลงทุน ทางานหนัก เล่นการพนัน เป็ น
โจร ปล้นฆ่า ก็เพื่อชีวติ จะได้รบั สิง่ ทัง้ สี่น้ีเท่านัน้ แม้ว่ามนุ ษย์จะมีความต้องการอื่นอีกมากมาย
แต่ความปรารถนาทัง้ สีป่ ระการดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งการมากในการติดต่อสัมพันธ์กนั
นอกจากนัน้ แล้วมนุษย์ยงั ต้องการสิง่ อื่นๆ อีกมากมายได้แก่ ความสุข มนุ ษย์ทุกคน
ล้วนแล้วแต่ ต้อ งการความสุข ไม่อยากพบกับความทุกข์ ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ จะทา
อย่างไรดี พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “เว้นเหตุแห่งทุกข์ย่อมมีสุขในทีท่ งั ้ ปวง” คาถามต่อมา แล้ว
อะไรจะเป็ นเหตุแห่งทุกข์ ? จะรูไ้ ด้อย่างไร ? คาตอบคือต้องมีปัญญา” คิด ไตร่ตรองให้รอบคอบ
ในทุกๆ เรื่อง มีสติท่รี ะลึกรูอ้ ยู่ตลอดเวลาว่าจะทาสิง่ ใด และที่เราจะทานัน้ ก่อให้เกิดผลใดบ้าง
เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่นื เรียกว่า พิจารณาให้ถ่องแท้แน่ ใจเสียก่อนจึงจะลงมือ
กระทา หรือปฏิบตั ิ ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของ “ความถู กต้อง ความดีงาม ไม่ก่อ ให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่อ่นื ” นัน้ แหละจึงจะเป็ นความสุขที่เป็ นความสุขจริงๆ ไม่ใช่เป็ นความสุขที่นาความ
ทุกข์มาให้เราภายหลัง
เมื่อทราบแล้วว่า มนุ ษย์ส่วนใหญ่มคี วามต้องการสิง่ ใดบ้าง ย่อมช่วยให้เราพอใจจะ
เห็นแนวทางในการตอบสนอง ความต้องการ ดังกล่าวของมนุ ษย์ทเ่ี ราติดต่อ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความรูส้ กึ นึกรักใคร่ พึงพอใจต่อกัน อันจะนาไปสู่มนุษยสัมพันธ์ทด่ี แี ละยาวนาน
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1.3 แนวคิ ดพฤติ กรรมมนุษย์
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิรยิ าอาการต่าง ๆ ที่มนุ ษย์ได้แสดงออก หรือ
ทุก ๆ สิง่ ที่บุคคลทาซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิต ใจ ซึ่งได้แก่
ความคิด ความรูส้ กึ และแรงขับซึ่งเป็ นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้
โดยตรง (Allen & Santrock, 1993 : 8)
พฤติกรรมของมนุ ษย์มคี วามหมายครอบคลุมการแสดงออกทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึง่ ถ้าเป็ นการแสดงออกทางด้านร่างกาย ก็จะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น
เดิน วิง่ นอน หรือ กระโดด เป็ นต้น แต่ถ้าเป็ นการแสดงออกทีอ่ ยู่ในกระบวนการของจิตใจ ก็จะ
ไม่แ สดงออกมาให้เห็น อย่างชัด เจน ซับซ้อ นอยู่ภ ายในจิต ใจ เช่น ความคิด ความรู้ส ึก หรือ
แรงจูงใจ เป็ นต้น เมื่อไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแล้ว ก็ต้องอาศัยการคาดเดาสรุปเอาจาก
การกระทาต่าง ๆ ทีส่ ามารถสังเกตเห็นได้ อาจจะจาแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. พฤติกรรมทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็ นปฏิกริ ยิ าสะท้อน เช่น การสะดุง้
เมือ่ ถูกเข็มแทง การกระพริบตา เมือ่ มีสงิ่ มากระทบกับสายตา ฯลฯ
2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุ ษย์มสี ติปัญ ญา
และอารมณ์ (Emotion) เมือ่ มีสงิ่ เร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็ นตัวตัดสินว่า ควรจะ
ปล่ อยกิรยิ าใดออกไป ถ้าสติปัญ ญาควบคุ มการปล่อ ยกิรยิ า เราเรียกว่าเป็ นการกระทาตาม
ความคิดหรือ ทาด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ ควบคุมเรียกว่า เป็ นการทาตามอารมณ์ หรือปล่อย
ตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์มอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญ ญา ทัง้ นี้เพราะ
มนุ ษ ย์ทุ ก คนยัง มีค วามโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้ พ ฤติก รรมส่ ว นใหญ่ เป็ นไปตาม
ความรูส้ กึ และอารมณ์เป็ นพืน้ ฐาน
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ม ีค วามซับ ซ้ อ นที่ ต้ อ งศึ ก ษาโดยละเอีย ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
นักวิชาการได้จาแนกพฤติกรรมมนุ ษย์ท่เี ป็ นสาระในการศึกษาออกเป็ นประเภทต่าง ๆ โดยใช้
เกณฑ์ในการจาแนก 5 เกณฑ์ (กุญชรี ค้าขายและคณะ, 2545) ดังนี้
1. เกณฑ์ในการใช้การสังเกต
ในการใช้ ก ารสัง เกตเป็ นเกณฑ์ พฤติ ก รรมสามารถจ าแนกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทแรกคือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา
ทาให้ผู้อ่นื สามารถมองเห็นได้ชดั เจน เช่น การหัวเราะ ยิม้ ร้องไห้ เป็ นต้น ประเภทที่สอง คือ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแล้ว แต่ผู้อ่นื ไม่สามารถ
มองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนัน้ จะเป็ นผูบ้ อกหรือแสดงบางอย่างเพื่อให้คนอื่นรับรู้
ได้เช่น ความคิด ความรูส้ กึ การเข้าใจ ความจา เป็ นต้น
พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในต่างก็เป็ นตัวกาหนดซึง่ กันและกัน เช่น ถ้าพฤติกรรม
ภายในโศกเศร้า ก็จะแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอกทางสีหน้าแววตาเศร้า ท่าทางเก็บกด
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เก็บตัว หรือร้องไห้ออกมาได้ ในทานองเดียวกัน ถ้าพฤติกรรมภายนอกเกรีย้ วกราด ตวาดแม่ไป
โดยไม่ตงั ้ ใจ ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมภายใน คือ รูส้ กึ ผิด และอาจคิดในทางร้ายว่าแม่ไม่รกั ตน
2. เกณฑ์ดา้ นแหล่งกาเนิดพฤติกรรม
ในการใช้แหล่งทีเ่ กิดเป็ นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทแรก คือ พฤติกรรมวุฒภิ าวะ (Maturity) ซีงเป็ นความพร้อมทีเ่ กิดขึน้ โดยมีธรรมชาติเป็ น
ตัวกาหนดให้เป็ นไปตามเผ่าพันธุ์ และวงจรของชีวติ มนุ ษย์สามารถเกิดพฤติกรรมนัน้ ขึน้ มาได้
ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านประสบการณ์หรือการฝึ กฝน เช่น การคลาน การร้องไห้ การนอน เป็ น
ต้น ประเภทที่สอง คือ พฤติก รรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learned) ซึ่งเป็ นผลมาจากการได้รบั
ประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น การว่ายน้า การขีจ่ กั รยาน การอ่านหนังสือ เป็ นต้น
3. เกณฑ์ดา้ นภาวะทางจิตของบุคคล
ในการใช้ภ าวะทางจิต ของบุค คลเป็ นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาแนกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่กระทาโดยรู้ตวั (Conscious) เป็ นพฤติกรรมที่อยู่
ในระดับ จิต ส านึ ก เช่น พู ด วิ่ง เดิน เป็ น ต้น ประเภทที่ส อง พฤติก รรมที่ก ระท าโดยไม่รู้ต ัว
(Unconscious) เป็ นพฤติกรรมที่อยู่ในระดับจิตไร้สานึก หรือจิตใต้สานึก หรือเป็ นพฤติกรรมที่
ขาดสติสมั ปชัญญะ เช่น ฝั น ละเมอ เป็ นต้น
4. เกณฑ์ดา้ นการแสดงออกของอินทรีย์
ในการใช้การแสดงออกของอินทรียเ์ ป็ นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาแนกเป็ น 2
ประเภท ได้แ ก่ ประเภทแรก คือ พฤติก รรมทางกาย (Physical activity) เป็ นพฤติก รรมที่
แสดงออกโดยใช้อวัยวะของร่างกายอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแขน
หรือขา การปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถของร่างกาย การพยักหน้า การโคลงตัว เป็ นต้น ประเภททีส่ อง
พฤติก รรมทางจิต (Psychological activity) เป็ นพฤติกรรมที่อ ยู่ภ ายใน เช่น ความคิด ความ
เข้าใจ หรือการเกิดอารมณ์ เป็ นต้น
5. เกณฑ์ดา้ นการทางานของระบบประสาท
ในการใช้การทางานของระบบประสาทเป็ นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาแนกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่ควบคุมได้ (Voluntary) เป็ นพฤติกรรมที่อยู่ใน
ความควบคุมและสังการด้
่
วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การพูดคุย
การแกว่งแขนขา เป็ นต้น ประเภทที่สอง พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็ นการทา
งานของอินทรียท์ เ่ี ป็ นไปโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิกริ ยิ าสะท้อน (สะอึก) สัญชาติญาณ (สะดุง้ ) และ
การทางานของระบบอวัยวะภายใน เป็ นต้น จากสาระทัง้ หมดทีน่ าเสนอจะเห็นได้ว่า พฤติกรรม
ครอบคลุมถึงการกระทาทุกอย่างของมนุ ษย์ทงั ้ ที่ประกฏชัดเจนและไม่ปรากฏชัดเจน ในอันทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อสิง่ เร้าภายในและสิง่ เร้าภายนอก เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบในร่างกายและ
จิตใจ ทาให้ตอบสนองความต้องการของอินทรียไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ถือเป็ นความสามารถ
ในการปรับตัวและการจัดการกับสภาพการต่าง ๆ ของมนุษย์องค์ประกอบของพฤติกรรม
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พฤติกรรมของมนุษย์นนั ้ แยกออกมาเป็ นปั จจัยย่อย ๆ เรียกว่าองค์ประกอบ
พฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด สติปัญญา เจตคติ อารมณ์และความเชื่อ
1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้ เป็ นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริม่
ตัง้ แต่การมีสงิ่ เร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทัง้ ห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการ
แปลความ
2. การเรียนรู้ (Learning) การเรีย นรู้ เป็ น การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของบุ ค คล
อย่างค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึ กฝน มิใช่ผลจากการตอบสนอง
ของสัญ ชาติญ าณ อุ บ ัติเหตุ หรือ ความบังเอิญ โดยกระบวนการเรีย นรู้จะเป็ น กระบวนการ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการรับรู้
3. การคิด (Thinking) การคิด เป็ นกระบวนการของสมอง ในการสร้างสัญ ลักษณ์
หรือภาพให้ปรากฏในสมอง เพื่อเป็ นตัวแทนของวัตถุ สิง่ ของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
ความสามารถในการคิดนัน้ มีความสัมพันธ์ระดับสติปัญญา แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 ความคิดรวบยอด (Concept) เป็ นลาดับขัน้ ที่เกิดจากการทางานของสมอง
ในการจัดกลุ่ มหรือ การสรุป รวมที่จะท าความเข้าใจในสิ่งของ บุ ค คล เรื่อ งราว ประสบการณ์
ต่างๆทีไ่ ด้รบั รูห้ รือต่อความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ว่าคืออะไร
3.2 จินตนาการ (Imagination) เป็ นการสร้างภาพขึน้ ในสมองตามความนึกคิด
ของตนเองเป็ นผลมาจากการสะสมการรับ รู้จากประสบการที่ผ่ านมา ผสมกับ ความต้อ งการ
ความสนใจ ความคาดหวังอารมณ์ และความรู้สกึ ของบุคคล การจิต นาการในสิง่ เดียวกันของ
บุคคลแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป
4. สติปัญญา (Intelligence) สติปัญญา เป็ นความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบได้
จากพฤติก รรมที่บุค คลแสดงออก ระดับของสติปัญ ญาสังเกตได้จากการแสดงออกที่มคี วาม
คล่องแคล่ว รวดเร็ว ความถูกต้อง ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการปรับตัว การใช้
แบบทดสอบวัดสติปัญญาจะทาให้ทราบระดับสติปัญญาชัดเจนขึน้
5. เจตคติ (Attitude) เจตคติ เป็ นความรูส้ กึ ที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ
เช่น พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อบุคคล หรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
สภาวะนี้เป็ นแรงทีจ่ ะกาหนดทิศทางของพฤติกรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ สิง่ ของ หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้อง
6. อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ เป็ นสภาวะทางจิตใจ ทีม่ ตี ่อสิง่ เร้า ซึง่ มีผลต่อร่างกาย
และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
7. ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อ เป็ นการยอมรับนับถือเชื่อมันในสิ
่ ง่ ใดสิง่ หนึ่งที่อาจ
ตัง้ อยู่นบพื้นฐานของความคิดเหตุ ผ ลที่ส ามารถพิสูจน์ ได้ หรืออาจตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการ
ยอมรับ ศรัท ธา โดยปราศจากเหตุ ผ ลหรือ การพิสู จ น์ ใ ด ๆ จึง เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ท าให้ เ กิด
พฤติกรรม เราไม่อาจสังเกตความเชื่อได้โดยตรง แต่จะสังเกตได้จากพฤติกรรมทีบ่ ุคคลกระทา
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และสัน นิษ ฐานว่าพฤติก รรมที่เกิด ขึ้นนัน้ เป็ นผลมาจากความเชื่อ ความเชื่อ ไม่จาเป็ น ต้อ งมี
เหตุผลแต่เป็ นการกาหนดขึน้ จากสิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการจะเชื่อในสิง่ ใด เขาสามารถเชื่อในสิง่ ใด เขา
สามารถเชื่อในอะไร และเขาถูกวางเงื่อนไขในสิง่ ที่เชื่อมาอย่างไร อีกประการหนึ่งความเชื่อนัน้
ทาให้เขาตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานได้
เป้ าหมายและความสาคัญของการศึกษาพฤติ กรรม
1. เป้ าหมายของการศึกษาพฤติกรรม
ลาเฮย์ (Lahey 2001 : 5) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของศาสตร์ทางจิตวิทยาอันเป็ น
ศาสตร์ท่ศี กึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมว่า มีเป้ าหมายเป็ น 4 ประการ คือ เพื่อการอธิบายพฤติกรรม
เพื่อการเข้าใจพฤติกรรม เพื่อการพยากรณ์พฤติกรรม และเพื่อการควบคุมพฤติกรรม ซึง่ จากคา
กล่าวของลาเฮย์น้ีจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เกี่ ยวกับ พฤติกรรมจะเป็ น ประโยชน์ อย่างยิง่ ทัง้ แก่
ตนเองและสังคม เพราะช่วยให้รแู้ ละบอกได้ถงึ สาเหตุทม่ี าของพฤติกรรม แล้วนาความรูเ้ หล่านัน้
มาวิเคราะห์ใ ห้เกิด ความเข้าใจตนเอง เข้า ใจผู้อ่ืน ช่ ว ยท านายแนวโน้ ม พฤติก รรม และได้
แนวทางเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมเพื่อดารงชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ าวิกฤติชวี ติ ได้ และ
อยูร่ วมกับผูอ้ ่นื โดยสันติสุข
2. ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรม
จากเป้ าหมายของการศึกษาพฤติกรรมอันประกอบด้วยเป้ าหมายเพื่อการอธิบาย
พฤติก รรม เป้ าหมายเพื่อ การพยากรณ์ พ ฤติกรรม เป้ าหมายเพื่อ การเข้าใจพฤติก รรม และ
เป้ าหมายเพื่อการควบคุมพฤติกรรมนัน้ หากการศึกษาพฤติกรรมบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวก็จะ
ส่งผลดีต่อผูศ้ กึ ษาและมีความสาคัญต่อบุคคลและสังคม ซึง่ อาจกล่าวเป็ นข้อ ๆ ถึงความสาคัญ
ของความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรม ได้ดงั นี้
2.1 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง คือ จาก
การศึกษาธรรมชาติพ ฤติก รรมของมนุ ษ ย์ในแง่มุมต่ าง ๆ จะ ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจ
ตนเองไปด้วย จากความเข้าใจตนเองก็นาไปสู่การยอมรับตนเอง และได้แนวทางปรับตน พัฒนา
ตน เลือกเส้นทางชีวติ ทีเ่ หมาะสมแก่ตน
2.2 ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผศู้ กึ ษาเกิดความเข้าใจผูอ้ ่นื คือ ความรูด้ า้ น
พฤติกรรมอันเป็ นข้อสรุปจากคนส่วนใหญ่ ช่วยเป็ นแนวทางเข้าใจบุคคลใกล้ตวั และผู้แวดล้อม
ช่วยให้ยอมรับข้อดีขอ้ จากัดของกันและกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ มีสมั พันธภาพที่ดี
และช่วยการจัดวางตัวบุคคลได้เหมาะสมขึน้
2.3 ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมช่วยบรรเทาปั ญหาสังคม คือเรื่องปั ญหาสังคมอันมี
ปั จจัยหลายประการนัน้ ปั จจัยของปั ญหาสังคมที่สาคัญมากส่วนหนึ่งมาจากปั ญ หาพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคม อาจจะเป็ นปั ญ หาสุขภาพจิต ปั ญ หาเบี่ยงเบนทางเพศ ปั ญ หาพฤติกรรม
ก้าวร้าว ลักขโมย ความเชื่อที่ผดิ การลอกเลียนแบบที่ไม่ เหมาะสม เป็ นต้น ซึ่งความรูเ้ กี่ยวกับ
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พฤติกรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การปรับตัวของบุคคลต่อไป
2.4 ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวติ คือ จากความ
เข้า ใจในอิท ธิพ ลของพัน ธุ ก รรมและสิ่งแวดล้อ มต่ อ พฤติก รรม ช่ ว ยให้ผู้ศึก ษารู้จ กั เลือ กรับ
ปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนทัง้ ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ช่วย
ให้เข้าใจธรรมชาติภายในตน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ เป็ นแนวทางสู่การเสริมสร้าง
พัฒนาตนและบุคคล อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
วิ ธีการศึกษาพฤติ กรรม
วิธกี ารศึกษาพฤติกรรม คือวิธกี ารทีถ่ ูกนามาใช้ในการแสวงหาความรูต้ ่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรม ซึง่ วิชาใด ๆ ทีม่ คี วามเป็ นศาสตร์ จะนาวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหา
ความรู้ท งั ้ สิ้น ซึ่งวิธ ีก ารทางวิท ยาศาสตร์น้ี ประกอบด้ว ย 5 ขัน้ ตอน คือ ก าหนดปั ญ หา ตัง้
สมมุตฐิ าน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล ตามลาดับ ขัน้ ตอนดังกล่าวเป็ นแนวทาง
สาหรับวิธกี ารศึกษาพฤติกรรมโดยต้องดาเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธจี ะมีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่ างกัน ไปก็ต าม ส าหรับ วิธ ีก ารศึก ษาพฤติก รรมกระท าได้ห ลายวิธ ี ตามลัก ษณะของ
พฤติกรรมทีศ่ กึ ษา (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2544) ดังนี้
1. การทดลอง (Experimental Method) เป็ นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่
เป็ น วิท ยาศาสตร์สูงมาก โดยมุ่งศึก ษาความสัม พัน ธ์เชิงเหตุ และผลระหว่างเหตุ ก ารณ์ ส อง
เหตุ ก ารณ์ และเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ ป็ น เหตุ เรีย กว่ า ตัว แปรอิส ระ (Tndependent Variable) ส่ ว น
เหตุ ก ารณ์ ท่ีเป็ น ผล เรียกว่า ตัว แปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบตั ิต่ อ ตัว แปรอิส ระ
เรียกว่า การจัดกระทา (Treatment) ในการทดลองแต่ละครัง้ ผู้ทดลองต้องตัง้ สมมุติฐานก่อน
แล้วทาการทดลอง การทดลองมี 2 ลักษณะ คือ การทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร และการทดลอง
ภาคสนาม ในการทดลองแต่ละครัง้ ต้องคานึงถึง การปฏิบตั ซิ ้า หมายถึงว่าการกระทาซ้าอีกครัง้
แม้ว่าจะบุค คล และสถานที่ก ันก็ได้ผ ลอย่างเดิมทุกครัง้ นักจิต วิทยาควรทาการทดลองซ้า ๆ
หลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้ได้ผลอย่างเดิมเพื่อให้เกิดความมันใจ
่ ส่วนการควบคุมตัวแปรนัน้ จะเห็นว่า
ในการทดลองแต่ละครัง้ มีขอ้ จากัด เพราะการทีจ่ ะควบคุมตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนัน้ อาจจะมีตวั
แปรซ้อนมาทาให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริงได้ ในการสรุปผลก็เช่นเดียวกันต้องมี
ขอบเขตจากัด คือ ผลการทดลองจะเกิดลักษณะนี้ ได้เฉพาะในกลุ่ ม ทีม ีคุ ณ ลักษณะแบบนัน้
เท่านัน้ ซึ่งไม่ส ามารถนาไปใช้ก ับ กลุ่ม อื่น ที่แตกต่ างกันออกไปได้ ข้อดีของการทดลองก็ค ือ
นักจิตวิทยาสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของพฤติกรรมได้ ทาให้แน่ ใจได้ว่า อะไร
เป็ นสาเหตุ อะไรเป็ นผล
2. การสารวจ (Survey Method) เป็ นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกัน แม้ว่าจะ
ไม่เข้มข้นนักก็ยงั มีวธิ กี ารศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะ
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เป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั ไม่ได้ และผู้ศกึ ษาไม่มกี ารจัดกระทาต่อตัวแปร กระทาเพียงแค่ศกึ ษาตัว
แปรอย่างมีระบบใน
สถานการณ์ ท่ีพ บ การส ารวจจาเป็ นต้อ งอาศัย เครื่อ งมือ ที่มที งั ้ ความเชื่อ ถือ ได้ (Reliability)
ความเทีย่ งตรง (Validity) รวมทัง้ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้เป็ นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร
3. วิธกี ารตรวจสอบจิตตนเอง (Introspection Method) วิธกี ารตรวจสอบจิตตนเอง
หรือ วิธกี ารพินิจภายในนี้ หมายถึง วิธกี ารที่บุคคลสังเกตตนเองหรือสารวจตนเอง โดยการให้
บุ ค คลพิจ ารณาความรู้ส ึก ของตนเอง ส ารวจตรวจสอบตนเอง แล้ว รายงานถึง สาเหตุ แ ละ
ความรู้ส ึก ของตนเองออกมา ซึ่งในการตรวจสอบจิต ตนเอง บางครัง้ อาจใช้ว ิธ ีก ารนึ ก ย้อ น
ทบทวนไปถึงเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ และฝั งใจหรือประทับใจในอดีต อาจกลายเป็ นปมขัดแย้ง ซึ่ง
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ
4. วิธ ีท างคลินิ ก (Clinical Method) เป็ น การศึก ษาพฤติก รรมแบบลึก (In-Depth
Study) รายใดรายหนึ่งโดยใช้เครือ่ งมือหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหลาย ๆ ด้าน และใช้ระยะ
เวลานานเพื่อให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ ตลอดจนได้ขอ้ ความรูใ้ หม่ ๆ ทีจ่ ะ
นาไปใช้กบั กรณีอ่นื ๆ ได้ นักจิตวิทยาจะไม่เพียงแต่ศกึ ษาเรื่องตามทีค่ นไข้เล่าให้ฟังเท่านัน้ ยัง
ต้ อ งมีก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากประสบการณ์ ใ นอดีต ชีว ประวั ติ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ใ น
ครอบครัวและสิง่ แวดล้อมเพื่อดูภูมหิ ลังทางสังคมของคนไข้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การ
ทดสอบ การศึกษารายกรณี การสังเกต การสัมภาษณ์ สังคมมิติ การทดสอบทางจิตวิทยา อาทิ
การทดสอบบุคลิกภาพ การฉายจิต เพื่อศึกษาเจตคติ ความต้องการทางอารมณ์และทางจิตใจ
เพื่อดูสาเหตุของความผิดปกติทางบุคลิกภาพนัน้ ๆ ว่ามีสาเหตุทแ่ี ท้จริงมาจากอะไร
5. การสังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติก รรมเป็ น จานวนไม่
น้อยจาเป็ นต้องศึกษาในสถานการณ์ปกติทส่ี ถานการณ์นนั ้ เกิดขึน้ โดยการเฝ้ าสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เรียกว่า การสังเกตอย่างมีระบบวิธกี ารนี้ต้องนิยามพฤติกรรมทีจ่ ะ
สังเกตให้ชดั เจนและวัดได้ เรียกว่า นิยามปฏิบตั กิ าร (Operational Definition) การสังเกตเป็ น
วิธกี ารที่มคี วามชัดเจน ง่าย และสะดวก ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับผู้สงั เกตว่าจะมีค วามรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะความชานาญ มีความสามารถในการสังเกตมากน้อยแค่ไหน สิง่ เหล่านี้ผสู้ งั เกตควรได้รบั
การฝึกฝนการสังเกตมาเป็ นอย่างดี การสังเกตทีด่ นี นั ้ จะต้องมีจดุ มุง่ หมาย ว่าจะสังเกตเรือ่ งอะไร
สัง เกตไปท าไม สถานการณ์ แ ละสภาพการณ์ ท่ีต้ อ งการสัง เกต จ านวนครัง้ ในการสัง เกต
ระยะเวลา วันเวลาในการสังเกต สิง่ เหล่านี้ต้องกาหนดให้ชดั เจน และที่สาคัญผู้ท่ที าการสังเกต
ต้องไม่มอี คติต่อผูถ้ ูกสังเกตและเรือ่ งทีท่ าการสังเกตอยูร่ วมทัง้ จะต้องทาการสังเกตโดยไม่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างรูต้ วั ว่ามีใครคอยสังเกตอยู่ การสังเกตอาจใช้เครื่องมือช่วยบันทึกรายละเอียดด้วย เช่น
เครื่องบันทึกเสียง การถ่ าย ภาพยนตร์ เครื่องมือตรวจนับผู้มาใช้บริการของห้างสรรพสินค้า
เป็ นต้น
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6. การใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) การใช้แ บบสอบถามเหมาะส าหรับ ใน
การศึก ษาพฤติก รรมของบุ ค คลที่ม ีจ านวนมาก ๆ และต้อ งการค าตอบอย่างรวดเร็ว ทาให้
ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบบสอบถามที่ใช้จะต้องเป็ นเครื่องมือที่มคี วามเป็ นมาตรฐาน มี
คุณภาพ มีความเทีย่ งตรง มีความเชื่อมันได้
่ สามารถวัดในสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะวัด ในการให้ตอบ
แบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจตคติเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะทราบ เมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วธิ กี ารทางสถิตวิ จิ ยั หาคาตอบออกมา เพื่อให้ได้ผลทีช่ ดั เจน
ขึน้ ควรนาวิธกี ารอื่นมาใช้ตรวจสอบอีกครัง้ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็ นต้น
7. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) แบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็ น
เครื่องมือที่ใช้วดั ลักษณะพฤติกรรมที่แอบแฝงอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งเป็ นสิง่ ที่บุคคลพยามยาม
ปกปิ ดซ่อนเร้นไว้ จะโดยรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ก็ตาม อาทิ การตรวจเช็คระดับสติปัญญา การวัดความ
ถนัดและความสนใจ การตรวจลักษณะของบุคลิกภาพและอารมณ์ ซึ่งในขัน้ ตอนของการสร้าง
แบบทดสอบนัน้ ต้องผ่านกระบวนการทีน่ ่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้แบบทดสอบทีแ่ ม่นตรง
สรุ ป แล้ ว วิธ ีก ารศึ ก ษาทางจิต วิท ยาต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ไ ม่ ม ี ว ิธ ีใ ดดี ท่ี สุ ด แต่ เ ป็ น
กระบวนการที่สาคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การนาไปใช้ก็ขน้ึ อยู่กบั จุดมุ่งหมาย
ของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ วิธกี ารสังเกต การสารวจ การใช้แบบสอบถาม และการทดลอง มักใช้ศกึ ษา
กับกลุ่มคนจานวนมาก ๆ และมักเป็ นการศึกษาเพื่อหาความรู้ โดยไม่สนใจพฤติกรรมเฉพาะตัว
บุคคล ส่วนวิธกี ารทดสอบ การตรวจสอบจิตตนเอง และการศึกษาประวัตริ ายกรณี มักใช้ในทาง
คลินิกเพื่อทาความเข้าใจ หรือแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล
กลุ่มจิ ตวิ ทยาเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติ กรรมมนุษย์
การศึก ษาจิต วิท ยาต้อ งท าความเข้าใจการศึก ษาของนัก จิต วิท ยาในกลุ่ ม ต่ าง ๆ
การศึกษาจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์และสามารถมองพฤติกรรมมนุ ษย์ได้หลายทัศนะ
ตามแนวคิดหลักของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีความเชื่อ ระเบียบวิธกี ารศึกษา ตลอดจน
เนื้อหาสาระ ขอบข่ายของกิจกรรมแตกต่างกันไปตามความเชื่อพื้นฐานของแต่ละกลุ่ม เราไม่
สามารถบอกได้ว่าแนวคิดของกลุ่มไหนถูกต้องที่สุดวิธที ่ดี ที ่สี ุดคือจะต้องเลือกแนวคิดบางกลุ่ม
หรือผสมผสานแนวคิดจากหลาย ๆ แนวคิดเข้าด้วยกัน เพื่อนามาอธิบาย หรือทาความเข้าใจ
พฤติกรรมมนุ ษย์ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2549) แนวคิดทางจิตวิทยา สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
1. แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยม (Structuralism)
กลุ่มนี้มคี วามเชื่อว่าจิตมีองค์ประกอบเป็ น 2 ส่วน คือ กายกับจิต ทัง้ สองส่วนทา
งานสัมพันธ์กนั จิตควบคุมการทางานของกาย การทางานของกายเกิดเป็ นพฤติกรรม กลุ่มนี้มุ่ง
ศึกษา “องค์ประกอบและการทางานของจิต” หาคาตอบว่าจิตประกอบไปด้วยการทางานอย่างไร
ซึ่งสรุปได้ว่าโครงสร้างของจิตประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน คือ การรับ สัมผัส ความรูส้ กึ และ
จินตนาการ เมื่อทัง้ สามส่วนนี้ มาสัมพันธ์กนั ภายใต้สดั ส่วนที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรูปแบบ
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โครงสร้างแห่งจิตขึ้นอย่างไรก็ตาม แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยมก็ได้รบั การโจมตี
มากในวิธกี ารทีใ่ ช้ศกึ ษา แม้ว่ากลุ่มโครงสร้างนิยมจะยืนยันในความเป็ นวิทยาศาสตร์ของตน แต่
วิธกี ารศึกษาทีเ่ รียกว่า การตรวจสอบตนเอง (Introspection) ก็ยงั ดูไม่น่าเชื่อถือนัก เพราะยังอิง
การศึก ษาในแบบปรัช ญา และวิธ ีก ารศึก ษาดัง กล่ าวก็ม ีค วามเป็ นอัต นั ย สูง เนื่ อ งจากการ
ตรวจสอบตนเองจะมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กั บผู้ตรวจสอบตนเองเป็ น
สาคัญ
2. แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาหน้าทีน่ ิยม (Functionalism)
กลุ่ ม หน้ าที่นิ ย มสนใจที่จ ะศึก ษาเกี่ย วกับ โครงสร้างของจิต เช่ น เดีย วกับ กลุ่ ม
โครงสร้างนิยม แต่ นักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความสาคัญ กับการทางานของจิตว่ามีหน้ าที่อย่างไร
และมีกระบวนการอย่างไร ทีจ่ ะส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล จะทาให้เกิดประโยชน์มากกว่า
การศึกษาเฉพาะโครงสร้างของพฤติกรรมภายในเท่านัน้ และกลุ่มนี้มุ่งศึกษาสิง่ ที่ช่วยให้มนุ ษย์
ปรับตนต่อสิง่ แวดล้อมหรือแก้ปัญ หาได้ดี และเน้ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูข้ อง
มนุ ษย์ดว้ ยจิตวิทยากลุ่มหน้าทีน่ ิยมเน้นถึงการปรับตัวโดยมีความมุ่งหมายทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับ
สิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ยงั มีจดุ มุม่ หมายเพื่อให้ได้คาตอบทีว่ ่าอะไรทีท่ าให้มนุษย์มคี วามสามารถ
ทีแ่ ตกต่างไปจากสัตว์จาพวกอื่น นัน่ คือ ต้องการจะทราบว่าอะไรทีท่ าให้มนุ ษย์มคี วามสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ดกี ว่าสัตว์อ่นื นันเอง
่
3. แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)
แนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์น้ีช่วยให้เห็นความผิดปกติของพฤติกรรม เข้าใจผู้ม ี
ปั ญหา เป็ นแนวทางในการบาบัดรักษาความผิดปกติ และอาจช่วยให้ระวังตัวเองมิให้จติ ของตน
ผิดปกติไปได้ โดย จิตของคนเราแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
3.1 จิตสานึก (Conscious Mind) เป็ นสภาวะปกติของบุคคลในการดารงชีวติ รูต้ วั
ว่าทาอะไร เป็ นใครและอยู่ทไ่ี หน ซึ่งก็คอื สภาพทีบ่ ุคคลรูต้ วั ว่าแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปและ
แสดงออกไปตามหลักเหตุผล หรือแสดงตามแรงผลักดันจากภายนอก
3.2 จิตกึ่งรูส้ านึก (Preconscious Mind) เป็ นจิตที่เก็บสะสมข้อมูลประสบการณ์
มากมาย มิได้รตู้ วั ในขณะนัน้ แต่พร้อมทีจ่ ะดึงเข้ามาอยู่ในระดับจิตสานึก อาจจะเป็ นรูปแบบของ
ความจาก็ได้
3.3 จิตไร้สานึก (Unconscious Mind) เป็ นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่
รูส้ กึ ตัวเลย อาจเนื่องมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดไว้ อาจสะท้อนออกมาในรูปของความฝั นหรือ
การละเมอ
นอกจากนั ้น ยัง ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของจิต เป็ น 3 ส่ ว น ซึ่ง ทัง้ สามส่ ว นนี้
ผสมผสานกันเป็ นบุคลิกภาพของบุคคล ซึง่ เป็ นแรงขับให้กระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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3.1 อิด (Id) เป็ น ส่ว นที่ติดตัว มาโดยกาเนิด เป็ น ความต้อ งการขัน้ พื้นฐานของ
มนุ ษย์ ซึง่ รวมถึง ความอยาก สัญชาตญาณ และแรงขับ เพื่อให้ได้มาเพื่อความต้องการของตน
โดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง ชัวดี
่
3.2 อีโก้ (Ego) เป็ นพลังส่วนทีผ่ ่านกระบวนการเรียนรูม้ าแล้ว เป็ นส่วนทีค่ วบคุม
การแสดงพฤติก รรมของคน ๆ นัน้ ให้ด าเนิ น ไปอย่างเหมาะสม ภายใต้อิท ธิพ ลของอิดและ
ซุปเปอร์ อีโก้ พยายามแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ ของอิดและซุปเปอร์อโี ก้ ไม่ให้มคี วามขัดแย้ง
กันมากเกินไป จนก่อให้เกิดโรคจิตหรือโรคประสาท
3.3 ซุ ป เปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็ นพลังที่พ ัฒ นาขึ้น จากการเรีย นรู้ในสังคมที่
เกี่ย วกับ หลัก ศีล ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม อุ ด มคติในการด าเนิ น ชีว ิต ข้อ บังคับ ทางสังคม
ซุปเปอร์อีโก้อาจได้มาจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ อย่างไรก็ต ามแนวคิดของ
ฟรอย์ไ ด้ร บั การวิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ ว่ า มองโลกในแง่ร้า ย เน้ น ในเรื่อ งของแรงขับ ทางเพศมาก
จนเกินไป
4. แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมเน้นศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สงั เกตได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมภายนอก โดยเชื่อว่าเราจะทราบถึงเรื่องราวของจิตก็โดยศึกษาจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก จัดเป็ นกลุ่มที่อธิบายพฤติกรรมซึ่งมุ่งทาความเข้าใจบุคคลจากสิง่ ที่เป็ น
รูปธรรม ผลงานของนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งนาไปใช้
มากในการปรับพฤติกรรมความเชื่อของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุกอย่างจะต้องมี
สาเหตุ พฤติกรรมเป็ นการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่ เร้า มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้า
กับการตอบสนอง ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได้ โดยใช้
สิ่งเร้ามาเป็ น ตัว ก าหนดพฤติก รรม ซึ่งกลุ่ ม พฤติก รรมนิ ย มเชื่อ ว่า เราสามารถปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมของบุคคลได้โดยใช้สงิ่ เร้าทีบ่ ุคคลต้องการมากาหนดการกระทา และการใช้แรงเสริม
หรือ รางวัล มาท าให้พ ฤติก รรมที่ต้ อ งการเกิด ซ้ า ขึ้น อีก จนกลายเป็ นพฤติก รรมที่ถ าวร แต่
ขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็เน้ นการลงโทษกับพฤติกรรมที่ไม่ดดี ้วย โดยเชื่อว่าการลงโทษจะทาให้
บุ ค คลลดการกระทาที่ไ ม่ ดีเพื่อ หลีก เลี่ย งการถู ก ลงโทษ อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิด ของกลุ่ ม
พฤติกรรมนิยม ก็ได้รบั การวิจารณ์ว่าเห็นมนุ ษย์เป็ นเครื่องจักรมากเกินไป เพราะจะจัดกระทา
กับมนุ ษย์ในลักษณะใดก็ได้ เพราะมนุษย์มคี วามรูส้ กึ นึกคิด ไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
5. แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology)
แนวความคิด ของกลุ่ ม เกสตัล ท์ ให้ค วามส าคัญ กับ การศึก ษาพฤติก รรมโดย
ส่วนรวมทัง้ หมด จะแยกศึกษาทีละส่วนไม่ได้ เชื่อว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาย่อม
เกิด จากคุ ณ สมบัติโดยส่ ว นรวมของบุ ค คลนั น้ ซึ่งประกอบไปด้ว ยความรู้ ความคิด ทัก ษะ
ทัศนคติ ฯลฯ ไม่ได้เกิดจากคุณสมบัตใิ ดเพียงอย่างเดียว กลุ่มนี้ได้ช่อื อีกชื่อหนึ่งว่า ปั ญญานิยม
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(cognitivism) เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมต้องศึกษาจากกระบวนรับรูแ้ ละการคิดใน
สมองซึง่ เป็ นตัวสังการให้
่
เกิดพฤติกรรม
ทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลท์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ จึงให้ความสาคัญกับ
การรับรู้ (Perception) เป็ นรากฐานของการเรียนรู้ เกิดจากการแปลอาการสัมผัส
ออกมาอย่างมีความหมาย โดยอาศัยความรูค้ วามเข้าใจเดิม ประสบการณ์เดิมปั ญญา หรือสิง่ ที่
คาดคะเนไว้ล่วงหน้า
การหยังเห็
่ น (Insight) เป็ น การเกิดความรู้ค วามเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง คิดช่องทาง
แก้ปัญหาได้ฉับพลันจากการพิจารณาสภาวะรอบด้าน รูแ้ ละเข้าใจปั ญหาทีก่ าลังเผชิญอยูแ่ ละหา
ช่องทางในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เชื่อว่าเกิดในมนุษย์และสัตว์ชนั ้ สูง
เท่านัน้
แนวทัศนะของกลุ่มจิ ตวิ ทยามนุษยนิ ยม (Humanism)
ความเชื่อเบือ้ งต้นของกลุ่มจิตวิทยามนุษย์นิยม มีดงั นี้ (เติมศักดิ ์ คทวณิช, 2550)
มนุ ษย์มจี ติ ใจ ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเขัาใจ ทัง้ ยังมีขดี ความสามารถ
เฉพาะตัว ไม่ใช่จะกาหนดให้เป็ นอะไรก็ได้ตามใจชอบของคนอื่น ซึง่ ตรงข้ามกับแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเราสามารถกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ดว้ ยกันได้
มนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนเป็ นผู้ ซ่ึง พยายามที่จ ะรู้ส ึก เข้ า ใจตนเอง และต้ อ งการบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของตน (Self Acturalization) จึงไม่ยากนักที่จะเสริมสร้างให้บุคคลคิดวิเคราะห์
เข้าใจตน และนาจุดดีมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเอง
ข้อบังคับและระเบียบวินัยไม่สู่จาเป็ นนักสาหรับผู้พฒ
ั นาแล้ว ทุกคนต่างมุ่งสร้าง
ความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ให้แก่ตนถ้าเขาได้รบั การยอมรับ ดังนัน้ จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาตน
จึงอยูท่ ก่ี ารยอมรับตนเองและผูอ้ ่นื ให้ได้ก่อน
บุ ค คลที่พ ร้อ มต่ อ การปรับ ปรุ ง ตนเองควรจะได้ ม ีส ิท ธิเ ลือ กการกระท าเลือ ก
ประสบการณ์ ก าหนดความต้อ งการ และตั ด สิน ใจเรื่อ งต่ าง ๆ ด้ว ยตนเอง (Self Mastery)
เป็ นการ “ออกแบบชีวติ ” ทีเ่ หมาะสมตามทิศทางของเขา
วิธ ีก ารแสวงหาความรู้ห รือ ข้อ เท็จจริง ส าคัญ กว่ าตัว ความรู้ห รือ ตัว ข้อ เท็จ จริง
เพราะโลกมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ตัวของความรูห้ รือตัวข้อเท็จจริงจะไม่ใช่สงิ่ ตายตัว ดัง นัน้
สิง่ ที่เป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของบุคคลมากทีส่ ุดก็คอื กรรมวิธใี นการเสาะแสวงหาความรู้ ไม่ใช่
เน้นทีต่ วั ความรูเ้ พียงอย่างเดียว
แนวคิดจากกลุ่มมนุษย์นิยมทีอ่ าจนาไปใช้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรม คือ การเน้นให้
บุคคลได้มเี สรีภาพ เลือกวิถชี วี ติ ตามความต้องการและความสนใจ ให้เสรีภาพในการคิด การทา
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้ นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และนาส่วนดีใน
ตนเองมาใช้ประโยชน์ ให้เต็มที่ รักศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของตนเอง สร้างสรรค์สงิ่ ดีให้ตนเอง
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ทาให้มองคนอื่นในแง่บวก ยอมรับคนอื่นและสร้างสรรค์สงิ่ ดีงามให้แก่ผอู้ ่ืนและสังคม (ภาณุวฒ
ั น์
ศิวะสกุลราช, ม.ป.ป.)
4. แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้จ่าย
ศิร ิว รรณ เสรีร ัต น์ แ ละคณะ (2541 : 124 – 125) อ้ า งอิง จาก Kotler, Philip.
(1999). Marketing Management ได้ ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภค (Consumer
behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
แล้วซึ่งการใช้สนิ ค้าและบริการ ทัง้ นี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ และการใช้สนิ ค้า
พฤติกรรมการใช้จ่าย หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคขึ้นสุดท้ายที่ซ้ื อ
สินค้าและบริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซ้อื
สินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาดผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคทัวโลกนั
่
น้
มีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็ นต้น ทาให้พฤติกรรมการกิน
การใช้ การซื้อ และความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทาให้มกี าร
ซือ้ การบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ
อีกทีท่ าให้มกี ารบริโภคแตกต่างกัน (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ออนไลน์)
ผูส้ ูงอายุถงึ แม้จะเป็ นวัยที่มพี ฤติกรรมการซื้อของบริโภคน้อยกว่าวัยอื่น ๆ แต่ก็
ยังมีความจาเป็ นต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อการดารงชีพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของอาหาร
การกิน ยารักษาโรค และสิง่ ของอื่นๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นกับผูส้ งู อายุ
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เป็ นวิธกี ารศึกษาทีแ่ ต่ละบุคคลทาการตัดสินใจ
ทีจ่ ะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้อง
ศึกษาว่าสินค้าทีเ่ ขาจะเสนอนัน้ ใครคือผูบ้ ริโภค (Who?) ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร (What?) ทาไมจึงซือ้
(Why?) ซื้อ อย่ า งไร (How?) ซื้อ เมื่อ ไร (When?) ซื้อ ที่ไ หน (Where?) ซื้อ และใช้ บ่ อ ยครัง้
เพียงใด (How often) รวมทัง้ การศึกษาว่าใครมีอทิ ธิพลต่อการซื้อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ
เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจ ทีท่ าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริม่ ต้นจากการทีเ่ กิดสิง่ กระตุ้น (Stimulus)
ที่ท าให้เกิดความต้อ งการ สิ่งกระตุ้นผ่ านเข้ามาในความรู้ส ึกนึก คิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black
box) ซึง่ เปรียบเสมือนกล่องดา ทีผ่ ผู้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื ที่
จะได้รบั อิทธิพ ลจากลัก ษณะต่ างๆ ของผู้ซ้อื แม้จะมีการตอบสนองผู้ซ้อื (Buyer’sresponse)
หรือการ ตัดสินใจของผูซ้ อ้ื (Buyer’s purchase decision)
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1. พฤติ กรรมของผูซ้ ื้อ
ผูผ้ ลิตและผู้จาหน่ ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Buyer behavior)
ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญของการปฏิบตั กิ ารบริโภค ซึง่ หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลีย่ นสินค้า และบริการด้วยเงิน และรวมทัง้ กระบวนการตัดสินใจ ซึง่ เป็ น
ตัว ก าหนดให้ ม ีก ระบวนการกระท านี้ พฤติก รรมของผู้ ซ้ือ นั ้น เราหมายรวมถึง ผู้ซ้ือ ที่เป็ น
อุตสาหกรรม (Industrial buyer) หรือเป็ นการซือ้ บริษทั ในอุตสาหกรรมหรือผูซ้ อ้ื เพื่อขายต่อ แต่
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ เราเน้นถึงการซือ้ ของผูบ้ ริโภคเอง ปกติเรามักใช้คาว่า พฤติกรรมของ
ลูกค้า (Customer behavior) แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซ้อื ได้คาทัง้ สองคือ พฤติกรรมผู้ซ้อื และ
พฤติกรรมลูกค้านี้เป็ นความหมายเหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลกั ษณะในทางเศรษฐกิจของการ
บริโภคมากกว่า
2. การซื้อและการบริ โภค
คาว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค นัน้ ในความหมายทีถ่ ูกต้อง มิใช่หมายถึง การบริโภค
(Consumption) แต่ ห ากหมายถึงการซื้อ (Buying) ของผู้บริโภค จึงเน้ นถึงตัวผู้ซ้อื เป็ นสาคัญ
และทีถ่ ูกต้องแล้ว การซือ้ เป็ นเพียงกระบวนการหนึ่งของการตัดสินใจและไม่สามารถแยกออกได้
จากการบริโภคสินค้า ทัง้ ที่กระทาโดยตัวผู้ซ้อื เองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว
ซึง่ มีผซู้ ้อื ทาตัวเป็ นผู้แทนให้ การซื้อแทนนัน้ ผูซ้ ้อื แทนจะเป็ นผู้ทางานแทนความพอใจของผู้ท่ี
จะบริโ ภคอี ก ต่ อ หนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ เ อง ผู้ ว ิเ คราะห์ ก ารตลาดจึง ต้ อ งระวัง อยู่ เ สมอถึ ง
ความสัมพันธ์นนั ้
สรุป พฤติก รรมผู้บ ริโภคหมายถึง การกระท าของบุ ค คลบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่งเกี่ยวข้อ ง
โดยตรงกับการจัดการหาให้มาและการใช้ซ่งึ สินค้าและบริการ ส่วนพฤติกรรมผู้ซ้อื นัน้ หมายถึง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับการแลกเปลีย่ นสินค้า และบริการด้วยเงิน และ
รวมถึงการตัดสินใจ
บทบาทพฤติก รรมผู้ บ ริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของ
ผูบ้ ริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค นักการ
ตลาดได้นามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผู้
แสดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้รเิ ริม่ ผู้มอี ทิ ธิพล ผู้ตดั สินใจซื้อ ผู้
ซือ้ และผูใ้ ช้โดยทัวไปมี
่
5บทบาทคือ
1. ผู้รเิ ริม่ (Initiator) บุ ค คลที่รบั รู้ถึงความจาเป็ นหรือความต้องการ ริเริม่ ซื้อ และ
เสนอความคิดเกีย่ วกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ผู้มอี ทิ ธิพล (Influence) บุคคลที่ใช้คาพูดหรือการกระทาตัง้ ใจหรือไม่ ได้ตงั ้ ใจที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ การซือ้ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3. ผูต้ ดั สินใจ (Decision) บุคคลผู้ตดั สินใจหรือมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซือ้ หรือไม่
ซือ้ อะไร ซือ้ อย่างไร หรือซือ้ ทีไ่ หน
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4. ผูซ้ อ้ื (Buyer) บุคคลทีซ่ อ้ื สินค้าจริง
5. ผู้ใ ช้ (User) บุ ค คลที่เกี่ยวข้อ งโดยตรงกับ การบริโภค การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ หรือ
บริการ
การวิเคราะห์พ ฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้นหา
หรือวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ
พฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผูบ้ ริโภคคาตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ทีส่ ามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม
สิง่ เร้า (stimuli) ในทางการตลาดนัน้ เราแบ่งสิง่ เร้าออกเป็ น 2 ประเภท คือ สิง่ เร้า
ทางการตลาดกับสิง่ แวดล้อมอื่นๆทางการตลาด ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค
สิง่ เร้าทางการตลาด ได้แก่ สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps อัน
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนัน่ เอง
สิ่ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ ทางการตลาด ที่อ ยู่ อ ยู่ ล้ อ มรอบผู้ บ ริโ ภคได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
สิง่ เร้าเหล่านี้นับเป็ นตัวนาเข้าหรือ input ทีจ่ ะเข้าไปยังกล่องดาของผู้บริโภค และส่งผลให้มกี าร
ตอบสนองออกมาเป็ น output
กล่ อ งดา (black box) ค าค านี้เป็ น นามธรรม โดยสมมติว่ากล่อ งดาเป็ นที่รวมเอา
ปั จจัยต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่ วัฒนธรรม สังคม ลักษณะ ส่วนบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผูบ้ ริโภคแต่ละคนเอาไว้ นอกไปจากนี้ในกล่องดายังมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ อยู่อกี ด้วย สิ่ งเร้า
เมื่อมาถึงกล่องดาจะถูกปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็ นการตอบสนอง
ถ้าการตอบสนองเป็ นไปในทางบวก กระบวนการตัดสินใจซือ้ ทางาน จนกระทังมี
่ การซื้อเกิดขึน้
ตามมา ถ้าตอบสนองเป็ นไปในทางลบ ผูบ้ ริโภคคงไม่ลงมือซือ้
การตอบสนอง (response) เป็ นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปั จจัยและกลไกการทางาน
ของกระบวนการตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่ในกล่องดาของผูบ้ ริโภค ถ้าการตอบสนองเป็ นไปในทางบวก
จะสังเกตเห็นผูบ้ ริโภคไปเลือกผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะซือ้ เลือกตราผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะซือ้ เลือกร้านค้าทีจ่ ะซือ้
เลือกจังหวะเวลาทีจ่ ะซือ้ และเลือกจานวนทีจ่ ะซือ้ เป็ นต้น
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อ อุปโภคบริโภคสินค้าและบริก าร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการ
บริโภคสินค้า การเลือกซือ้ การตัดสินใจซือ้ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
โดยสามารถใช้ 7 คาถาม (6Ws 6H) ที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เพื่อค้นหา 7 คาตอบ (7Os) ดังนี้ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2558 อ้างถึงใน ปรัชญา ปิ ยะรังสี, 2554)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคาถามทีต่ ้องการ
ทราบตลาดเป้ าหมาย (target market) หรือ ลัก ษณ ะกลุ่ ม เป้ าหมาย (occupants) โดยมี
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กลุ่มเป้ าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมศิ าสตร์ ด้านจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์และด้าน
พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่ า ย และ การส่ ง เสริม การตลาด ที่เ หมาะสมและการตอบสนองความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย
2. ผู้ บ ริโ ภคซื้อ อะไร (What does the consumer buy?) เป็ นค าถามที่ต้ อ งการ
ทราบสิ่ง ที่ ผู้ บ ริโ ภคต้ อ งการซื้ อ (objects) โดยสิ่ง ที่ ผู้ บ ริโ ภคต้ อ งการคือ คุ ณ สมบัติ ห รือ
องค์ป ระกอบของผลิต ภัณ ฑ์ (product component) และความแตกต่ างที่เหนื อ กว่าคู่แ ข่งขัน
(competitive Differentiation) โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product strategy) ทางด้ า น
ผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง ศักยภาพผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation)
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็ นค าถามที่ต้อ งการ
ทราบวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้อ (objectives) โดยต้ อ งท าการศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ คือ ปั จจัยทางจิตวิทยา ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน ปั จจัยเฉพาะ
บุคคล เพราะผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าเพื่อสนองความต้องการด้านร่างกาย และจิตวิทยา ซึง่ ต้องศึกษา
ถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
4. ใครมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจซื้ อ (Who participates in the buying?) เป็ น
คาถามที่ต้องการทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ (organizations) ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริหารโดยมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซือ้ คือ ผูร้ เิ ริม่ ผูม้ อี ทิ ธิผล ผูต้ ดั สินใจซือ้ และ ผูใ้ ช้
5. ผู้บ ริโภคซื้อ เมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็ นค าถามที่ต้องการ
ทราบโอกาสในการซื้อ (occasions) ของผู้บริโภค เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจน
เทศกาลหรือ โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสาคัญต่างๆ
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็ นคาถามที่ต้องการ
ท ราบ ช่ อ งท างห รื อ แห ล่ ง (outlets) ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ไป ท าการซื้ อ เช่ น ห้ า งสรรพ สิ น ค้ า
ซูปเปอร์มาร์เก็ตตลอดจนรานขายของชา เป็ นต้น (ชีวรรณ เจริญสุข, 2558 อ้างถึงใน ธวัลวรัตน์
อินทนันชัย, 2552)
7.ผู้บ ริโภคซื้อ อย่ างไร (How does the consumer buy?) เป็ น ค าถามที่ต้ อ งการ
ทราบขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ (operation) โดยมีองค์ประกอบการซื้อ
โดย การรับรูป้ ั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรูส้ กึ
ภายหลังการซือ้
เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้มกี ารนาเครื่องมือด้านการตลาดมา
เป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค 4 ด้านดังนี้คอื
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พงึ พอใจผลิตภัณ ฑ์ อาจจะมีตวั ตน หรือไม่มตี วั ตนก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นส่วนสาคัญ
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ที่สุดของส่ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานที่อ งค์การหรือ บุค คล
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน(Utility) มีมูลค่า (Values) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณ ฑ์ขายหรือได้การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคานึงถึงปั จจัย 2 อย่างคือความ
แตกต่ างของผลิต ภัณ ฑ์(Product Differentiation) และองค์ป ระกอบ ของผลิต ภัณ ฑ์( Product
Component)(ชีวรรณ เจริญสุข อ้างถึงใน กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555) หรือแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ น
องประกอบตัวเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ นตัวสาคัญทีม่ รี ายละเอียดทีจ่ ะต้อง
พิจารณาอีก มากมาย ดังนี้ เช่น ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ (Produce Variety) ชื่อ ตรา
สิน ค้ า ของผลิต ภัณ ฑ์ (Brand Name) คุ ณ ภาพ ของผลิต ภั ณ ฑ์ (Quality) การรับ ประกั น
ผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของ
ผูบ้ ริโภค ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ถ้ามูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็
จะตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ต้องคานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องของผลิตภัณฑ์ตลอดจน
ภาวะแข่ ง ขัน หรือ มู ล ค่ า ของสิน ค้ า และบริก ารที่ ว ัด ออกมาเป็ นตั ว เงิน การก าหนดรามี
ความสาคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณา
ราคาจะต้อ งก าหนดต้นทุ นการผลิต สภาพการแข่งขัน กาไรที่ค าดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน
ดังนัน้ กิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการกากาหนดราคาสินค้าและบริการ ประเด็น
สาคัญ จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสินค้าที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List
Price) ราคาที่ ใ ห้ ส่ ว นลด (Discounts) ราคาที่ ม ี ส่ ว นยอมให้ (Allowances) ราคาที่ ม ี ช่ ว ง
ระยะเวลาทีก่ ารชาระเงิน (Payment Period) และราคาเงือ่ นไขให้สนิ เชื่อ (Credit Terms)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติ กรรมการใช้จ่าย
1. ปั จจัยทางวัฒ นธรรม (cultural factors) เป็ นปั จจัยที่อิทธิพลออกที่กระทบต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้กว้างขวางทีส่ ุด ลึกล้าทีส่ ุด ซึง่ แบ่งย่อยออกเป็ นวัฒนธรรมหลัก (core
culture) แล้วก็อนุวฒ
ั นธรรม (subculture) และชัน้ ทางสังคม (social class)
วัฒ นธรรมหลัก เป็ นสิ่งที่ม ีอยู่ในทุกกลุ่ มหรือในทุ กสังคมของมนุ ษ ย์ และเป็ นตัว
ก่อให้เกิดค่านิยม การรับรู้ ความอยากได้ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุ ษย์ สิง่ เหล่ านี้เมื่อเกิดขึน้
แล้วก็ถ่ายทอดให้แก่กนั และกันมา และด้วยเหตุท่แี ต่ละสังคมก็มวี ฒ
ั นธรรมหลักเป็ นของตนเอง
ผลก็คอื พฤติกรรมการซือ้ ของมนุษย์ในแต่ละสังคมก็จะผิดแผกแตกต่างกันไป
อนุ วฒ
ั นธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยทีร่ วมกันเข้าเป็ นสังคมกลุ่มใหญ่
จาแนกอนุวฒ
ั นธรรมออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. อนุวฒ
ั นธรรมทางเชือ้ ชาติ (ethnic subculture)
2. อนุวฒ
ั นธรรมตามท้องถิน่ (regional subculture)
3. อนุวฒ
ั นธรรมทางอายุ (age subculture)
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4. อนุวฒ
ั นธรรมทางอาชีพ (occupational subculture)
ชัน้ ทางสังคม หมายถึง คนจานวนหนึ่งที่มรี ายได้ อาชีพ การศึกษา หรือชาติ
ตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเหมือนกันชัน้ ทางสังคมของผู้บริโภคที่อยู่ในสังคมเมื่อ
แบ่งออกแล้วจะมีลกั ษณะ ดังนี้
ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นชัน้ เดียวกันมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมเหมือนกัน
สถานภาพของผูบ้ ริโภคจะสูงหรือต่ า ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั ว่าจะถูกจัดกลุ่มอยู่ใน
ชัน้ ทางสังคมระดับใด
ชัน้ ทางสังคมของผู้บริโภคถูกจัดกลุ่มและลาดับความสูงต่ าโดยตัวแปรหลาย
ตัว เช่น อาชีพ รายได้ ความมังคั
่ งร
่ ่ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็ นต้น
บุคคลอาจมีการเคลื่อนไหลจากชัน้ ทางสังคมชัน้ หนึ่งหนึ่ งไปยังชัน้ อื่น ๆ ได้
ทัง้ เลื่อนขึน้ และเลื่อนลง
2. ปั จจัยทางสังคม (social factors) ปั จจัยทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพในสังคม
เป็ นต้น
กลุ่ ม อ้างอิง (reference group) กลุ่ ม อ้างอิงของผู้บ ริโภคคนใด หมายถึง กลุ่ ม
บุคคลซึง่ ผูบ้ ริโภคคนนัน้ ยึดถือหรือไม่ยดึ ถือเอาเป็ นแบบอย่างในการบริโภคหรือไม่บริโภคตาม
โดยทีผ่ บู้ ริโภคคนนัน้ จะเป็ นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่กไ็ ด้
ครอบครัว (family) สมาชิก ในครอบครัว หนึ่ ง ๆ ประกอบด้ว ยพ่ อ แม่ และลู ก
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีอทิ ธิพลอย่างสาคัญ ในพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และยังมี
ผลการวิจยั ทีย่ นื ยันว่าครอบครัวเป็ นองค์กรซือ้ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในสังคม
บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ
ตาแหน่ งหรือเกียรติยศของบุคคลทีป่ รากฏในสังคม ส่วน บทบาท หมายถึง การทาตามหน้าที่ท่ี
สังคมกาหนดไว้ ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคมหลายหน่ วย บุคคลทุกคนย่อมมีสถานภาพได้
หลายอย่าง มากบ้างน้อยบ้าง เช่น เป็ นพ่อ เป็ นแม่ เป็ นลูก เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนักการเมือง เป็ น
ปลัดกระทรวง เป็ นนายตารวจ เป็ นนายธนาคาร เป็ นนักศึกษา ฯลฯ สถานภาพเป็ นสิง่ ทีส่ มาชิก
ในสังคมหนึ่ง ๆ กาหนดขึน้ เป็ นบรรทัดฐานสาหรับกระจายอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
สิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิก
3. ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล (personal factors) ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคที่สาคัญ ๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ รายได้
รูปแบบการดาเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทัศน์ทม่ี ตี ่อตนเอง
อายุ (age)..พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ หรือ ตัด สิน ใจบริโภคของบุ ค คลย่ อ ม
แปรเปลี่ย นไปตามระยะเวลาที่ยงั มีชีว ิต อยู่ ขณะอยู่ในวัย ทารกหรือ วัย เด็ก พ่ อ แม่จะเป็ น ผู้
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์มาให้บริโภคเกือบทัง้ หมด เมื่ออยู่ในวัยรุ่นบุคคลจะตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
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ด้วนตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ลบั หลังพ่อแม่เข้าสู่วยั ผู้ใหญ่มรี ายได้เป็ นของตนเอง
อานาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สุด ต่อเมื่อเข้าสู่วยั ชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ๆ เช่น
ญาติพน่ี ้อง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามาอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อีก
วัฏ จัก รชีว ิต ครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง รอบแห่ ง ชีว ิต ครอบครัว
นับตัง้ แต่การเริม่ ต้นชีวติ ครอบครัวไปจบลงทีก่ ารสิน้ สุดชีวติ ครอบครัว แต่ละช่วงของวัฏจักรชีวติ
ครอบครัวผูบ้ ริโภคจะมีรปู แบบและพฤติกรรมการซือ้ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป วัฏจักรชีวติ ครอบครัว
ของบุคคลแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนใหญ่ ๆ คือ
1. ระยะทีย่ งั เป็ นหนุ่มสาวและโสดแยกตัวจากบิดามารดามาอยูอ่ ย่างอิสระ
2. ระยะทีก่ า้ วเข้าสู่ชวี ติ ครอบครัว
3. ระยะทีก่ ่อกาเนิดและเลีย้ งดูบุตร
4. ระยะทีบ่ ุตรแยกออกไปตัง้ ครอบครัวใหม่
5. ระยะสิน้ สุดชีวติ ครอบครัว
อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่ทาให้ต้ อง
บริโภคผลิต ภัณ ฑ์แ ตกต่ างไปจากผู้ประกอบอาชีพ อื่น ๆ เช่น นักธุรกิจที่ต้อ งใช้ค วามคิดอยู่
ตลอดเวลา หากขับรถด้วยตนเองอาจเกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ย ทาให้ต้องบริโภคบริการของพนักงาน
ขับรถ พนักงานส่งเอกสารต้องการความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานหากใช้รถยนต์ย่อมบังเกิด
ความล่าช้าเพราะการจราจรติดขัด จึงต้องบริโภครถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายได้ส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ หรือ ไม่ซ้อื ได้แ ก่ รายได้ส่ ว นบุ ค คลที่ถู กหัก ภาษีแล้ว (Disposable
income) หลังจากถูกหักภาษี ผู้บริโภคจะนาเอารายได้ส่วนหนึ่งไปเก็บออมไว้และอีกส่วนหนึ่ง
ไปซือ้ ผลิตภัณฑ์อนั จาเป็ นแก่การครองชีพเรียกว่า Disposable income และรายได้ส่วนนี้น่เี องที่
ผูบ้ ริโภคจะนาไปซือ้ สินค้าประเภทฟุ่มเฟื อย
รูปแบบการดาเนินชีวติ (Life Styles) รูปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคลใด หมายถึง
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ใช้เงิน และใช้เวลา ของบุคคลคนนัน้ ซึง่ แสดงออกมาให้ปรากฏซ้า ๆ กัน
ในสี่ ม ิติ ต่ อ ไปนี้ คื อ มิ ติ ท างด้ า นลัก ษณะประชากรที่ ป ระกอบกั น เข้ า เป็ นตั ว คนคนนั ้น
(demographics) กิจกรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม (Activities) ความสนใจที่เขามีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
(interest) และความคิดเห็นทีเ่ ขามีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Opinion) มิตทิ งั ้ 3 อย่างหลังนี้ มักนิยมรียก
ว่า AIO Demographics
4. ปั จจัยทางด้ านจิ ตวิ ทยา (Psychological factors) ที่ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัด สิน ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโ ภคได้ แ ก่ การจู ง ใจ (Motivation) การรับ รู้ (Perception) การเรีย นรู้
(Learning) ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes)
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การจูงใจ โดยทัวไป
่ หมายถึง การชักนาหรือการเกลีย้ กล่อมเพื่อให้บุคคลเห็นคล้อย
ตาม สิง่ ทีใ่ ช้ชกั นาหรือเกลีย้ กล่อมเรียกว่าแรงจูงใจ (Motive) ซึง่ หมายถึงพลังทีม่ อี ยู่ในตัวบุคคล
แล้ว และพร้อ มที่จ ะกระตุ้ น หรือ ชี้ท างให้บุ ค คลกระท าการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง เพื่อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายของบุคคลนัน้
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือสิง่ เร้าเข้ามาจัด
ระเบีย บและท าความเข้า ใจ โดยอาศัย ประสบการณ์ เ ป็ นเครื่อ งมือ จากนั ้น จึง มีป ฏิกิร ิย า
ตอบสนอง การที่ผู้บ ริโภคสองคนได้รบั สิ่งเร้าอย่างเดีย วกัน และตกอยู่ภ ายใต้ส ถานการณ์
เดียวกัน แต่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองแตกต่างกัน เป็ นเพราะการรับรูน้ ่ีเอง นักการตลาดพึงเข้าใจว่า
ในชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคจะตกอยูท่ ่ามกลางสิง่ เร้ามากมาย และผูบ้ ริโภคสามารถจะเลือกรับ
ได้ สามารถจะบิดเบือนได้ และสามารถทีจ่ ะเลือกจดจาเอาไว้ได้ การส่งสิง่ เร้า (เช่น การโฆษณา)
ออกไป จึงต้องโดดเด่น ชัดเจน และจาง่าย จึงจะทาให้ผบู้ ริโภคมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองไปในทางที่
ประสงค์
การเรีย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมอัน เป็ นผลมาจากการได้ ม ี
ประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผูบ้ ริโภคหากมีประสบการณ์มาแล้วว่าผลิตภัณฑ์
ใดสามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ความอยากได้ของเขาได้ดี เมือ่ ตก
อยู่ในภาวะที่ความต้องการหรือความอยากได้อย่างเดิมแสดงอิทธิพลออกมาอีก ผู้บริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เดิมไปบริโภคอีก
ความเชื่อและทัศนคติ ความเชื่อเป็ นลักษณะที่แสดงถึงความรูส้ กึ นึกคิดที่จะเป็ นไป
ได้ อันเป็ นจุดมุ่งหมายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ซึง่ จะเป็ นความจริงหรือไม่จริงก็ได้ ความเชื่อนี้อาจเกิด
จากความรู้ ความคิดเห็น หรือศรัทธา ก็ได้ และอาจมีอารมณ์ความรูส้ กึ หรือความสะเทือนใจ
เข้ามาเกีย่ วข้องหรือไม่กไ็ ด้
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคมีขนั ้ ตอนดังนี้
การยอมรับ ปั ญ หา (Problem Recognition) หมายถึง สภาวะที่ผู้บ ริโภครู้และ
ประจักษ์ชดั ว่า ความปรารถนาของเขากับความเป็ นจริงที่ดารงอยู่ ยังมีขอ้ แตกต่างกันทัง้ ระดับ
ความเป็ น จริงที่ด ารงอยู่นัน้ ยังต่ ากว่าระดับ ความปรารถนาเสีย อีก ด้ว ย เช่ น ผู้บ ริโภคที่เป็ น
เจ้าของรถยนต์คนั หนึ่ง ย่อมมีความปรารถนาจะให้เครื่องยนต์ทางานทุกครัง้ ทีท่ าการติดเครื่อง
ในเวลาเช้า เพื่อ ขับ ขี่อ อกไปท างาน แต่ ถ้าปรากฏว่ าในหนึ่ งสัป ดาห์ต้อ งท าการเข็น เพื่อ ให้
เครื่องยนต์ทางานถึงห้าวัน ผูบ้ ริโภคคนนัน้ ย่อมรูป้ ระจักษ์ชดั ว่า มีความแตกต่างเกิดขึน้ ระหว่าง
ระดับ ของความปรารถนากับ ระดับ ของความเป็ น จริง นั น่ คือ การยอมรับ ปั ญ หานั น่ เองเมื่อ
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจหาทางแก้ไขปั ญหา ในขัน้ ตอนแรกผูบ้ ริโภคจะตระหนักถึงปั ญหา หรือความ
ต้อ งการในสิน ค้าหรือ การบริก ารซึ่งความต้อ งการหรือ ปั ญ หานัน้ เกิดขึ้น มาจากความจาเป็ น
(Needs) ซึง่ เกิดจาก
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1. สิง่ กระตุน้ ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้ กึ หิวข้าว กระหายน้า เป็ นต้น
2. สิ่ง กระตุ้ น ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิด จากการกระตุ้ น ของส่ ว น
ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ ากิน จึงรูส้ กึ หิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรูส้ กึ อยากซื้อ อยากได้ , เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้
เป็ นต้น
การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information Rsearch) สารสนเทศเกี่ย วกับ วิธ ี
แก้ปัญหาทีผ่ บู้ ริโภคเสาะแสวงหาก็คอื ส่วนประสมการตลาดทีน่ ักการตลาดจานวนมากมายจาก
หลายบริษทั พัฒนาออกมาเสนอนัน่ เอง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้ ผูบ้ ริโภคจะไปแสวงหามา
จากสีแ่ หล่งด้วยกันคือ
แหล่งบุคคล (Personal Source)
แหล่งการค้า (Commercial Source)
แหล่งสาธารณะ (Public Source)
แหล่งประสบการณ์ (Experience Source)
ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั ส่วนประสมการตลาดมา
จานวนหนึ่ง ส่ วนประสมการตลาดเหล่ านี้จะถูกวิเคราะห์และพัฒ นาขึ้นเป็ นทางเลือ กสาหรับ
ผูบ้ ริโภคนัน้ ๆ แล้วจึงประเมินทางเลือกต่อไป
การประเมิ นทางเลื อก (Alternatives Evaluation) เมื่อถึงขัน้ ตอนนี้ ผู้บริโภคจะ
กาหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึน้ มา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดที่จดั เก็บ
รวบรวมมานัน้ เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดทีพ่ งึ ประสงค์หรือไม่พงึ
ประสงค์นนเอง
ั่
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ในขัน้ ตอนการประเมินผลทางเลือกทีแ่ ล้ว
มา ผู้บริโภคได้เรียงลาดับคะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตัง้ ใจซื้อก็เกิดขึน้ แล้ว พอ
มาถึงการตัด สิน ใจซื้อ จะเป็ น การเลือ กเอาทางใดทางเลือ กหนึ่ งจากหลาย ๆ ทางเลือ กนั น้
โดยทัวไปผู
่ บ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราทีผ่ ่านเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีทส่ี ุด ซึง่ ต้องมีการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ตรายีห่ อ้ ทีซ่ อ้ื (Brand Decision)
2. ร้านค้าทีซ่ อ้ื (Vendor Decision)
3. ปริมาณทีซ่ อ้ื (Quantity Decision)
4. เวลาทีซ่ อ้ื (Timing Decision)
5. วิธกี ารในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
พ ฤ ติ ก รรม ห ลั ง ก ารซื้ อ (Postpurchase Behavior) ห ลั ง จากการที่ ไ ด้ ซ้ื อ
ผลิตภัณ ฑ์มา และได้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะเรียนรูว้ ่าผลิตภัณฑ์นัน้ สามารถแก้ปัญ หาได้จริง
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หรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใดเมือ่ ลูกค้าได้รบั ความพอใจหรือพอใจมากจากการได้
บริโภคผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามักจะมีพฤติกรรมดังนี้
ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั มากขึน้ มีความภักดียาวนาน
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ซ้าอีกเมือ่ บริษทั ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่
กล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริษทั ไปในทางบวก
สนใจข้อเสนอของคู่แข่งน้อยลง มีความไวต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ให้บริษทั ทราบ
เป็ นลูกค้าประจาของบริษทั
ในกรณีผู้บริโภคได้รบั ความไม่พอใจจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคอาจเก็บ
งาความรูส้ กึ ไม่พอใจนัน้ เอาไว้เงียบ ๆ ก็ได้ หรืออาจมีปฏิกริ ยิ าตอบโต้ก็ได้ เป้ าหมายของการ
ตอบโต้อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์หรือผูข้ ายก็ได้ มีการเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจริง กับสิง่ ทีค่ าดหวัง
ถ้าคุ ณ ค่ าของสิน ค้าหรือบริก ารที่ได้รบั จริง ตรงกับที่ค าดหวังหรือสูงกว่าที่ได้ค าดหวังเอาไว้
ลูก ค้าก็จะเกิด ความพึงพอใจในสิน ค้าหรือ บริก ารนัน้ โดยถ้าลูก ค้ามีค วามพึงพอใจก็จ ะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซ้า หรือบอกต่อ เป็ นต้น แต่เมื่อใดก็ต ามที่คุ ณ ค่าที่ได้รบั จริงต่ ากว่าที่ได้
คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึ พอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คอื ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริโภคคนอื่นๆ ด้วย
จากแนวคิด การตัด สิน ใจ สรุป ได้ว่ า การตัด สิน ใจ เป็ น กระบวนการที่ผู้บ ริโภค
ตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจัย คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า สังคมและ
กลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผูบ้ ริโภค เวลาและโอกาส
ลักษณะของสิ นค้าเพื่อการบริ โภคแบ่งได้ 2 ประเภท
1. สินค้าคงทน มีอายุการใช้งานนาน เช่น รถยนต์ บ้าน โทรทัศน์
2. สินค้าไม่คงทน เป็ นสินค้าใช้แล้วสิน้ เปลือง เช่น สบู่ ยาสีฟัน อาหาร
ปัจจัยที่กาหนดการบริ โภค
1. รายได้ ถ้ า มีร ายได้น้ อ ยการใช้จ่ า ยในการบริโภคย่ อ มต่ า ถ้ า รายได้สู ง ขึ้น
ผูบ้ ริโภคจะใช้จา่ ยมากขึน้ ซือ้ สินค้าทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ
2. ราคาสินค้า หากคาดคะเนว่าราคาสินค้าในอนาคตจะสูงขึ้นผู้บริโภคจะรีบซื้อ
สินค้านัน้ มากักตุน ส่วนของรายได้ทน่ี าไปใช้จา่ ยจะสูงขึน้
3. รสนิยม รสนิยมผู้บริโภคย่อมแตกต่างกัน และมีการเอาอย่างกันในการบริโภค
จึงมีการใช้จา่ ยสินค้าฟุ่มเฟื อย
4. ระบบเงินผ่อน เป็ นการเพิม่ โอกาสในการบริโภคเพราะไม่ต้องชาระเงินครัง้ เดียว
และผูม้ รี ายได้น้อยสามารถซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาแพงได้
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ปัจจัยที่กาหนดความยืดหยุ่นของความต้องการของผู้บริ โภค
1. ความสามารถในการหาสินค้ามาใช้ทดแทน สินค้าชนิดใดทีส่ ามารถใช้สนิ ค้าอื่น
ทดแทนได้งา่ ยหลายชนิดในปริมาณมากสินค้านัน้ จะมีความยืดหยุน่ สูง
2. ความจาเป็ นของสินค้าต่อการดารงชีพ สินค้าชนิดใดทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีพจะ
มีความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่าเพราะผูบ้ ริโภคไม่อาจลดการบริโภคสินค้าชนิดนี้ลง
3. อายุก ารใช้ง านของสิน ค้า สิน ค้า ชนิ ด ใดที่ม ีอ ายุ ก ารใช้งานนาน จะมีค วาม
ยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่า เพราะไม่ซอ้ื สินค้าชนิดนัน้ บ่อย
4. สัดส่วนของรายได้ทใ่ี ช้ซอ้ื สินค้าชนิดนัน้ ต่อรายได้ทงั ้ หมด ถ้าค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่
เป็ นค่าอาหาร การเปลีย่ นแปลงราคาอาหารจะกระทบกระเทือนต่ออุปสงค์ในอาหาร
5. ระยะเวลา ยิง่ ระยะเวลายาวนานเพียงใดผู้บริโภคจะมีโอกาสปรับปริมาณการ
ซือ้ สินค้ามากขึน้ เพราะจะมีสนิ ค้าชนิดใหม่ๆมากชนิดทีจ่ ะใช้แทนสินค้าทีม่ อี ยูเ่ ดิม
วิ ธีการพิ จารณาในการเลือกซื้อสิ นค้า
1. ความจาเป็ น ประโยชน์การใช้สอย
2. มาตรฐานของสินค้า คุณภาพของสินค้า เช่นมี อย., มอก., ISO
3. ปริมาณของสินค้าเมือ่ เทียบกับสินค้าชนิดเดีย่ วกัน
4. ราคาสินค้าต่อหน่วย
5. ระยะเวลาในการการรับประกันสินค้า
6. อายุการใช้งาน
7. อะไหล่ วัสดุทใ่ี ช้ซ่อมแซม
8. ภาชนะ หีบห่อ
9. วัน เดือนปี ทผ่ี ลิต และวันหมดอายุ
10.บริการหลังการขาย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ตี ่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคผู้บริโภคแต่ละคน
จะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อและใช้บริการของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปั จจัยที่จะมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ออกเป็ น 2 ประการ ได้แก่
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปั จจัยภายในเป็ นปั จจัยทีเ่ กิดขึน้ จากตัวบุคคล ใน
ด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายใน
ประกอบด้ ว ยองค์ป ระกอบต่ า งๆ ได้แ ก่ ความจ าเป็ น ความต้ อ งการ หรือ ความปรารถนา
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้
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1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires)
ความจาเป็ น ความต้องการ และความปรารถนา เป็ นคาทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันและสามารถ
ใช้แทนกันได้ ซึ่งเราจะใช้คาว่าความต้องการในการสื่อความเป็ นส่วนใหญ่ โดยที่ความต้องการ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใดของบุคคลจะเป็ นจุดเริม่ ต้นของความต้องการในการใช้สนิ ค้ าหรือบริการ คือ เมื่อ
เกิดความจาเป็ นหรือความต้องการ ไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะ
สนองความจาเป็ นหรือความต้องการนัน้ ๆ เราอาจจะกล่าวได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์ หรือ
ความต้อ งการของผู้บ ริโภคเป็ นเกณฑ์ ส าหรับ การตลาดยุ ค ใหม่ และเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของ
แนวความคิดทางการตลาด (Market concepts)
2. แรงจูงใจ (Motive) เมือ่ บุคคลเกิดปั ญหาทางกายหรือในจิตใจขึน้ และหากปั ญหา
นัน้ ไม่รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คดิ ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทาการตัดสินใจใดๆ แต่หากปั ญหานัน้ ๆ
ขยายตัวหรือ เกิดความรุน แรงยิง่ ขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นนัน้ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ส าคัญ ที่เรา ต้องศึกษาถึงความต้อ งการ และความคิดของผู้บริโภค
เพื่อทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจในการซือ้ สินค้าหรือบริการแก่ผบู้ ริโภคให้ได้
3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสยั โดยรวมของบุคคลที่พฒ
ั นาขึ้นมา
จากความ คิด ความเชื่อ อุปนิสยั และสิง่ จูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่ง
มีผ ลต่ อ การก าหนดรูป แบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ ล ะบุค คลแตกต่ างกัน ซึ่งจะเป็ น
ลักษณะการตอบสนองในรูปแบบทีค่ งทีต่ ่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้ อม เช่น ผู้ทม่ี ลี กั ษณะเป็ น
ผูน้ าจะแสดงออก หรือตอบสนองต่อปั ญหาด้วยความมันใจ
่ และกล้าแสดงความคิดเหนือมีความ
เป็ นตัวเองสูง ในขณะทีผ่ ทู้ ข่ี าดความมันใจในตนเองไม่
่
กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพล
จากผูอ้ ่นื ได้งา่ ย จะมีลกั ษณะเป็ นคนทีช่ อบตามผูอ้ ่นื
4. ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนัน้ เมื่อเราต้องการให้บุคคล
ใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความ
เป็ นจริง ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ยาก เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในจิตใจ ดังนัน้ การ
ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่อมกระทาได้ง่ายกว่าการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ต้องใช้ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาเนินการทีย่ าวนาน
5. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุค คลในการยอมรับความคิดหรือ
การกระทาของบุคคลอื่น ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภค
คือ ต้องการให้เกิดการรับรูก้ ่อน โดยการสร้างภาพพจน์ ของสินค้าหรือองค์การให้มคี ุณ ค่าใน
สายตาของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะเป็ นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนันเอง
่
6. การเรียนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทัง้ ที่เกิดจาก
การรับรู้และประสบการณ์ ของบุคคล ซึ่งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดังนัน้
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หากมีการรับรู้ แต่ยงั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างค่อนข้าง
จะคงที่ ก็ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นการเรียนรู้
ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปั จจัยทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อมรอบตัว
ของบุ ค คลซึ่งจะมีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิด และพฤติกรรมของผู้บ ริโภค โดยปั จจัยแบ่ งออกเป็ น
องค์ประกอบทีส่ าคัญ 6 ประการ ได้แก่
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิง่ ที่กาหนดอานาจซื้อ (Purchasing Power)
ของผูบ้ ริโภค ทัง้ ในรูปของตัวเงินและปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ครอบครัว (Family) การเลีย้ งดูในสภาพครอบครัวทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รบั อิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึง่ ครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้
ชีวติ ในวัยเด็ก ซึ่งเป็ นวัยซึมซับและเรียนรู้ล กั ษณะอันจะก่ อให้เป็ นนิสยั ประจา (Habits) ของ
บุคคลไปตลอดชีวติ เป็ นต้น
3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ
บุค คลให้เป็ นในทิศ ทางเดียวกัน เพื่อ การยอมรับ เข้าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของสังคม หรือ ที่เรียกว่า
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดารงชีวติ (Lifestyles)
ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) ทาให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของ
สังคม เพื่อจะทราบถึงปั จจัยที่มอี ิทธิพลของสังคมที่มตี ่อการอยู่ร่วมกันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
บรรทัดฐาน (Norms) ทีส่ งั คมกาหนด
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถกี ารดาเนินชีวติ ที่สงั คมเชื่อถือว่าเป็ นสิง่ ดีงามและ
ยอมรับปฏิบตั มิ า เพื่อให้สงั คมดาเนินและมีพฒ
ั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้อง
ยึดถือและปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มของ
ค่านิยมพื้นฐาน (Basic values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม
(Behaviors) จึงเป็ นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาเนินชีวติ (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ ในสังคม
ยอมรับ ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใช้วตั ถุหรือสิง่ ของ หรือแม้กระทังวิ
่ ธี
คิดก็เป็ นวัฒนธรรมด้วย
5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็น
สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ สินค้าตัวใดทีผ่ บู้ ริโภคได้รจู้ กั และพบเห็น บ่อยๆ ก็จะมีความคุน้ เคย ซึง่ จะ
ทาให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจ และมีความยินดีท่จี ะใช้สนิ ค้านัน้ ดังนัน้ ธุรกิจจะเน้นในเรื่องของ
การทาให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า (Brand Contact) นาสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น
ได้รจู้ กั สัมผัส ได้ยนิ ได้ฟังด้วยความถี่สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิ ดรับ (Exposure) มาก
เท่ าใด ก็ย ิ่ง ท าให้ไ ด้ป ระโยชน์ ม ากขึ้น เท่ านั น้ ตามหลัก จิต วิท ยาที่ม ีอ ยู่ว่ าความคุ้น เคยนั น้
ก่อให้เกิดความรัก
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6. สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัวไป
่ เช่น
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ า หรือเชือ้ เพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์
EI Ninyo และ La Nina เป็ นต้น ส่งผลให้การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงด้วยเช่นกัน
(ธนาพงศ์ คุณะวิรยิ ะวงศ์, 2554)
5. แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
สังคมไทยในอดีตเป็ นสังคมทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แบบเอื้ออาทร พึง่ พาอาศัยกัน สภาพชีวติ
ความเป็ นอยู่ทเ่ี รียบง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะในชนบทเป็ นสังคมที่เปี่ ยมไป
ด้วยน้ าใจ และวัฒนธรรมที่งดงามในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิน่ แต่ภายหลังประเทศไทยมีการ
พัฒนาประเทศโดยเน้ นไปที่ระบบเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นแนวทางการพัฒนาทีร่ บั รูปแบบมา
จากประเทศกลุ่ ม ตะวัน ตก โดยใช้ รูป แบบเสรีนิ ย ม หรือ ทุ น นิ ย มเสรี โดยไม่ ต ระหนั ก ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในสังคม โดยเฉพาะในชุมชนชนบท ทาให้วถิ กี ารดารงชีวติ ของคนในชุมชน
ชนบทเปลี่ ย นไป เกิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ขึ้ น ในชุ มชน เช่ น ปั ญ หาความยากจน ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหายาเสพติดเป็ นต้น คนในชุมชนชนบทไม่สามารถพึง่ ตนเองได้เหมือน
ในอดีต
ตัวอย่างงานวิจยั และวิทยานิพนธ์จานวนมากทีม่ ุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึน้ และ
ดารงอยู่ ซึ่งถือเป็ นพัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนชนบทไทย เป็ นการมุ่ง
ศึก ษาตัง้ แต่ ก ารดารงอยู่ก ารได้รบั ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง จนกระทังปั
่ จจุบนั ที่มกี าร
ปรับตัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตัวทฤษฏีเป็ นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยทัวไปและมี
่
การประยุกต์ใช้กนั ในสังคมไทยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็ น
ระดับปั กเจกชน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ อีกทัง้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็ น
ทฤษฎีท่ีเกิด จากประสบการณ์ ความรู้ส ึก การรับ รู้ และการสืบ ค้น ด้ว ยตัว เองที่เกิด ขึ้น เอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ จากการที่พระองค์ทรงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
ต่ าง ๆ ของสังคมไม่ว่าจะเป็ นสังคมเมือ งหรือ สังคมชนบท หรือ ไม่ว่าจะเป็ นภูมภิ าคใดของ
ประเทศก็ต าม และโดยเฉพาะในถิ่น ทุ รกัน ดารที่พ สกนิ กรของพระองค์ป ระสบปั ญ หาความ
เดือดร้อน ปั ญหาความยากจน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากการสังสมประสบการณ์
่
ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ตัง้ แต่ ช่วงชีวติ ในวัยพระเยาว์ การเสด็จขึ้น
ครองราชย์ และจนถึงปั จจุบนั (สมศักดิ ์ อมรสิรพิ งศ์, 2551 : 63)
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาชีถ้ งึ แนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชน
ในทุ ก ระดับ ตัง้ แต่ ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุม ชน จนถึงระดับ รัฐทัง้ ในการพัฒ นาและบริห าร
ประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจ เพื่อ ก้ า วทัน ต่ อ โลก
ยุคโลกาภิวตั น์

44
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่
จะต้องมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ภายนอกและภายในทัง้ นี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิง่ ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขัน้ ตอนและขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุก ระดับให้มสี านึก ในคุ ณ ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มคี วามรอบรู้ท่เี หมาะสม
ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ได้พระราชทานพระราชดารัสชีแ้ นะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ
และวิถปี ฏิบตั แิ ก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้าแนวทางการ
พัฒนาทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู้ และดาเนินชีวติ ด้วย
ความเพีย ร เพื่อ ป้ อ งกัน ให้รอดพ้นจากวิก ฤต และสามารถดารงอยู่ได้อ ย่ างมันคงและยั
่
งยื
่ น
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงยึดหลักการทรงงานในลักษณะเน้นการพัฒนา“คน”
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านัน้ เป็ นใครจึงมิได้มแี ต่เพียงปวง
ชนชาวไทยเท่านัน้ ทีซ่ าบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาทีเ่ ปรียบมิ ได้ แต่ยงั เป็ นที่ประจักษ์แก่
นานาประเทศทัวโลกต่
่
างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
รางวัลเกียรติคุณมากมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็ นประโยชน์เฉพาะกับประเทศ
ไทยแต่ เป็ น ประโยชน์ ก ับ ทุ ก ประเทศที่ต้ อ งการสร้างความเข้ม แข็งอย่า งยังยื
่ น ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งจึงเป็ น แนวทางปฏิบ ัติเพื่อ ให้ชีว ิต ดาเนิ น ไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถคี วามเป็ นอยู่อนั เรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับประชาชนทุกระดับ สศช. จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาฯ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระ
ราชดารัสในวาระโอกาสต่างๆ มาจัดพิมพ์ในสมุดบันทึก “เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง”
เผยแพร่ เพื่อ ช่ ว ยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ป รัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ตลอดจนเพื่อให้ทุก ภาคส่วนได้เห็นคุณ ค่าและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู“สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน” อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ น
แนวทางการดาเนินชีวติ และวิถปี ฏิบตั นิ าสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มคี วามสุขอย่างยังยื
่ นโดยมี
องค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
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ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็ นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื
ความมีเหตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการอย่างมีเหตุผ ลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมทีด่ งี าม โดยคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค”และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึน้ อย่างรอบคอบ “รูเ้ ขา รูเ้ รา รูจ้ กั
เลือกนาสิง่ ทีด่ แี ละเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”
การมีภูม ิคุ้ม กัน ในตัว ที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว ให้ พ ร้อ มรับ ผลกระทบและการ
เปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถบริหารความเสีย่ งปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
ความพอเพียงในชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รัก สามัคคีสร้างเป็ นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน
และนอกชุมชน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การรวมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงินชุมชน สวัสดิการชุมชนการช่วยดูแลรักษาความสงบ
ความสะอาดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยรวมทัง้ การใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ สุขได้อย่างเหมาะสมตัวอย่างความพอเพียง คนใน
ชุมชนร่วมกันศึกษาข้อมูลในชุมชนเพื่อให้รจู้ กั ตัวเอง ชุมชน ทรัพยากรในชุมชน โลกภายนอก
และรูส้ าเหตุปัญ หา ที่มาของผลกระทบต่างๆ แล้วร่วมกันหาวิธแี ก้ปัญ หาและวางแผนป้ องกัน
ปั ญ หาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาสิง่ ดีๆ ที่มอี ยู่ เช่น ภูมปิ ั ญ ญาท้องถิ่น และ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แล้ว น ามาต่ อ ยอดเพื่อ สร้างความเปลี่ย นแปลงในชุ ม ชนในทางที่ดีข้ึน
ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชุมชนให้มคี วาม “รู้ รัก สามัคคี” มีความรอบ
รูท้ เ่ี หมาะสม ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน รอบคอบมีความเพียร มีสติปัญญา และที่สาคัญคือมี
ความสุขบนความพอเพียงไม่ฟ่ ุมเฟื อย ไม่โลภ ไม่ตดิ การพนัน ไม่เป็ นหนี้ ไม่ลุ่มหลงอบายมุขดัง
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชุมชนที่ไม่ปฏิบตั ิเช่นนี้ก็ไปไม่รอด ตรงข้ามกับ
ชุมชนที่ปฏิบตั ติ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถคงความเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ด้วย
ตนเอง
ความพอเพียงในการดาเนิ นชีวิตด้านต่ างๆ
การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับต่างๆ นัน้ ต้องมีพน้ื ฐานคือ
การพึง่ ตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความพอเพียงในการดาเนินชีวติ ทุกย่างก้าว ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างมีเหตุผล
และคุ ณ ธรรม รอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง เสริม สร้างภูม ิคุ้ม กัน ด้ว ยการบริห ารความเสี่ยงที่
เหมาะสมสัมฤทธิ ์ผลและทันกาล
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ด้านจิตใจ เข้มแข็ง กตัญ ญู มีความเพียร มีจติ สานึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันมันคง
่
สุจริต จริงใจ คิดดี ทาดี แจ่มใส เอือ้ อาทร แบ่งปั นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ
ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม ช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล กัน ประสานสัม พัน ธ์รู้ รัก สามัค คี
เสริม สร้างความเข้ม แข็งให้ค รอบครัว และชุ ม ชน รัก ษาเอกลัก ษณ์ ภาษา ภู ม ิปั ญ ญา และ
วัฒนธรรมไทย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รูจ้ กั ใช้และจัดการอย่างฉลาด ประหยัดและ
รอบคอบ ฟื้ นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น และคงอยูช่ วลู
ั ่ กหลาน
ด้านเทคโนโลยี รู้จ กั ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการและ
สภาพแวดล้ อ มตามภู ม ิ ส ัง คม พั ฒ นาเทคโนโลยี จ ากภู ม ิ ปั ญญ าชาวบ้ า น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542 : 23)
การน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวัน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาชี้ถงึ แนวการดารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชน
ในทุ ก ระดับ ตัง้ แต่ ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุ ม ชน จนถึง ระดับ รัฐ ทัง้ ในการพัฒ นาและบริห าร
ประเทศให้ดาเนิ นไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจเพื่อ ให้ก้าวทันต่ อ ยุค
โลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็ นที่
จะต้อ งมีระบบภูม ิคุ้ม กัน ในตัว ที่ดีพ อสมควรต่ อ การมีผ ลการน้ อ มน าแนว"ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง"มาประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต และการงาน คนไทยที่โชคดีท่ีสุ ด ในโลกนี้ แ ล้ว เพราะเรามี
พระมหากษัตริยท์ ุกพระองค์ทท่ี ่านรักประชาชนของท่าน โดยเฉพาะพระมหากษัตริยอ์ งค์ปัจจุบนั
พระองค์ท่านต้องทางานมาตลอดเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็ นสุขของราษฎรของท่าน ผมได้ร ั บ
การศึกษามามากพอสมควร มีโอกาสในการเรียนรูต้ ่างๆมากกว่าคนอื่นๆในเรือ่ งที่พระองค์ท่าน
ได้พระราชทานให้กบั ปวงชนชาวไทย ที่เรารับรู้ได้อย่างชัดเจนก็คอื เรื่องของ"ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง" และผมก็เป็ นหนึ่งของคนไทยมากกว่า 60 ล้านคน ทีไ่ ด้เรียนรูท้ ฤษฎีน้ี เรารูอ้ ย่างเดียว
นัน้ จะไม่สามารถทาให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและประเทศชาติเลย เราต้องน้อมนาแนว"ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"มาประยุกต์ใช้ในชีวติ และการงานของตนเองให้มากทีส่ ุด ก่อนอื่นผมอยากนา
บทความต่างๆทีเ่ ป็ นความรูม้ าแบ่งปั นให้คนไทยได้อ่าน จะได้มคี วามเข้าใจมากขึน้
จะเห็นได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาเป็ น หลักเป็ นแนวทางสาหรับ
การดาเนินชีวติ ของคนทุกระดับชัน้ และการบริหารองค์กรทัง้ ภาครัฐ และเอกชนทุก ระดับทุก
ขนาดนัน่ คือใช้กบั คนในสังคม และวงการธุรกิจ แม้ไม่ใช่คน ร่ารวยก็สามารถดาเนินชีวติ ด้วย
‘ทางสายกลาง’ ที่ม ีค วามมันคงได้
่
หรือ เป็ น ผู้ม งคั
ั ่ ง่ ก็ร่ ารวยอย่างมีส ติ รวยอย่างมีคุ ณ ค่ า มี
ประโยชน์สาหรับสังคม และประเทศชาติ
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ภาพ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีม่ า : สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสุไหงโก-ลก, 2558
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง 3 ห่ วง 2 เงื่อ นไข เพราะหลักการของ “ความ
พอเพียง” ทีย่ ดึ หลัก พอประมาณมีเหตุผล และมีภมู คิ ุม้ กันความไม่แน่นอน 3 หลักทีว่ ่านี้ เสมือน
ห่วงสัญลักษณ์ ที่เราเคยเห็นในกีฬาโอลิมปิ ก 3 ห่วงที่ต้องสอดคล้องกันไปขณะเดียวกัน การ
ขับเคลื่อนของ 3 ห่วงดังกล่าว ก็มเี งื่อนไขความรู้ (คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไข
คุ ณ ธรรม (คือ ซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต ขยัน อดทน แบ่ งปั น ) เมื่อ เป็ น ดัง นี้ ได้ก็จ ะน าไปสู่ก ารมีชีว ิต
เศรษฐกิจ และสังคม ทีส่ มดุล มันคง
่ และยังยื
่ น
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีย่ ดึ หลักทางสายกลาง ทีช่ ้แี นวทางการดารงอยู่และ
ปฏิบตั ิของประชาชนในทุก ระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีค วามพอเพียง และมีค วาม
พร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการดาเนิน
ชีวติ อย่างสมดุลและยังยื
่ น เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ยดึ
หลักทางสายกลาง ที่ช้แี นวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ิของประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง มีค วามพอเพี ย ง และมีค วามพร้อ มที่ จ ะจัด การต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลง ซึ่ง จะต้ อ งอาศัย ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัด ระวัง ในการวางแผนและ
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ดาเนินการทุกขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการดาเนินชีวติ อย่างสมดุลและยังยื
่ น เพื่อให้
สามารถอยู่ได้แ ม้ในโลกโลกาภิวตั น์ ท่มี กี ารแข่งขันสูงที่มกี ารแข่งขันสูง การพัฒ นาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการพัฒนาที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ ุม้ กันทีด่ ใี นตัวตลอดจนการใช้
ความรู้ ความรอบคอบละคุ ณ ธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทาต่ างๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไ่ ม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ ่นื เช่น การผลิตและการบริโภคทีพ่ อประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้
อย่างรอบคอบ การมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปั จจัยเหล่านี้จะเกิดขึน้ ได้นัน้ จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็ น
เงื่อ นไขพื้น ฐาน กล่ าวคือ เงื่อ นไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการดาเนินชีวติ และการประกอบการงาน ส่ วนเงื่อนไขคุณ ธรรม คือ การยึดถือ
คุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
และการแบ่งปั น ฯลฯ ตลอดเวลาทีป่ ระยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น "ข้อเสนอใน
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแท้จริง" ทัง้ นี้เนื่องจากในพระ
ราชดารัสหนึ่ง ได้ให้คาอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ
มาก และต้องไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื ได้จดั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็ น "ข้อเสนอในการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแท้จริง" ทัง้ นี้เนื่องจากในพระราชดารัส
หนึ่ง ได้ให้คาอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และ
ต้องไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยังยื
่ น และ
ใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกาลังของเงินของบุคคลนัน้ โดยปราศจาก
การกูห้ นี้ยมื สิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผูอ้ ่นื บางส่วน และอาจจะ
ใช้จ่ายมาเพื่อ ปั จจัย เสริม อีก บางส่ ว น สาเหตุ ท่ีแ นวทางการด ารงชีว ิต อย่างพอเพีย ง ได้ถู ก
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดารงชีวติ ของสังคมทุนนิยมในปั จจุบนั ได้ถูก
ปลูก ฝั ง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่อ งที่ไม่เกี่ยวข้อ งหรือเกินกว่า
ปั จจัยในการดารงชีวติ เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความ
งาม การแต่ งตัว ตามแฟชัน่ การพนัน หรือ เสี่ย งโชค เป็ น ต้น จนท าให้ไม่ม ีเงิน เพีย งพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยมื สิน เกิดเป็ นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่
สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลีย่ นแนวทางในการดารงชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่
ชีแ้ นวทางการดารงชีวติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดารัสแก่ชาวไทยนับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2517 และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไข
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ปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นในกระแสโลกาภิ
วัตน์และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ประกอบไปด้วย 3 หลักการ คือ
1. ความพอประมาณ คือ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื
2. ความมีเหตุผล คือ การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จาก
การเปลีย่ นแปลงรอบตัว
ปั จจัย เหล่ านี้ จะเกิดขึ้น ได้นัน้ จะต้อ งอาศัยเงื่อ นไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดาเนินชีวติ และ เงื่อนไขคุณ ธรรม คือ การยึดถือ
คุณธรรมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร จุดเริม่ ต้นของแนวคิดปรัชญา
ความพอเพียง มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั หรือ “หลักการทรง
งาน 23 ข้อ” ซึง่ พระองค์ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเสมอมา และได้ทรงพระราชทาน
เป็ นแนวทางให้กบั พสกนิกร อาทิ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ” โดยศึกษารายละเอียดครบถ้วน
อย่างเป็ นระบบ ทัง้ จากเอกสารและสอบถามผู้รู้, “ทาตามลาดับขัน้ ” โดยเริม่ ต้นทางานจากสิง่ ที่
จาเป็ นทีส่ ุดก่อน โดยเรือ่ งความพอเพียงนัน้ ปรากฏอยูใ่ น 3 หลักการ คือ
1. การพึ่ ง ตนเอง คือ การอยู่ใ นสัง คมได้ ต ามสภาพแวดล้อ มและสามารถ
พึง่ ตนเองได้
2. พออยูพ่ อกิน คือ การมีชวี ติ อยูใ่ นขัน้ ของความพอดี
3. เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดาเนินไปในทางสายกลาง ด้วยความพอประมาณ
และความมีเหตุผล
3 พ. คื อ “พึ่งตนเอง” “พออยู่พอกิ น” “พอเพี ยง” 3 หลักการสัน้ ๆ ง่ายๆ แห่ง
ความพอเพียง ซึ่งเพียงพอทีจ่ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ที่ไม่ได้มเี พียงเรื่องของ
หลัก การด้านงานเกษตร อาทิ การท าไร่นาสวนผสม หรือการพัฒ นาชุมชนเพียงเท่านัน้ แต่
หลักการ 3 พ. ยังเป็ นแนวทางที่นาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้ทุกเรื่อง และเข้าถึงผู้คนทุก
กลุ่ม ซึง่ การใช้ชวี ติ ด้วยการพึง่ ตนเอง พออยูพ่ อกิน และพอเพียง ตามรอยทีพ่ ่อนาทางไว้ ทาให้
ผูท้ ่ปี ฏิบตั ติ ามได้พบกับความสุขที่แท้จริง และไม่หวาดหวันกั
่ บการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
เพราะเมื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของคาว่าพอแล้ว ไม่ว่าโลกจะโลกาภิวตั น์ไปมากเพียงใด ก็ไม่ได้ทา
ให้ความมันคงผาสุ
่
ก ลดน้อยลง
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6. แนวคิ ดเกี่ยวกับผูส้ งู อายุและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ความหมายของผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุ ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
1995) และตามความหมายของพระราชบัญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง ประชาชนหรือ
บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป
ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ท่อี ยู่ในวัยชรา หมายถึง มนุ ษ ย์ท่มี อี ายุอยู่ในช่วงปลายของชีว ิต
นิ ย ามของผู้ สู ง อายุ อ าจแตกต่ า งกัน ไปเมื่อ พิจ ารณาจากแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ อาทิ ทางชีว วิท ยา
ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิตมิ กั ถือว่าผู้ทอ่ี ยู่ในวัยสูงอายุ คือ
บุคคลทีม่ อี ายุ 60-65 ปี ขน้ึ ไป(วิกพิ เี ดีย)
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาหนดนิยาม ผู้สูงอายุไว้อย่างเป็ นทางการ คือผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขน้ึ ไปตามพระราชบัญญัตผิ สู้ ูงอายุฉบับปั จจุบนั พ.ศ. 2546 และนิยามนี้ได้ใช้เป็ นอายุท่ี
เริม่ ได้รบั สิทธิต่างๆ จากทางราชการด้วย เช่น อายุเกษียณของข้าราชการ หรืออายุทเ่ี ริม่ ได้รบั
เบี้ยยังชีพ อย่างไรก็ตาม การกาหนดอายุท่ี 60 ปี น้ีไม่ได้เป็ นเกณฑ์หรือข้อตกลงที่เป็ นสากล มี
ความแตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะประเทศนิ ย ามผู้สูงอายุท่ีกาหนดโดยปี ป ฏิทิน เปลี่ย นแปลงได้
เป็ นไปตามกาลเวลา หรือวัตถุประสงค์ของโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง (Laws,1993)ได้มนี ักวิชาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศที่เป็ นสังคมผู้สูงอายุ เสนอให้มกี ารเลื่อนนิยามผู้สูงอายุในประเทศ
ของตนเองให้สูงขึน้ เช่น ประเทศญี่ป่ ุน จาก 65 ปี เป็ น 75 ปี (Hinohara, 2006; Orimo et, al.,
2006 ; Tokuda, &Hinohara, 2008) และสาหรับประเทศไทยจาก 60 ปี เป็ น 65 ปี (อ้างถึงใน
วรชัย ทองไทย, 2549 ปราโมทย์ ประสาทกุ ล และปั ท มา ว่ า พัฒ นวงศ์ , 2553) ซึ่ง น่ า จะมี
ผลกระทบในวงกว้างทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ จิต วิท ยาสังคม และสุ ขภาพ (มโนทัศ น์ ผู้สูงอายุ ,
2556)
ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ
(อ้างถึงใน ปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษ ยชน : 1) เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2491 (ค.ศ. 1948) ที่ ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ได้มขี ้อ มติรบั รอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งถือเป็ นเอกสารประวัตศิ าสตร์ในการวางรากฐาน ด้าน
สิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็ นพืน้ ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้าน สิท ธิม นุ ษ ยชนทุ ก ฉบับ ที่ม ีอ ยู่ในปั จจุบ ัน ปฏิญ ญาสากล ว่าด้ว ยสิท ธิม นุ ษ ยชนถือ เป็ น
มาตรฐานที่ป ระเทศ สมาชิก สหประชาชาติได้ร่ว มกัน จัด ท าเพื่อ ส่ งเสริม และคุ้ม ครองสิท ธิ
มนุ ษยชนของประชาชนทัวโลก
่
ทัง้ นี้ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในสีส่ บิ แปดประเทศแรกที่ ลงคะแนน
เสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม ดังกล่าว ซึง่ จัดขึน้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
เนื่องในโอกาสการครบรอบ 60 ปี ของการรับรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ในวันที่
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10 ธันวาคม 2551 ประเทศไทยได้รว่ มกับประชาคมโลก ในการฉลองวาระสาคัญดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับหลักการสากล
ด้านสิท ธิม นุ ษ ยชนให้กับ ประชาชนได้รบั ทราบ โดยเฉพาะสิท ธิข นั ้ พื้น ฐานของ
ตนเองซึง่ ไม่ควรถูก ละเมิด และการเคารพสิทธิของผูอ้ ่นื ซึง่ จะช่วยส่งเสริม สันติสุขภายในสังคม
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว กระทรวงการ ต่างประเทศจึงได้ปรับปรุงคาแปลภาษาไทย
ของ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มคี วามทันสมัย และเข้าใจง่ายขึน้ สาหรับบุคคลทัวไป
่
โดยยังยึดถือ เนื้อหาสาระของปฏิญญาฯ เป็ นสาคัญ และถือเป็ น หนึ่งในกิจกรรมสาคัญของการ
ฉลองครบรอบ 60 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ กระทรวง การต่างประเทศหวัง
ว่าการปรับปรุงค าแปลภาษาไทย ของปฏิญ ญาดังกล่าว จะช่วยให้ผู้อ่ านได้รบั ความรู้ ความ
เข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับ สิท ธิมนุ ษ ยชนขัน้ พื้นฐาน ทัง้ 30 ข้อ ที่ระบุ อ ยู่ในปฏิญ ญาฉบับนี้ และ
สามารถ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ ของแต่ละบุคคลต่อไป
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ได้รบั การรับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชา
สหประชาชาติท่ี 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 อารัมภบท โดยทีก่ ารยอมรับศักดิ ์ศรี
แต่กาเนิด และสิทธิท่ี เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิก ทัง้ มวลแห่งครอบครัว
มนุ ษยชาติ เป็ นพื้นฐานแห่ง อิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก โดยที่การไม่ นาพา
และการหมิน่ ในคุณค่าของ สิทธิมนุ ษยชน ยังผลให้มกี ารกระทาอันป่ าเถื่อน ซึง่ เป็ นการขัดอย่าง
ร้ายแรงต่ อ มโนธรรมของ มนุ ษ ยชาติ และการมาถึงของโลกที่ได้ม ีก าร ประกาศให้ค วามมี
อิสรภาพในการพูดและ ความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและ ความต้องการของ
มนุษย์ เป็ นความปรารถนาสูงสุด ของประชาชนทัวไป
่
โดยทีเ่ ป็ นการจาเป็ นทีส่ ทิ ธิมนุ ษยชนควรได้รบั ความคุม้ ครองโดยหลักนิตธิ รรม ถ้า
จะไม่บงั คับให้ คนต้องหันเข้าหาการลุกขึน้ ต่อต้านทรราชและการ กดขีเ่ ป็ นวิถที างสุดท้าย โดยที่
เป็ น การจ าเป็ น ที่จะส่ งเสริม พัฒ นาการ แห่ งความสัม พัน ธ์ฉัน มิต รระหว่างชาติต่ างๆ โดยที่
ประชาชนแห่ งสหประชาชาติไ ด้ยนื ยัน อีก ครัง้ ไว้ในกฎบัต รถึงศรัท ธาในสิท ธิม นุ ษ ยชน ขัน้
พืน้ ฐาน ในศักดิ ์ศรีและค่าของมนุ ษย์ และในสิทธิ ทีเ่ ท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้
มุ่งมัน่ ที่จ ะส่ งเสริม ความก้าวหน้ าทางสังคมและมาตรฐาน แห่ งชีว ิต ที่ดีข้ึน ในอิส รภาพอัน
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยที่รฐั สมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถงึ ซึ่ง การส่งเสริมการเคารพและการ
ยึดถือสิทธิมนุ ษยชน และอิส รภาพขัน้ พื้นฐานโดยสากล โดยความร่วมมือ กับสหประชาชาติ
โดยทีค่ วามเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพ เหล่านี้ เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุด เพื่อให้ปฏิญาณนี้สาเร็จ
ผลเต็มบริบรู ณ์
ดังนัน้ สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนนี้ ให้เป็ นมาตรฐาน
ร่วมกัน แห่งความสาเร็จสาหรับประชาชนทัง้ มวล และประชาชาติทงั ้ หลาย เพื่อจุดมุ่งหมายทีว่ ่า
ปั จเจกบุคคลทุกคนและทุกส่วนของสังคม โดยการ คานึงถึงปฏิญญานี้เป็ นเนืองนิตย์ จะมุ่งมัน่
ส่งเสริม การเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ ด้วยการสอน และการศึกษา และให้มกี ารยอมรับ
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และยึดถือโดย สากลอย่างมีประสิทธิผล ด้วยมาตรการแห่งชาติ และระหว่างประเทศอันก้าวหน้า
ตามล าดับ ทัง้ ใน บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก ด้ว ยกัน เอง และใน บรรดาประชาชนของ
ดินแดนทีอ่ ยูใ่ ต้เขตอานาจ แห่งรัฐนัน้
ข้อ 1 มนุ ษย์ทงั ้ ปวงเกิดมามีอสิ ระและ เสมอภาคกันในศักดิ ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ติ ่อกันด้วย จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
ข้อ 2 ทุก คนย่อมมีส ิทธิและอิสรภาพทัง้ ปวง ตามที่กาหนดไว้ในปฏิญ ญานี้ โดย
ปราศจากการ แบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือ ทางอื่น พืน้ เพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้
จะไม่มกี าร แบ่งแยกใดบนพืน้ ฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่าง
ประเทศ ของประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้ จะเป็ นเอกราช อยู่ในความ
พิทกั ษ์ มิได้ปกครอง ตนเอง หรืออยูภ่ ายใต้การจากัดอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสทิ ธิในการมีชวี ติ เสรีภาพ และความมันคงแห่
่
งบุคคล
ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยูใ่ นความเป็ นทาส หรือสภาวะจายอมไม่ได้ ทัง้ นี้ ห้ามความ
เป็ นทาส และการค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระทาการทรมานหรือ การปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศกั ดิ ์ศรีไม่ได
ข้อ 6 ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การยอมรับทุก แห่งหนว่าเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 ทุก คนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีส ิทธิท่จี ะได้รบั ความคุ้มครองของ
กฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ด ทุกคน มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครอง
เท่าเทียมกันจาก การเลือกปฏิบตั ใิ ด อันเป็ นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มกี าร
เลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ข้อ 8 ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาอันมี ประสิทธิผลจากศาล ทีม่ อี านาจแห่ง
รัฐต่อการ กระทาอันล่วงละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน ซึง่ ตนได้รบั ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือ เนรเทศตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนย่อมมีสทิ ธิในความเสมอภาค อย่างเต็มที่ในการได้รบั การพิจารณา
คดีท่เี ป็ น ธรรม และเปิ ดเผยจากศาลที่อิส ระและไม่ลาเอียงในการ พิจารณากาหนดสิทธิและ
หน้าทีข่ องตนและ ข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
ข้อ 11 (1) ทุกคนทีถ่ ูกกล่าวหาว่ากระทาผิด ทางอาญา มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การสันนิษฐานไว้ก่อน ว่าบริสุทธิ ์จนกว่าจะพิสจู น์ได้ว่ามีความผิดตาม กฎหมายในการพิจารณาคดีท่ี
เปิ ดเผย ซึง่ ตนได้รบั หลักประกันทีจ่ าเป็ นทัง้ ปวงสาหรับการต่อสูค้ ดี
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่ามีความผิด ทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทา
หรือละเว้นใด อันมิได้ถอื ว่าเป็ นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย แห่งชาติหรือกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ ในขณะ ทีไ่ ด้กระทาการนัน้ ไม่ได้ และจะกาหนดโทษที่ หนักกว่าทีบ่ งั คับใช้ในขณะทีไ่ ด้
กระทาความผิด ทางอาญานัน้ ไม่ได้
ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาเภอใจ ในความเป็ นส่วนตัว ครอบครัว ทีอ่ ยู่
อาศัย หรือการ สื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความ
คุม้ ครองของกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงั กล่าวนัน้
ข้อ 13 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้าย และการอยู่อาศัยภายใน
พรมแดนของ แต่ละรัฐ
(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะออกนอกประเทศใดรวมทัง้ ประเทศของตนเองและสิทธิ
ทีจ่ ะกลับสู่ ประเทศตน
ข้อ 14 (1) ทุ กคนมีสทิ ธิ ที่จะแสวงหา และที่จะได้ท่ลี ้ภี ยั ในประเทศอื่น จากการ
ประหัตประหาร
(2) สิทธิน้ีจะยกขึน้ กล่าวอ้างกับกรณีท่ี การดาเนินคดีทเ่ี กิดขึน้ โดยแท้ จาก
ความผิด ที่ม ิใ ช่ ท างการเมือ งหรือ จากการกระท าอัน ขัด ต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละหลัก การของ
สหประชาชาติไม่ได้
ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติหนึ่ง
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติ ของตนตามอาเภอใจ หรือถูกปฏิเสธ
สิทธิทจ่ี ะ เปลีย่ นสัญชาติของตนไม่ได้
ข้อ 16 (1) บรรดาชายและหญิงทีม่ อี ายุครบ บริบรู ณ์แล้ว มีสทิ ธิทจ่ี ะสมรสและก่อ
ร่างสร้าง ครอบครัวโดยปราศจากการจากัดใด อันเนื่องจาก เชือ้ ชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่าง
ย่อมมีสทิ ธิ เท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และ ในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทาโดยความยินยอม อย่างอิสระและเต็มทีข่ องผูท้ จ่ี ะ
เป็ นคู่สมรสเท่านัน้
(3) ครอบครัวเป็ นหน่วยธรรมชาติและ พืน้ ฐานของสังคม และย่อมมีสทิ ธิท่ี
จะได้รบั ความ คุม้ ครองจากสังคมและรัฐ
ข้อ 17 (1) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเป็ นเจ้าของ ทรัพย์สนิ โดยตนเอง และโดยร่วมกับผูอ้ ่นื
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สนิ ไปจาก ตนตามอาเภอใจไม่ได้
ข้อ 18 ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรม และศาสนา ทัง้ นี้สทิ ธิน้ี
รวมถึงอิสรภาพ ในการเปลีย่ นศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพ ในการแสดงออกทางศาสนา
หรือความเชื่อถือ ของตนในการสอน การปฏิบตั กิ ารสักการบูชา และการประกอบพิธกี รรม ไม่ว่า
จะโดยลาพังหรือ ในชุมชนร่วมกับผูอ้ ่นื และในทีส่ าธารณะหรือ ส่วนบุคคล
ข้อ 19 ทุก คนมีส ิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออก ทัง้ นี้ส ิทธิน้ี
รวมถึงอิสรภาพทีจ่ ะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และทีจ่ ะแสวงหา รับ และส่ง
ข้อมูลข่าวสารและ ข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คานึงถึงพรมแดน
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ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งการ ชุมนุม และการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สงั กัด สมาคมหนึ่งได้
ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือผ่าน
ผูแ้ ทนซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ โดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าถึงบริการ สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจานงของประชาชนจะต้อ ง เป็ น พื้นฐานแห่งอ านาจการปกครอง
ทัง้ นี้ เจตจานงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตัง้ ตาม กาหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึง่ ต้องเป็ น
การ ออกเสียงอย่างทัวถึ
่ งและเสมอภาค และต้อง เป็ นการลงคะแนนลับ หรือวิธกี ารลงคะแนน
โดย อิสระในทานองเดียวกัน
ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มี สิทธิในหลักประกันทางสังคม และย่อมมี
สิทธิใน การบรรลุสทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจาเป็ นยิง่ สาหรับศักดิ ์ศรีของตน
และการ พัฒ นาบุ ค ลิก ภาพของตนอย่างอิส ระ ผ่ านความ พยายามของรัฐและความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในการทางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงือ่ นไขทีย่ ตุ -ิ
ธรรมและ เอือ้ อานวยต่อการทางาน และในการคุม้ ครองต่อ การว่างงาน
(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าจ้างที่ เท่าเทียมกัน สาหรับงานทีเ่ ท่าเทียมกัน
โดย ปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ด
(3) ทุกคนทีท่ างานมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม และเอือ้ อานวย
ต่อการประกันความเป็ นอยู่อนั ควรค่าแก่ศกั ดิ ์ศรีของ มนุษย์สาหรับตนเองและครอบครัวและหาก
จาเป็ นก็จะได้รบั การคุม้ ครองทางสังคมในรูปแบบ อื่นเพิม่ เติมด้วย
(4) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดตัง้ และทีจ่ ะเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เพื่อความคุม้
ครองผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24 ทุกคนมีสทิ ธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่างรวมทัง้ จากัดเวลาทา
งานตาม สมควร และวันหยุดเป็ นครัง้ คราวโดยได้รบั ค่าจ้าง
ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในมาตรฐานการ ครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุขภาพ และ
ความอยู่ดี ของตนและของครอบครัว รวมทัง้ อาหาร เครือ่ ง นุ่งห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการดูแลรักษา
ทางการ แพทย์ และบริการสังคมทีจ่ าเป็ น และมีสทิ ธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่ วย พิการ
หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการดารงชีพอื่นในสภาวะ แวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะรับ การดูแลรักษา และการช่วยเหลือเป็ น
พิเศษ เด็ก ทัง้ ปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
เช่นเดียวกัน
ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในการศึกษา การศึกษา จะต้องให้เปล่าอย่างน้ อยในขัน้
ประถมศึก ษาและ ขัน้ พื้นฐาน การศึกษาระดับประถมจะต้อ งเป็ น ภาคบังคับ การศึกษาด้าน
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วิชาการและวิชาชีพ จะต้องเปิ ดเป็ นการทัวไป
่ และการศึกษาระดับสูง ขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้
อย่างเสมอภาคสาหรับ ทุกคนบนพืน้ ฐานของคุณสมบัตคิ วามเหมาะสม
(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การ พัฒนาบุคลิกภาพของมนุ ษย์อย่างเต็มที่
และการ เสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุ ษ ยชนและ อิสรภาพขัน้ พื้นฐาน การศึกษาจะต้อง
ส่งเสริม ความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่าง ประชาชาติกลุ่มเชื้อชาติหรือศาสนาทัง้
มวล และ จะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อ การธารงไว้ซง่ึ สันติภาพ
(3) ผู้ปกครองมีสทิ ธิเบื้องแรกที่จะ เลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุ ตร
ของตน
ข้อ 27 (1) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมโดยอิสระ ในชีวติ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่
จะเพลิดเพลิน กับศิลปะ และมีส่วนในความรุดหน้า และ คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การ คุม้ ครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางวัตถุ
อัน เป็ นผลจากประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมซึง่ ตนเป็ นผู้สร้าง
ข้อ 28 ทุกคนย่อมมีสทิ ธิในระเบียบทางสังคม และระหว่างประเทศ ซึง่ จะเป็ นกรอบ
ให้บรรลุสทิ ธิ และอิสรภาพทีก่ าหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่
ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าทีต่ ่อชุมชน ซึง่ การ พัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและ
เต็มที่ จะ กระทาได้กแ็ ต่ในชุมชนเท่านัน้
(2) ในการใช้สทิ ธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด
เพียงเท่าทีม่ ี กาหนดไว้ตามกฎหมายเท่านัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ ของการได้มาซึง่ การยอมรับและ
การเคารพสิทธิ และอิสรภาพอันควรของผู้อ่นื และเพื่อให้สอดรับ กับความต้องการอันสมควร
ทางด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการ ทัวไปในสั
่
งคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ ขัดต่ อวัตถุ ประสงค์ และหลักการ
ของสหประชาชาติ ไม่ว่าในกรณีใด ข้อ 30 ไม่มบี ทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่ าจตีความ ได้ว่า เป็ นการ
ให้สทิ ธิใดแก่รฐั กลุ่มคน หรือบุคคลใด ในการดาเนินกิจกรรมใด หรือกระทาการใด อันมุ่ง ต่อ
การทาลายสิทธิและอิสรภาพใดทีก่ าหนดไว้ ณ ทีน่ ้ี
ปฏิญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิท ธิม นุ ษ ยชนนี้ ประเทศสมาชิก ของสหประชาชาติไ ด้
ลงคะแนนเสียง รับรองให้ประกาศใช้เพื่อเป็ นมาตรฐานร่วมกัน ในการปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิ
มนุ ษยชน ในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรังเศส
่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
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สิ ทธิ ของผูส้ งู อายุตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ
การมีอสิ รภาพในการพึง่ ตนเอง
ผู้สูง อายุ พ ึง มีส ิท ธิท่ีจ ะได้ร บั อาหาร น้ า ที่อ ยู่อ าศัย เครื่อ งนุ่ ง ห่ ม และการดู แ ล
สุขภาพอย่างเพียงพอทัง้ จากการจัดสรรรายได้ การสนับสนุ นช่วยเหลือจากครอบครัวและ ชุมชน
ตลอดจนการช่วยเหลือตนเอง
1. ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิและโอกาสได้ทางานหรือมีโอกาสทีจ่ ะสร้างรายได้ทางอื่ นให้กบั
ตนเอง
2. ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิและมีส่วนร่วมในการกาหนดการเกษียณอายุการทางาน
3. ผู้ สู ง อายุ พ ึ ง มีส ิท ธิเ ข้า ถึ ง โครงการฝึ ก อบรมและโครงการด้ า นการศึก ษาที่
เหมาะสม
4. ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิทจ่ี ะอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและสามารถทีจ่ ะปรับ
ให้เข้ากับความพึงพอใจส่วนบุคคลและความสามารถทีเ่ ปลีย่ นไป
5. ผู้สูงอายุพงึ มีสทิ ธิท่จี ะพักอาศัยอยู่ท่บี ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้
การมีส่วนร่วม
1. ผูส้ ูงอายุพงึ มีสทิ ธิคงอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกาหนด และ
ดาเนินนโยบายที่มผี ลโดยตรงต่อความเป็ นอยู่อนั ดีของผูส้ ูงอายุ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ทักษะกับคนรุน่ ใหม่
2. ผู้สูงอายุพงึ มีสทิ ธิท่จี ะแสวงหาและพัฒนาโอกาสในการให้บริการแก่ชุมชน และ
ทางานอาสาสมัครในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมกับความสนใจและความสามารถ
3. ผูส้ งู อายุพงึ มีสทิ ธิทจ่ี ะก่อตัง้ ขบวนการหรือสมาคมเพื่อผูส้ งู อายุ
การอุปการะเลี้ยงดู
1. ผู้สูงอายุพ ึงมีส ิท ธิท่ีจะได้รบั การอุ ปการะเลี้ยงดู และการปกป้ องคุ้มครองจาก
ครอบครัวและชุมชน ตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม
2. ผู้ สูงอายุพงึ มีสทิ ธิเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้สามารถและ
คงไว้ห รือฟื้ นฟู สมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ ท่สี ุ ด
และเพื่อช่วยป้ องกันหรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บป่ วยอีกด้วย
3. ผูส้ ูงอายุพงึ มีสทิ ธิได้รบั บริการทางด้านสังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริม อิสรภาพ
ในการดาเนินชีวติ การปกป้ องคุม้ ครองและการอุปการะ เลีย้ งดู
4. ผูส้ ูงอายุพงึ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ประโยชน์จากการเลีย้ งดูในสถานสงเคราะห์ ซึง่ จะให้
บริการด้านการปกป้ องคุ้มครอง การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการกระตุ้นทางด้านจิตใจและสังคม

57
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและบรรยากาศที่เป็ นมิตร ตามความเหมาะสมกับสถานภาพและ
ความต้องการ
5. ผู้สู งอายุ พ ึงมีส ิท ธิม นุ ษ ยชนทัง้ ปวงและเสรีภ าพขัน้ พื้น ฐาน ในขณะที่อ ยู่ใ น
สถานที่ใดใด หรือในสถานที่ให้บริการดูแลรักษา รวมทัง้ พึงได้รบั การยอมรับในศักดิ ์ศรี ความ
เชื่อ ความต้องการ และความเป็ นส่วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การอุปการะ
เลีย้ งดู และคุณภาพชีวติ ของตนเอง
การบรรลุความต้องการ
1. ผู้สูงอายุพงึ มีสทิ ธิท่จี ะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่
2. ผู้สูงอายุพงึ มีสทิ ธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ทางศาสนา และ
นันทนาการในสังคม
ความมีศกั ดิ์ ศรี
1. ผู้สูงอายุพ ึงมีสทิ ธิท่จี ะดารงชีวติ อยู่อย่างมีศ ักดิ ์ศรี และมีความมันคงปลอดภั
่
ย
ปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบตั อิ ย่างทารุณ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
2. ผูส้ ูงอายุพงึ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางวัย
เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุภ์ มู หิ ลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอื่นใด
ปฏิ ญญาผูส้ งู อายุไทย
องค์การสหประชาชาติได้จดั ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขน้ึ ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2525 โดยได้กาหนดแผนปฏิบตั ิการระยะยาวระหว่างประเทศ
เกีย่ วกับผูส้ ูงอายุ พร้อมทัง้ ได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุในปี พ.ศ.2534
สมัชชาองค์การสหประชาชาติได้รบั รองสิทธิของผูส้ ูงอายุในด้านความอิสระ การมีส่วนร่วม การ
ดู แ ลเอาใจใส่ ความพึ ง พ อใจในตนเองและศั ก ดิ ศ์ รี รวม 20 ประการในปี พ.ศ.2541
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมภิ าคเอเซียและแปซิฟิค องค์การสหประชาชาติ ได้จดั
ประชุมบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเซียและแปซิฟิ คที่เมืองเก๊า ประเทศจีน เพื่อรับรอง
ปฏิญญามาเก๊าและแผนปฏิบตั กิ ารเรือ่ งผูส้ งู อายุในภูมภิ าคเอเซียและแปซิฟิคและในปี พ.ศ.2542
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2542 เป็ นปี สากลว่าด้วยผูส้ งู อายุ
สาหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้วนั ที่ 13 เมษายน ของ
ทุก ปี เป็ นวัน “ผู้สูงอายุแห่ งชาติ” และได้มกี ารจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต งั ้ แต่ บดั นัน้ จนถึง
ปั จจุบนั การจัดทาแผนระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ.2525-2534) การกาหนดนโยบาย
และมาตรการสาหรับผูส้ ูงอายุระยะยาว (พ.ศ.2535-2554) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้กาหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุ่มผูส้ งู อายุยากจน
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รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บญ
ั ญัติถงึ เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ
ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหน้าทีช่ นชาวไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รบั ความ
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละพึ่งตนเองได้ และในปี พ.ศ.2540 หน่ วยงานต่างๆ ได้พจิ ารณา
ยกร่างพระราชบัญญัตสิ วัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อเป็ นการนาเจตนารมณ์ในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ
ดังที่ป รากฏในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย หลัก การของสหประชาชาติว่าด้ว ยเรื่อ ง
ผู้สูงอายุปฏิญ ญามาเก๊าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมภิ าคเอเชีย และแปซิฟิ ค
แผนงาน นโยบาย และมาตรการต่ างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่ก ารปฏิบ ัติ ผู้แ ทนจากองค์ก รที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทงั ้ ภาครัฐและเอกชน องค์กรผู้สูงอายุ และ ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ร่วมกันจัดทา
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึน้ เพื่อถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ผู้สูงอายุไทยปฏิญ ญาผู้สูงอายุไทยฉบับนี้ได้รบั ความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2542
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยโดยที่ปีพุทธศักราช 2542 เป็ นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
ให้เป็ นปี สากลว่าด้วยผูส้ ูงอายุ รัฐบาล องค์กรเอกชน ประชาชน และสถาบันสังคมต่า งๆ ได้จรเห
นักถึงศักดิ ์ศรีและคุณ ค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งได้ทาประโยชน์ ในฐานะ “ผู้ให้แก่สงั คมมาโดยตลอด
ดังนัน้ จึงควรได้รบั ผลในฐานะ “ผูร้ บั ” จากสังคมด้วย
ปฏิญญาผูส้ ูงอายุไทยเป็ นพันธกรณี เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รบั การ
คุ้ม ครองและพิท ัก ษ์ ส ิท ธิ จึง ได้ก าหนดสาระส าคัญ ไว้ด ังนี้ (อ้างถึงใน สมาคมพยาบาลด้าน
ผูส้ งู อายุ : 2008)
ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รบั ปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวติ อย่างมีคุณ ค่าและศัก ดิ ์ศรี
ได้รบั การพิทกั ษ์และคุม้ ครองให้พน้ จากการถูกทอดทิง้ และละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สามารถพึง่ ตนเองหรือครอบครัวได้ และผูพ้ กิ ารทีส่ งู อายุ
ข้อ 2 ผูส้ ูงอายุควรอยู่กบั ครอบครัวโดยได้รบั ความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็ นสุข
ข้อ 3 ผูส้ ูงอายุควรได้รบั โอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่ อ เนื่ อ ง เข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารและบริก ารทางสังคมอัน เป็ น ประโยชน์ ในการด ารงชีว ิต
เข้าถึงความเปลีย่ นแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนเองให้สมวัย
ข้อ 4 ผูส้ ูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สงั คม มีโอกาสได้ทางาน
ที่เหมาะสมกับ วัย ตามความสมัค รใจ โดยได้รบั ค่ า ตอบแทนที่เป็ นธรรม เพื่อ ให้ เกิด ความ
ภาคภูมใิ จและเห็นชีวติ มีคุณค่า
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ข้อ 5 ผูส้ งู อายุควรได้เรียนรูใ้ นการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร โดยเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ได้รบั การ
ดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ อย่างสงบตามคตินิยม
ข้อ 6 ผูส้ งู อายุควรได้มบี ทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน สังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจอันดี ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน และกับ
บุคคลทุกวัย
ข้อ 7 รัฐโดยการมีส่ว นร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อ ง
ก าหนดนโยบายและแผนหลัก ด้า นผู้สูง อายุ ส่ งเสริม และประสานให้ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ข้อ 8 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรา
กฎหมายว่าด้วยผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทกั ษ์สทิ ธิ คุม้ ครอง และ
จัดสวัสดิการแก่ผสู้ งู อายุ
ข้อ 9 รัฐโดยการมีส่ว นร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อ ง
รณรงค์ปลูก ฝั ง ค่ านิ ยมให้ส งั คมตระหนักคุ ณ ค่ าของผู้สูงอายุต ามวัฒ นธรรมไทยที่เน้ นความ
กตัญญูกตเวทีและความเอือ้ อาทรต่อกัน
ความสาคัญของผูส้ งู อายุ
ในประเทศไทย ผู้สูงอายุทห่ี มายถึงผูท้ ่มี อี ายุ 60 ปี มีมาอย่างยาวนาน น่ าจะเริม่ มา
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาโดยทีร่ ะบบมูลนาย ซึง่ เป็ นระบบทีม่ ไี พร่สาหรับพระมหากษัตริยห์ รือขุนนางใช้
เป็ น ก าลังแรงงานในการสงคราม หรือ ท างานต่ างๆ เมื่อ อายุ 60 ปี ซึ่งน่ าจะเป็ น เพราะทาง
ราชการเห็นว่าเป็ นผู้ท่มี สี ุขภาพเสื่อมถอย ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า
คนอายุน้อยกว่าในสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 หรือสมเด็จพระณารายมหาราชย์ (พ.ศ. 2034–2072)
ทรงจัดให้มกี ารจัดระเบียบกองทัพและแต่งตาราพิชยั สงคราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารจัดทา
บัญชีกาลังพลใน พ.ศ. 2061 เพื่อเกณฑ์พลเมืองเข้ารับราชการทัง้ ฝ่ ายทหารและพลเรือน โดย
กาหนดให้ไพร่ท่เี ป็ นชายอายุตงั ้ แต่ 18–60 ปี ต้องเข้ารับราชการทหาร ยกเว้นไพร่ท่มี บี ุตรชาย
เข้ารับราชการตัง้ แต่ ส ามคนขึ้น ไป ผู้เป็ นบิดาจึงพ้นหน้ าที่รบั ราชการทหาร (พระโหราธิบดี ,
2510) ในสมัย กรุง รัต นโกสิน ทร์ ปลายรัช กาลที่ 1 มีก ารเพิ่ม อายุ ไ พร่จ าก 60ปี เป็ น 70 ปี
เนื่องจากต้องการกาลังพลเพื่อการทหารเป็ นจานวนมาก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411–2453) ได้มกี ารออกกฎหมายชื่อว่า “ประกาศ
กาหนดอายุบุคคลทีเ่ ปนฉกรรจ์แลปลดชะรา รัตนโกสินทรศก 118 (พ.ศ. 2443)” ซึ่งลดอายุการ
ปลดชราไพร่เป็ น 60 ปี โดยทรงพระราชดาริว่า“เป็ นการลาบากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินยิง่ นัก...แต่
นี้ต่อไป ถ้าผู้ใดมีอายุถงึ 60 ปี ให้ปลดจากเป็ นคนฉกรรจ์เป็ นคนชรา พ้นจากราชการทัง้ ปวง”
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(ชัย เรือ งศิล ป์ , 2527)ในรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2446 ที่ม ีก ารท าบัญ ชีส ามะโนครัว ครัง้ แรก
กาหนดให้ผสู้ งู อายุ หรือทีเ่ รียกว่า
“วัยชะรา” คือคนที่มอี ายุ 50 ปี ข้นึ ไป (รศรินทร์เกรย์ และคณะ, 2551) น่ าจะเป็ น
เพราะคนในสมัยก่อนแก่เร็วกว่าคนในสมัยนี้มาก อายุ 50 ปี กเ็ ป็ นปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว กลายเป็ น
ผู้ อ าวุ โ สในสัง คม และสมัย ก่ อ นคนไทยมีอ ายุ เ ฉลี่ย ไม่ ย ืน ยาวนั ก เฉลี่ย 40 กว่ า ปี เท่ า นั ้น
(ปราโมทย์ ประสาทกุล , 2550) แต่ได้กาหนดอายุเกษียณของภาคราชการไว้ท่อี ายุ 55 ปี ตาม
พระราชบัญญัตเิ บีย้ บานาญ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2445) และได้มาเปลีย่ นเป็ น 60 ปี ตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุ ล ยเดช รัช กาลที่ 9 (ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น, 2542)หลังจากนั น้
กระบวนการทางานของทางราชการ รวมถึงแนวคิดการให้ส วัส ดิการผู้สูงอายุซ่งึ เริม่ ในพ.ศ.
2496 ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นการบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุท่ถี ูกทอดทิ้ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (ปั จจุบนั คือ ศูนย์พฒ
ั นาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค) ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมประชาสงเคราะห์จงึ ได้จดั ตัง้
กองทุ น ส่ งเสริม สวัส ดิก ารผู้สู งอายุและครอบครัว ในชุ ม ชน หรือ เรีย กว่า “กองทุ น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 โดยดาเนินการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลในการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุท่ยี ากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว หรือไม่มคี รอบครัว โดยคัดเลือกมาหมู่บา้ นละ 3–5 คน โดยจ่ายเบีย้
ยังชีพให้คนละ 200 บาทต่อคนต่อเดือน การดาเนินการเรื่องเบีย้ ยังชีพเป็ นความรับผิดชอบของ
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้านเพื่อพิจารณาหาผู้สูงอายุท่มี คี ุณสมบัตแิ ละสิทธิในการรับ
สิทธิ ์ ต่ อมาในช่ วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จึงปรับเบี้ยเพิ่มเป็ น 300บาทต่อ คนต่ อ เดือ นโดย
ได้รบั เงินสนับสนุ นจากกองทุนมิยาซาว่า (เจียมจิต แสงสุวรรณ, 2555).พ.ศ. 2546 ได้มกี ารออก
ตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขน้ึ ไปและมีสญ
ั ชาติไทย (พระราชบัญญัตผิ สู้ ูงอายุ พ.ศ. 2546)ต่อมาในปี 2552 ตามราช
กิจจานุ เบกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 กาหนดให้มกี ารจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ไี ม่เป็ นผู้ท่ไี ด้รบั สวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดจากหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
เงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อมาในปี 2555 ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผูส้ งู อายุ โดยกาหนดเบีย้ ยังชีพรายเดือนแบบขัน้ บันไดสาหรับผูส้ ูงอายุ ดังนี้ ผูส้ ูงอายุ 60–69 ปี
จะได้รบั 600 บาท อายุ 70–79 ปี จะได้รบั 700 บาท อายุ 80–89 ปี จะได้รบั 800 บาท และ
อายุ 90 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั 1,000 บาท (ส านัก ส่ งเสริม และพิท ัก ษ์ ผู้สูงอายุ กลุ่ ม ยุท ธศาสตร์
ผูส้ งู อายุ, 2554)
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กระบวนทัศน์และการรับรู้เกี่ยวกับ “ความสูงอายุ”
(อ้างถึงใน มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุกระบวนทัศน์ , 2556 : 7) ในการศึกษา
เกีย่ วกับความเข้าใจ การรับรู้ วิธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั ขิ องคนในสังคม เกีย่ วกับความสูงอายุ อาจแบ่ง
ได้เป็ น กระบวนทัศ น์ ทางชีววิทยาการแพทย์ และกระบวนทัศน์ พฤฒิวทิ ยาของการประกอบ
สร้างทางสังคม (สุชาดา ทวีสทิ ธิ ์, 2553) กระบวนทัศน์ แรกให้ความสาคัญ กับร่างกายในฐานะ
องคาพยพทางชีววิทยา (biological body) ฉายภาพร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ ใน
ด้านมืดที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ความเสื่อมโทรม ความโรยรา และมองว่ากระบวนการของ
การเข้า สู่ ค วามสู ง อายุ เป็ นกระบวนการธรรมชาติ มีค วามเป็ นสากลซึ่ง ไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ในขณะทีก่ ระบวนทัศน์ทส่ี อง เชื่อในทฤษฎีประกอบสร้าง
ทางสังคม (social–constructionist theory) ภายใต้มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้าง “ภาพแทนความ
จริง” (representation)ว่าภาพลักษณ์ผู้สูงอายุทถ่ี ูกรับรูแ้ ละเข้าใจนัน้ เกิดจากการสร้างภาพแทน
ความจริงผู้สูงอายุท่ถี ูกสร้างขึน้ ในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรมและแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็ นเพียง
ความจริงบางส่วนและไม่ใช่ประสบการณ์ของผู้สูงอายุทุกคน ในสังคมสมัยใหม่ภาพลักษณ์ของ
ผู้สู งอายุ ท่ีป รากฏมัก ถู ก น าเสนอในด้ านลบซึ่ง น าไปสู่ ก ารเลือ กปฏิบ ัติแ ละการรัง เกีย จอัน
เนื่ อ งมาจากอายุ (ageism) ต่ อ ผู้ สู ง อายุ กระบวนทัศ น์ น้ี จ ึง ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การรื้อ ถอน
ภาพลักษณ์เชิงลบและการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของผูส้ งู อายุให้เพิม่ มากขึน้
บทบาทหน้ าที่ของผูส้ งู อายุ
เมื่อก้าวไปสู่วยั ชรา นับเป็ นการสิ้นสุดบทบาทที่ พงึ กระทาต่อบุตร เพราะร่างกาย
สังขารได้ร่วงโรยไปตามกาลเวลา ถึงเวลานี้ผู้ท่เี คยเป็ นหนุ่ มสาว เคยเป็ นพ่อ แม่ของลูกน้ อ ย
กลายมาเป็ น ปู่ ย่า ตา ยาย และถูกกาหนดให้เป็ นชนชัน้ ใหม่ท่รี ะเบียบทางสังคมกาหนดให้ละ
เว้นการงานทีเ่ คยทา เคยมีตาแหน่ ง มีอานาจ เกียรติยศ กลับลับหายไปเมื่อล่วงเลยมาเป็ นกลุ่ม
วัยทีส่ งั คมเรียกว่า ผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุคือร่มโพธิ์ ร่มไทร
ผูส้ ูงอายุในความหมายของสังคมไทยนัน้ คือ ร่มโพธิ ์ร่มไทร ทีเ่ รายังให้ความเคารพ
ยกย่องเพราะมีคุณค่าทัง้ ต่อครอบครัวและสังคม แม้ว่าผู้สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลง
ไปบ้าง แต่ก็ยงั คงมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรุ่นปั จจุบนั เป็ นอย่างดี ไม่มผี ู้ใดปล่อยให้ท่านเผชิญความ
โดดเดี่ย วและทอดทิ้ง ในทางตรงกัน ข้าม ผู้สูงอายุ เป็ น ที่พ่ึงและที่ย ึด เหนี่ ย วทางจิต ใจของ
ลูกหลาน ปกป้ อ งคุ้มครองให้ลูกหลานมีความสุข ให้ค วามอบอุ่น ร่มเย็น เป็ นที่เคารพนับถือ
ผูส้ ูงอายุจงึ เปรียบได้กบั ต้นโพธิ ์ ต้นไทร ทีม่ กี งิ่ ก้านแผ่ปกคลุมเป็ นร่มเงาทีพ่ ง่ึ ได้ทงั ้ กายและทาง
ใจให้แก่ลกู หลาน
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ผูส้ งู อายุเป็ นศูนย์กลางของจิ ตใจ
สังคมไทยในปั จจุบนั ให้การยกย่องการเป็ นผูส้ ูงอายุ เพราะผูส้ ูงอายุเป็ นเสาหลัก สิง่
ที่แสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรมชัดเจน คือการมี วันผู้สูงอายุ ที่กาหนดขึน้ ในวันตรุษสงกรานต์ของ
ทุกปี โดยลูกหลานแม้อยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผูส้ ูงอายุจงึ เป็ นเสมือน
ศูนย์กลางของจิตใจสาหรับลูกหลานเมื่อสังคมและครอบครัวยกย่องท่านเช่นนี้ ผู้สูงอายุจงึ ต้อง
วางตัวให้ดี ไม่ให้ลกู หลานตาหนิได้ ครองตัวให้เป็ นผูส้ ูงอายุทด่ี ี จะได้รบั การยกย่อง และยอมรับ
จากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผู้คนก็ยงั เรียกขานว่า ตา-ยาย หรือ ลุง-ป้ า อันเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสังคมไทยที่แสดงถึงการให้ค วามเคารพยกย่อ งดังนัน้ ควรต้อ งสวมบทบาทของการเป็ น
ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นกรอบของ คุณธรรม ไม่กนิ เหล้าเมายา เล่นการพนัน ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสีย ไม่
พูดมากไร้สาระ ส่อเสียด ไม่ทาตัวจุน้ จ้าน ไม่ทาตัวให้ลกู หลานอับอายขายหน้า ไม่ทาตัวให้ผอู้ ่นื
ดูถูก เหยียดหยาม ต้องทาตัวให้เป็ นแบบอย่างแก่ ลูกหลานและผู้คนอื่นๆ อีกทัง้ ยังต้องเป็ นผู้
เสียสละอุทศิ ตนเพื่อชุมชน ทีส่ าคัญต้องมีจติ ใจดี เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ แก่ผคู้ นทัวไป
่
ผูส้ งู อายุเป็ นผูม้ ีศกั ดิ์ ศรี
ผู้สูงอายุเป็ นผู้ท่มี ศี กั ดิ ์ศรี เพราะเป็ นผู้ท่มี คี วามประพฤติด ี หมายถึงผู้ท่ที าตัวดีจน
เป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื เช่นไม่เล่นการพนัน ไม่เทีย่ วเตร่ ไม่ทะเลาะวิวาทกับผูใ้ ด ไม่โกหก ไม่ทา
ตัว เป็ น ปั ญ หาแก่ ใ คร และยังเป็ น ผู้ท่ีท าประโยชน์ ใ ห้ กับ ครอบครัว และชุ ม ชนผู้สู งอายุ ไทย
โดยทัวไปเป็
่
นคนไม่อยู่นิ่งดูดาย จะดูแลครอบครัว ทางานในบ้านเท่าที่จะทาได้ ด้านศาสนา
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นผูอ้ ยู่ในศีลในธรรม เข้าวัด ฟั งธรรม มีเมตตาธรรม เอื้ออาทรผูท้ ่เี ดือดร้อน
ไม่เบียดเบียนผู้ใด สร้างบุญสร้างกุศล การที่ท่านเป็ นผู้ท่สี งสมความดี
ั่
งาม มีความประพฤติท่ดี ี
ทาตัวพลเมืองดี ทาหน้าที่ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ผู้สูงอายุจงึ ได้รบั การยกย่องจากผู้คน
และเป็ นอยูอ่ ย่างมีศกั ดิ ์ศรีในชุมชน และสังคม
ผูส้ งู อายุมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม
การเป็ นผูส้ ูงอายุมคี ุณค่าต่อสังคม เพราะทุกท่านได้ผ่านการทาความดีมาแล้ว อย่าง
น้ อ ยที่สุด คือ การได้อ บรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็ นคนดี มีหน้ าที่การงานดี นอกจากนี้
ผู้สูงอายุต่ างก็มปี ระสบการณ์ ชวี ติ มากมาย สามารถแยกแยะสิง่ ใดถูกสิ่งใดผิด ประสบการณ์
ความรู้เหล่ านี้ ย่อ มสืบ สานภูม ิปั ญ ญาพื้น ถิ่นต่ อ ไปสู่ค นรุ่น ใหม่ ได้เป็ น อย่างดี ทัง้ วัฒ นธรรม
ประเพณี พิธกี รรมต่างๆ นัน้ ต้องอาศัยประสบการณ์ แห่งผู้รู้ คือ ผู้สูงอายุทุกคนนัน่ เองความ
กตัญญูรคู้ ุณต่อบุพการี และผู้มบี ุญคุณ ยังคงเป็ นค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ผู้สูงอายุต่าง
เชื่อว่าความกตัญญูยงั คงดารงอยู่ สิง่ นี้เป็ นการตอบแทนทางสังคม ที่อาจหาได้ยากยิง่ ในสังคม
อื่น การแสดงออกถึงความกตัญ ญูได้แก่ บุตรหลานมารดน้ าดาหัวในวันปี ใหม่ สงกรานต์ ให้
ความเคารพ เชื่อ ฟั ง ค าสัง่ สอน อุ ป การะด้ว ยการมอบทรัพ ย์ส ิน เงิน ทอง เอาใจใส่ สุ ข ภาพ
นอกจากนี้ยงั แสดงออกได้โดยการบวชทดแทนบุญคุณ ลูกหลานทีเ่ ป็ นหญิงอาจบวชชีพราหมณ์
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ให้พ่อแม่ สังคมไทยถือว่าการไม่ทดแทนคุณ ไม่กตัญญูจดั เป็ นบาป ถูกสังคมตาหนิ ไม่ควรเอา
เป็ นเยีย่ งอย่าง
การยอมรับ ตัวตนผู้สูงอายุจะดารงชีวติ อย่างมีค วามสุ ขได้นัน้ ก็ด้ว ยการยอมรับ
สภาพของตนเอง และด้วยการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ดังนัน้ การแสดงออกด้วยการยกมือไหว้ เมื่อ
พบปะผูส้ ูงอายุในสถานทีต่ ่างๆ นัน้ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนในสังคมไทยควรกระทาต่อท่าน ร่วม
ไปกับการมองผูส้ งู อายุดว้ ยทัศนคติเชิงบวกในบริบทของสังคมไทยเห็นว่าผูส้ งู อายุคอื ผูท้ ม่ี วี ยั วุฒ ิ
เวลาพูดคุยด้วยก็จะแสดงความอ่อนน้อม มากกว่าแสดงความแข็งกร้าว และจะทักทายแม้ไม่รจู้ กั
กัน การยอมรับตัวตนผู้สูงอายุในลักษณะเช่นนี้ เป็ นปั จจัยหลักที่ช่วยให้การปฏิสมั พันธ์ สื่อสาร
กับผูส้ งู อายุเป็ นไปด้วยดี ช่วยให้ผสู้ งู อายุดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุท่ดี เี พื่อให้ครอบครัว ชุม ชนและสังคมได้เห็นถึงความสาคัญ ของผู้สูงอายุ
ท่านจึงต้องทาตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นผูส้ งู อายุ ทาตัวให้เหมาะสมกับวัย สร้างความน่าเชื่อถือ
โดยไม่พูดโกหก หลอกลวง เป็ นคนพูดจริง และสารวมระวังในคาพูดอย่างมีสติ เป็ นตัวอย่างที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม ช่วยเหลืองานสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ทัง้ งานบุญหรือ
กิจกรรมทางศาสนา มีความเป็ นผูใ้ หญ่ มีความยุตธิ รรม เมตตากรุณา มีใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่คบ
คนพาล ไม่เล่ นพนัน ไม่ด่มื เหล้าเมายา ให้เป็ นที่อ ับ อายแก่ ลูกหลาน ไม่ทาตัวน่ าราคาญแก่
สมาชิกครอบครัว ญาติมติ ร เพื่อนบ้าน ไม่กล่าวร้ายป้ ายสีผอู้ ่นื ไม่พูดในสิง่ ทีไ่ ม่ควรพูด ไม่ตฉิ ิน
นินทาใคร ไม่จจู้ ข้ี บ้ี ่น เป็ นคนมีธรรมะ เข้าวัดฟั งเทศน์ฟังธรรม มีจติ ใจเยือกเย็น สงบ ไม่วุ่นวาย
กับใคร
ผูส้ งู อายุกบั การดูแลตนเองในมิ ติทางสังคม
การดูแลผูส้ ูงอายุในมิตทิ างสังคมนี้ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการดูแลสุข ภาพแบบ
องค์รวม ทีไ่ ม่อาจแยกจากกันได้ระหว่างมิตขิ องร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การเผชิญ
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุนนั ้ ย่อมแตกต่างกันไปตามภูมหิ ลัง และสภาวะสุขภาพ แต่สงิ่ สาคัญทีผ่ สู้ ูงอายุ
ต้อ งดารงอยู่ได้โดยไม่ม ีค วามแตกต่ างก็ค ือ การอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีค วามสุ ข และมี
ศักดิ ์ศรี
มิตทิ างด้านสังคมของผูส้ งู อายุ จึงมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของผูส้ งู อายุ ให้อยู่
ต่อไปอย่างมีความสุข และมีคุณภาพ ลาพังแต่การดูแลทางการแพทย์นัน้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่ง ที่
ผูส้ ูงอายุจะมีโอกาสได้พบกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ซึง่ ก็ต่อเมือ่ มีปัญหาสุขภาพ
ก็เป็ นเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ แต่ผสู้ งู อายุตอ้ งอยูร่ ่วมกับครอบครัวและสังคมตลอดเวลา
การดูแลตนเองทางสุ ขภาพจึงจะต้องรวมถึงด้านจิต ใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ไม่ใช่
เฉพาะแต่การกิน การนอน การใช้ยา แต่ต้องดูแลตนเอง ครองตัวให้เป็ นผู้สูงอายุ ท่มี ศี ักดิ ์ศรี
อย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความเชื่อถือจากสังคมภายนอก เป็ นอาหารเสริม เป็ นยาบารุง เป็ น
การเยียวยาทางสังคม ซึ่งมีพลังเพิม่ ภูมคิ ุ้มกันให้ผู้สูงอายุสามารถยืนหยัดต่อการมีชวี ติ ที่ดี ได้
อย่างสง่างาม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่ าอยู่
แนวคิดเรื่องเมืองน่ าอยู่นัน้ เริม่ ต้นขึ้นจากต่างประเทศตัง้ แต่ต้นปี พ.ศ.2557 หรือ
ค.ศ.1984 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ทีม่ กี าร
ประกาศวิสยั ทัศน์ของเมืองว่า “โตรอนโตจะเป็ นเมืองน่ าอยู่ภายในปี ค.ศ.2000” ซึง่ หลังจากนัน้
ในปี ค.ศ. 1986 องค์ ก รอนามัย โลก (WHO)ก็ ไ ด้ เ ล็ง เห็ น ความส าคัญ จึง ได้ ม ีก ารประกาศ
สนับสนุ น 11 เมือง ในทวีปยุโรปให้เป็ นเมืองน่ าอยู่ (Healthy Cities) จนปั จจุบนั ประเทศสมาชิก
ทัวโลกเข้
่
าร่วมโครงการนี้แล้ว มากกว่า 2,000 เมือง
ทัง้ นี้ องค์การอนามัยโลกได้กาหนดลักษณะของเมืองน่ าอยูไ่ ว้รวม 11 ประการ ดังนี้
(อ้างถึงใน กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ เชิงบูรณาการ, 2551 : 43-55)
1. การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ุณภาพ รวมทัง้ คุณภาพ
ของทีอ่ ยูอ่ าศัย
2. ระบบนิเวศ ทีย่ ดึ โยงการอยูร่ ว่ มกันระหว่างคน สัตว์ พืช และสิง่ แวดล้อมทีด่ าเนิน
ไปอย่างสมดุลและยังยื
่ น
3. ชุมชนเข้มแข็งมีความเกือ้ กูลและไม่และไม่เอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน
4. ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทัง้ ในการกาหนด การควบคุมและการตัดสิน
ใจเกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพชีวติ รวมทัง้ สุขภาพอนามัยและการกินอยูท่ ด่ี ี
5. การตอบสนองความจาเป็ นพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอสาหรับประชากรทุกคนเช่น อาหาร
น้า ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล รวมทัง้ การมีงานทาเพื่อสร้างรายได้ และความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6. ประชาชนมีสทิ ธิมโี อกาสรับรูข้ ่าวสาร และมีการติดต่อประสานงานรวมทัง้ มีกลไก
ลการระดมความคิดและประสบการณ์รวมทัง้ ทรัพยากรอันหลากหลายจากการติดต่อประสาน
งานและการทางานร่วมกับประชาชน
7. เป็ นเมืองทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจทีห่ ลากหลายมีชวี ชิ วี า และมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
8. ส่งเสริมและเสริมสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง เมืองผ่านทางมรดก
ทางวัฒนธรรมสภาพทางชีวภาพอันดีงามและดารงชีวติ รวมทัง้ เอกลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละ
ชุมชน
9. ให้มรี ปู แบบการดาเนินงานทีส่ ามารถขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้ าหมายโดยใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
10. มีระบบการให้บริการวาธารณะสุขและการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ หมาะสม ทัวถึ
่ ง และเข้า
ถึงได้สาหรับประชาชนทุกคน
11. มีสภาวะสุขภาพของประชาชนในระดับดีมาก (มีอตั ราการเจ็บป่ วยในระดับต่า)
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แนวคิดเมืองน่ าอยู่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ถือว่าเป็ นภาระหน้ าที่ของทุกคน ชุมชน
องค์ก รเอกชน หน่ วยงานของรัฐระดับ ท้อ งถิ่นและรัฐบาลกลาง ซึ่งจะต้องมีค วามเข้าใจและ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ และการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ทัง้ ด้านกายภาพ จิต ใจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนที่อาศัยและทางานอยู่ใน
เมืองนัน้ ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น โดยเป็ นกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ในเขตเมืองที่มุ่งเน้ นให้เกิด
ความเป็ น ธรรมในสังคม เกิดการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชน และการประสานความร่ว มมือ ของ
หน่ วยงานทุกระดับ ทัง้ นี้อ งค์การอนามัยโลกได้กาหนดปั จจัยสาคัญในการดาเนินงานโครงการ
เมืองน่าอยู่ ไว้ 6 ประการ คือ
1. มีสญ
ั ญาประชาคมทีต่ อ้ งบรรลุ คือความอยูด่ มี สี ุข (Health Awareness)
2. ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน (Strategic Planning)
3. เป็ นการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดจากการประสานความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ
(Intersectoral Action)
4. ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม (Community Participation)
5. ส่งเสริมแนวคิดใหม่ ๆ ทีส่ ร้างสรรค์ (Innovation)
6. มีนโยบายสาธารณะ เพื่อความเป็ นอยูด่ มี สี ุข ของประชาชน (Healthy Public
Policy)
สรุป คือ
เมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ เป็ นกระบวนการพัฒนาที่เป็ นองค์รวม โดยการยึดคน
เป็ นศูนย์กลาง และอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็ นรากฐานในการพัฒนา มีวตั ถุประสงค์มุ่ง
ให้บ้านเมือง ชุมชนเกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจ
รากฐานเข้มแข็ง มีระบบบริหารทีด่ ี ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ี มีความสุข และ
ทีส่ าคัญการทาเมืองและชุมชนให้น่าอยูต่ ้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง ซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น และความอยูด่ มี สี ุขของคนไทย
การพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องทา
ความเข้าใจและยึดถือในหลักการพืน้ ฐานของการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
หลักการพืน้ ฐาน
ประการแรก ต้องเข้าใจว่าความเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ แต่ละแห่งย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามศักยภาพความพร้อมอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมชุมชน
นัน้ ๆ เป็ นผูร้ ว่ มกันกาหนด
ประการที่ส อง เมือ งน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ มีล กั ษณะเป็ น พลวัต กล่ าวคือ มีการ
เปลี่ย นแปลงเคลื่อ นไหวตลอดเวลา ไม่ห ยุดนิ่ ง การพัฒ นาเมือ งน่ าอยู่ ชุม ชนน่ าอยู่ เป็ น
กระบวนการที่ต้อ งมีค วามเคลื่อ นไหวและสามารถแปรเปลี่ยนปรับ ปรุงให้ดีข้นึ เรื่อ ย ๆ ด้ว ย
กระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบของเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่
ภายใต้ก รอบแนวคิว และหลัก การพื้น ฐานดังกล่ าว การพัฒ นาพื้น ที่ท้อ งถิ่น เชิง
บูรณาการจาเป็ นต้องตระหนักถึงองค์ประกอบของเมืองน่ าอยู่ ทีเ่ ชื่อมโยงกันในทุกมิตอิ ย่างเป็ น
องค์รวม และมีชุมชนเข้มแข็งเป็ นรากฐานในการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ วัฒนธรรม
ค่านิยม และความต้องการในพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ซึง่ ได้แก่
1. สร้างความน่าอยู่
การมีส ภาวะแวดล้อ มที่ดีท่ีก่ อ ให้เกิดความน่ าอยู่ท่ีทางกายภาพ เพื่อ พัฒ นา
คุ ณ ภาพชีว ิต วิถีชีว ิต ของคนในเมือ งและชุ ม ชน สังคมเข้ม แข็ง มีค วามสุ ข สงบ สะดวก
สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินยั มีเอกลักษณ์วนั ธรรมทีด่ ขี องเมืองและชุมชน โดย
รณรงค์สร้างจิตสานึกสาธารณะให้คนในเมืองและชุมชนปฏิบตั ิตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ดูแลปกป้ อง
สาธารณสมบัติ โดยเฉพาะการเฝ้ าระวังรักษาทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ อาทิ บริเวณริมแม่น้ าลา
คลองมิให้มกี ารละเมิดและบุกรุก เพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย และความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของคนในชุมชน
ฟื้ นฟู ป้ อ งกัน ความเสื่อ มโทรมของสิ่งแวดล้อ มเมือ งชุ ม ชน เน้ น การปลู ก
จิตสานึกให้ทุกคนตระหนักและมีบทบาทร่วมในการลดการทาลายสภาพแวดล้อมทัง้ ในด้านการ
จัด การบ าบัดน้ าเสีย การจากัดขยะ การปรับ ปรุงสภาพแม่น้ าคูค ลอง การลดมลภาวะทาง
อากาศและเสียง รวมทัง้ การเพิม่ พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้เหมาะสมกับความ
หนาแน่ นของประชากร และการจัดภูมทิ ศั น์ของเมืองและชุมชนให้เกิดความเป็ นระเบียบและ
สวยงาม
ให้ห น่ ว ยงานส่ ว นท้อ งถิ่นและสถาบันการศึกษาสนั บสนุ นการรวมกลุ่ มของ
ชุมชน และการสร้างเครือข่ายการเรียนรูใ้ นการมีส่วนร่วมเฝ้ าระวัง ฟื้ นฟู รกั ษาสิ่งแวดล้อ ม
ทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทัง้ อนุ ร ัก ษ์ ม รดกทางประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม เพื่อ คงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์เฉพาะทีด่ งี าม วิถชี วี ติ และจิตวิญญาณของเมืองชุมชน
ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนให้ม ี
ส่วนร่วมในกระบวนการผังเมืองทุกระดับ เพื่อระเบียบการใช้ท่ดี นิ ที่ประสานสอดคล้องกับการ
จัดการบริการโครงสร้างพืน้ ฐาน การอนุ รกั ษ์เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของ
คนในเมือง รวมทัง้ เน้นให้มกี ารปฏิบตั ติ ามฝั งเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีภมู ปิ ั ญญาท้องถิน่
มีก ารพัฒ นาภูม ิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ซึ่งเป็ น องค์ค วามรู้ข องชุม ชนที่ส งั ่ สมมานาน
ส่ งเสริม ให้เกิดความตระหนัก และเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีการปรับใช้ป ระโยชน์ อ ย่าง
เหมาะสม สามารถเชื่อ มโยงกับ การผลิต ในสาขาต่ า ง ๆ และวิถีชีว ิต ความเป็ น อยู่ รวมถึง
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ โดยส่งเสริมให้มกี ารจัดทาระบบฐานข้อมูลภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ที่
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เชื่อ มโยงทัว่ ถึง รวมทัง้ สนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาต่ อ ยอดภูมปิ ั ญ ญาท้องถิ่นเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อ ถ่ า ยทอดและสืบ ทอดเชื่อ มโยงสู่ ชุ ม ชนที่ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ได้อ ย่า ง
กว้างขวางและยังยื
่ น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน
การพัฒ นาเศรษฐกิจพื้น ฐานของเมือ งและชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
เกิดความสมดุล มีภูมคิ ุ้มกันที่ดี สามารถเพิม่ รายได้และการมีงานทาด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
โดยสนับสนุ นให้อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นเป็ นแกนประสานชุมชน ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน ระดมการมีส่วนร่วมการดาเนินการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของเมืองและชุมชน เพื่อให้
เมืองและชุมชนเติบโตอย่างเหมาะสม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐานอย่างเป็ นระบบครบ
วงจร ทัง้ ในด้านการผลิต -แปรรูป -ตลาด-แหล่ งเงินทุ นหมุนเวียน รวมทัง้ การสนับ สนุ นการ
รวมกลุ่ ม อาชีพ เน้ น การให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้า งผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารที่ส อ ดคล้อ งกับ
ศักยภาพ ภูมปิ ั ญญา และวัฒนาธรรมท้องถิน่ มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
เอกลักษณ์ เฉพาะเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค เชื่อมโยงสู่ตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมการระดมทุ นในชุมชนโดยจัดตัง้ กองทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างวินัยการออมและให้เป็ น
องค์กรทางการเงินที่เอื้อประโยชน์ ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในการดาเนินธุรกิจ
ชุมชนควบคู่กบั การขยายสินเชื่อรายย่อยขององค์การพัฒนาเอกชนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตและกลุ่มสหกรณ์ตลอดจนบทบาทสถาบันการเงินของรัฐให้สนับสนุ นการพัฒนาอาชีพ
ในชุมชนเพิม่ มากขึน้
4. มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีการเรียนรูก้ ารทางาน
ร่วมการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุน้ ส่วน การพัฒนาเกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ไร้ทุจริต โดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนที่
เข้มแข็งรวมทัง้ สันนิบาตและสหพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นแกนหลักในการสร้างเสริม
ขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น โดยประสานการทางานและการเรียนรู้ในแนวราบ
ระหว่างองค์ก รชุมชนและส่ ว นท้อ งถิ่น ให้ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางปรับกฎระเบียบให้เอื้ อ ต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของท้องถิน่ และชุมชนอย่างคล่องตัว สะดวก และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ฝึ กอบรม
และสร้างองค์ความรูส้ ่วนท้องถิน่ และชุมชนในการวางแผน การบริหารและการปฏิบตั กิ ารพัฒนา
อาทิ การใช้ท่ดี นิ การดูแลที่สาธารณประโยชน์ การควบคุมอาคาร การส่งเสริมและการรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม สร้างทัศนคติค่านิยมในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ จัดให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารให้บริการประชาชนเพื่อสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว ม ความเข้า ใจ ตลอดจนสร้า งจิต ส านึ ก ให้ อ งค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รพัฒ นาเอกชน
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สื่อมวลชนร่วมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
เกิดระบบทีด่ ี โปร่งใส
7. แนวคิ ดเกี่ยวกับโครงการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้สอดคล้องกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ผู้สูง อายุแ ห่ งชาติ ครัง้ ที่ 4/2552 วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตามพระราชบัญ ญัติผู้ สูง อายุ
พ.ศ. 2546 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
5 และมาตรา 88 แห่ งพระราชบัญ ญัติส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537
มาตรา 6 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
จ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น
ต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรือมติอ่นื ใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปี บริบูรณ์ข้นึ ไป และมีสญ
ั ชาติ
ไทย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมัน
“ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ข้อ 5 ให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยรัก ษาการตามระเบียบนี้ และให้ม ีอ านาจ
ตีความวินิจฉัยปั ญหา กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ในกรณีไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบตั ิ
ปลัด กระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจตามวรรคสอง ให้อ ธิบ ดีก รมส่ งเสริม การปกครอง
ท้องถิน่ หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดก็ได้
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หมวด 1 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ จะได้รบั เงิ นเบีย้ ยังชีพ
ข้อ 6 ผู้ม ีส ิท ธิจ ะได้ รบั เงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สู ง อายุ ต้ อ งเป็ นผู้ม ี คุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ลิ าเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอ ายุ ห กสิบ ปี บ ริบู ร ณ์ ข้นึ ไป ซึ่งได้ล งทะเบีย น และยื่น ค าขอรับ เบี้ย ยังชีพ
ผูส้ งู อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(4) ไม่ เ ป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ สวัส ดิก ารหรือ สิท ธิป ระโยชน์ อ่ื น ใดจากหน่ ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ บั เงินบานาญ เบีย้ หวัด บานาญพิเศษ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่อี ยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ ฐั หรือ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัด ให้เป็ น ประจ า ยกเว้น ผู้พิก ารและผู้ป่ วยเอดส์ต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548
หมวด 2 ขัน้ ตอนการยื่นคาขอ
ข้อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู้ จ่ี ะมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไปใน
ปี งบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่ อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นมีภูมลิ าเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือสถานที่
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
(1) บัต รประจาตัว ประชาชน หรือ บัต รอื่น ที่อ อกโดยหน่ ว ยงานของรัฐที่ม ีรูป ถ่ าย
พร้อมสาเนา
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(3) สมุดบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารพร้อ มสาเนา สาหรับ กรณี ท่ีผู้ขอรับ เงิน เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่
สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง อาจมอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผอู้ ่นื
เป็ นผูย้ น่ ื คาขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุแทนก็ได้
ข้อ 7/1 ในกรณี ผู้สูงอายุท่ีได้รบั เงิน เบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุจากองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ ในปี งบประมาณทีผ่ ่านมา ให้ถอื ว่าเป็ นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ 8 ในกรณีผู้สูงอายุท่มี สี ทิ ธิได้รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ หนึ่งย้ายภูมลิ าเนาไปอยูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
เคยจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุจนกว่าจะสิน้ สุดปี งบประมาณนัน้
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หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุทอ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ก่อนสิน้ ปี งบประมาณ
หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผ้มู ีสิทธิ
ข้อ 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้จงั หวัดแจ้งรายชื่อผูส้ งู อายุทม่ี สี ทิ ธิได้รบั
เงินสงเคราะห์ตามแบบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลในการขอตัง้ งบประมาณในปี งบประมาณถัดไปในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งของ
ต าบลทับ หมัน ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และขัน้ ตอนในการด าเนิ น การตามระเบีย บ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะของผู้รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดารงชีวติ
อยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้ม ี
การรับรองของนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ก็ได้
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดารงชีวติ อยู่ของผู้สูงอายุดงั กล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร หรือหลักฐานอื่นทีม่ สี ามารถตรวจสอบได้
หมวด 4 งบประมาณและวิ ธีการจ่ายเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ข้อ 11 การตัง้ งบประมาณและวิธกี ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุให้ดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้
ข้อ 12 การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุให้จ่ายในอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ 13 การจ่ายเงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ให้แ ก่ ผู้ม ีส ิท ธิต ามระเบีย บนี้ ให้อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายเป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือ ในนามบุ ค คลที่รบั มอบอ านาจเป็ น หนั งสือ จากผู้ม ีส ิท ธิได้รบั เบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รบั มอบอานาจต้อง
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกับผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจและต้องได้รบั การยืนยันว่าผูม้ สี ทิ ธิ
ได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยงั มีชวี ติ อยู่การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็ นไปตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดหรือตามทีต่ กลงกันเป็ นอย่างอื่น
หมวด 5 การสิ้ นสุดการได้รบั เงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ข้อ 14 สิท ธิข องผู้ไ ด้รบั เงิน เบี้ย ยังชีพ ผู้สูง อายุ ต ามระเบีย บนี้ ส้ิน สุ ด ลงในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6
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3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุเป็ นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีต่ นมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
กรณีสทิ ธิได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดงั กล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ สังระงั
่ บการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุสาหรับบุคคลดังกล่าว
ทันที
ข้อ 15 กรณี ผู้ ร บั เงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้ สู ง อายุ ต าย ให้ น ายทะเบีย นอ าเภอ หรือ นาย
ทะเบียนท้องถิน่ แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ผู้ตายมีช่อื ในทะเบียนภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รบั แจ้งการตายและให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ผู้ตายมีช่อื ในทะเบียนนัน้ แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตามข้อ 8 ต่อไป
ข้อ16 ภายใต้บงั คับข้อ 8 กรณีผรู้ บั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 14
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปิ ดประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือสถานทีท่ อ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหาก
ไม่มผี คู้ ดั ค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เสนอรายชื่อผูข้ าดคุณสมบัตติ ่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพื่อ
สังถอนรายชื
่
่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทนั ทีในกรณีท่มี กี ารคัดค้านให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชดั เจนแล้วรายงานผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ17 ระเบียบนี้มใิ ห้กระทบต่อสิทธิของผู้สู งอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ พ.ศ.
2552 ที่ม ีอ ยู่ ก่ อ นหรือ ในวัน ที่ร ะเบีย บนี้ ใ ช้ บ ัง คับ และให้ ถื อ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ด ัง กล่ า วเป็ นผู้ ไ ด้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุต ามระเบียบนี้แล้ว (อ้างถึงใน ราชกิจจา
นุเบกษา, 2552 : 5-9)
8. การจัดสวัสดิ การของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ
ระบบสวัสดิการได้มกี ารนามาใช้กนั อย่างแพร่หลายในกลุ่มประทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
(Developed Counties) เช่น อังกฤษ ฝรังเศส
่ เยอรมนี หรือสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ในรายละเอียดวิธกี ารปฏิบตั จิ ะมีความแตกต่างกันออกไปตามข้อจากัด ทรัพยากรและปรัชญา
พื้นฐานของแต่ละประเทศ ซึ่งทาให้ผลลัพธ์ในการดาเนินนโยบายมีค วามแตกต่างกันออกไป
ยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เงินสวัสดิการนัน้ จะมาจากทัง้ ผู้บริจาคภาคเอกชนและ
รัฐบาล ประเทศทีอ่ าจกล่าวได้ว่าประสบความสาเร็จในการดาเนินงานรัฐสวัสดิการซึง่ ก็รวมไปถึง
เงินบานาญของผูส้ งู อายุ คือประเทศสวีเดน (วิจติ ตรา พ่วงท่าโก, 2556 : 38 )

72
การจัดสวัสดิ การของประเทศนอร์เวย์
นอร์เวย์เป็ นประเทศได้รบั การยอมรับให้ตดิ อันดับการมีคุณภาพชีวติ ดีทส่ี ุดของ
โลก เนื่องจากนโยบายรัฐสวัสดิการสามารถใช้ได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมของ
นอร์เวย์ไ ด้เป็ น อย่างดี เป็ น ประเทศที่ม ีอ ัต รารายได้เฉลี่ย ต่ อ หัว สูงที่สุ ด ประเทศหนึ่ ง มีก าร
เจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจที่มนคง
ั ่ มีการกระจายรายได้ท่เี ท่าเทียม และมีระบบสวัส ดิก ารที่
ครอบคลุมในสังคม โดยใช้เงินอุดหนุ นจากการเก็บภาษีทางตรงจากประชาชนในวัยแรงงาน
เนื่องจากภาคแรงงานเป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อการคงอยู่ของรัฐสวัสดิการ ดังนัน้ นโยบายสาธารณะ
ของนอร์เวย์จงึ ต้องเป็ นการสนับสนุ นการจ้างงานให้เพิม่ ขึน้ โดยกองทุน Government Pension
Fund Global (GPFG) นัน้ เป็ น อีก หนึ่ งภาคส่ ว นมีส่ ว นสาคัญ ต่ อ กรอบเศรษฐกิจมหภาคของ
นอร์เวย์ เนื่องจากนโยบายการใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมันแก่
่ คนรุ่นต่อ ๆ
ไป (ฐานเศรษฐกิจ, 22-23 พฤษภาคม 2556 )
การจัดอันดับสวัสดิการใน ปี 2557 นอร์เวย์มสี วัสดิการดูแลผูส้ ูงอายุดที ่สี ุดใน
โลก จากทัง้ หมด 96 ชาติ ล้มแชมป์ เก่าอย่างสวีเดนได้ สวีเดน รองลงมาคือ สวิตเซอร์แลนด์
แคนาดา และเยอรมนี สังคมของนอร์เวย์ มีผสู้ งู อายุหลายคนอาศัยอยู่คนเดียวในบ้าน หรือทิง้
บ้านและออกไปอยู่สถานรับเลีย้ งผูส้ ูงอายุ ปกติ ผสู้ ูงอายุในนอร์เวย์ ดูแลตัวเองเก่งมาก อยู่ได้
คนเดียว และมักอยู่คนเดียว คู่สามีภรรยาสูงอายุ อยู่ดว้ ยกัน เมือ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเสียชีวติ ลง ก็
มักจะอยู่คนเดียว เพราะลูกหลานย้ายออกเรือนกันหมด ผู้สูงอายุหลายคนมีความสุขที่มาอยู่
บ้านพักคนชรา บ้านพักทีน่ ่ีเป็ นแบบอพาร์ตเม้นสวยงาม เหมือนคอนโดหรืออพาร์ทเม้นราคา
แพงในเมืองไทย รัฐบาลได้จดั พยาบาลหรือผูท้ ท่ี าหน้ าทีเ่ กี่ยวข้องมาดูแลตลอด แต่ละสัปดาห์
ครอบครัว จะมาเยี่ยมเยียนเสมอ นอร์เวย์ให้ค วามสาคัญ กับ ครอบครัว มาก และมีระบบการ
จัด การดีม าก เรื่อ งสวัส ดิก ารต่ างๆ ระบบผู้สูงอายุ นอกจากนี้ระบบการดูแลคนพิก ารที่ดี
(ผู้ สู ง อายุ ใ นนอร์เวย์ , 2558 : ออนไลน์ ) ผู้สู ง อายุ ทุ ก คนในนอร์เวย์ไ ด้ร บั เงิน บ านาญการ
เกษียณอายุ จานวนเงินบานาญจะแตกต่างกันไปตามรายได้ในอดีต ผูส้ ูงอายุอาศัยที่อยู่ในบ้าน
ของตนเอง บางคนได้รบั ความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง โดยการส่งพยาบาลไปดูแลที่บ้าน
การช่ ว ยเห ลื อ ที่ บ้ า น ความ เป็ น ไป ได้ ข อ งก ารเข้ า ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ ดู แ ล ต อ น กล างวั น
(Samfunnskunnskap, 2555)
ด้านการศึกษา
ก่อนทีเ่ ด็กเล็กจะเข้าโรงเรียนก็จะสามารถเข้าเนอสเซอรี่ (Barnehagen) ก่อนได้
ตามแต่จะสมัครใจ โดยส่วนใหญ่ ผู้ปกครองจะนาบุตรของตนเข้าเนอสเซอรี่ ซึ่งรัฐบาลจะช่วย
สนับสนุ นเงินส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ปกครอง แต่ถ้าผู้ท่มี บี ุตรอายุต่ ากว่า 2 ปี และต้องการจะเลี้ยงดู
บุตรเองโดยทีไ่ ม่ตอ้ งการนาบุตรเข้าเนอสเซอรีก่ จ็ ะได้รบั เงินช่วยเหลือตามส่วนทีร่ ฐั สนับสนุ น
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การศึกษาในนอร์เวย์นนั ้ จะแบ่งเป็ นหลายระดับดังนี้ คือ
1. Grunnskolen จะแยกเป็ น Barneskolen เด็กที่มอี ายุ 6 ขวบเต็ม ต้องเข้า
เรียนในระดับประถม 7 ปี Ungdomsskolen หรือมัธยมต้น 3 ปี การเรียนในระดับนี้ จะเป็ นการ
เรียนฟรี และหนังสือฟรี ในการเรียนระดับนี้ถอื เป็ นภาคบังคับให้ทุกคนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย
10 ปี
2. Videregående skole หรือ มัธ ยมปลาย ซึ่งปกติจ ะใช้เ วลาเรีย น 3 ปี แต่
สาหรับบางคนอาจเรียนถึง 4 ปี แล้วแต่สาขาวิชาทีเ่ รียน การศึกษาในระดับนี้จะเรียนฟรี แต่ตอ้ ง
ซือ้ หนังสือเอง ซึง่ การเรียนในระดับนี้จะแยกเป็ นสาขาวิชาต่าง ๆ 12 สาขาทีเ่ ป็ นสาขาอาชีพทีใ่ ห้
ทัง้ ภาคความรู้และภาคปฏิบตั ิ ภายหลังที่เข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพ นักเรียนก็จะ
ได้รบั ใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสมัครงานได้ นักเรียนที่เลือกเรียนในสาขา
วิชาชีพทัง้ หมด 47% ของนักเรียนทัง้ หมด ในการศึกษาในระดับนี้เป็ นความสมัครใจของแต่ละ
คน ไม่บงั คับเรียน ภายหลังจากเรียนจบในระดับ นี้ก็สามารถศึกษาต่อในระดับ Høyskole หรือ
Universitet หรือมหาวิทยาลัย
3. มหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ในนอร์เ วย์ม ีท ัง้ หมด 6 แห่ ง คือ ใน Olso,
Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger และ Ås ในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วน
ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนอีก 2 ปี แต่ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปนัน้ ค่าใช้จ่าย
ในการเรียนค่อนข้องสูงทีเดียว เลยมีคนในนอร์เวย์ไม่มากนักที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูง แต่
อย่างไรก็ต ามก็ย งั มีท างเลือ กให้กับ ผู้ท่ีใฝ่ รู้ค ือ สามารถขอกู้เงิน เพื่อ การศึก ษาได้ หรือ จะขอ
ทุนการศึกษาก็ทาได้
เงิ นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษาที่ได้รบั ผู้ได้รบั ไม่ต้องใช้คนื เมื่อจบการศึกษาแล้ว ส่วนเงินกู้ยมื
เพื่อการศึกษานัน้ จะต้องจ่ายคืนเมื่อเรียนจบ เพียงแต่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินกู้ยมื เพื่อ
การศึกษา ประชากรทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติทล่ี ้ภี ยั มาก็สามารถได้รบั เงินกู้หรือเงินทุนเพื่อการศึกษา
ได้เช่นกันบนพืน้ ฐานของมนุษยธรรม
สวัสดิ การการทางาน
รัฐบาลได้กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการทางานไว้หลายข้อด้วยกัน เวลา
การทางาน ปกติ 37.5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ โดยไม่รวมเวลาพัก ถ้าหากว่าใครทีต่ อ้ งการทางานเกิน
กว่านี้ ถือว่าเป็ นการทางานล่วงเวลา ดังนัน้ จะต้องจ่ายภาษีสาหรับค่าทางานล่วงเวลาซึง่ ถือเป็ น
รายได้พเิ ศษอย่างน้อย 40% ของรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มานอกเหนือจากเงินเดือนปกติ ลูกจ้างจานวน
มากมีขอ้ ตกลงในการหยุดพักงานแทนการรับเงินค่าล่วงเวลา เช่น หากลูกจ้างทางานล่วงเวลา
ทัง้ หมด 4 ชัวโมง
่
สามารถขอเวลาพักเป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
หรือหากทางานล่วงเวลานับเป็ นวันได้
5 วัน ก็สามารถขอหยุดพักงานได้ 5 วัน แทนการรับเงินค่าล่วงเวลา แต่ต้องทาเป็ นข้อตกลงไว้
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง วันหยุด และการหยุดเนื่องจากการป่ วย ลูกจ้างสามารถขอลาหยุด
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ได้เนื่อ งจากบุต รไม่ส บายแต่ จะต้อ งแจ้งให้นายจ้างทราบ แต่ ห ากว่ามีการป่ วยที่ต้อ งลาหยุด
มากกว่า 3 วัน จะต้องขอใบรับรองแพทย์ไปแสดงต่อนายจ้าง และหากว่าลูกจ้างต้องการหยุด
เนื่องจากสาเหตุอ่นื ก็จะต้องทาเรื่องขออนุ ญาต เช่น การหยุดเพื่อย้ายถิน่ ฐานหรือย้ายบ้าน หรือ
การฉลองพิธตี ามศาสนา ซึง่ ต้องได้รบั การอนุญาตจากนายจ้างก่อน ข้อตกลงเกี่ยวกับการทางาน
ในสวัสดิการทางานนัน้ ระบุว่านายจ้างและลูกจ้างต้องเขียนข้อตกลงร่วมกัน เช่น เวลาทางานเริม่
และสิ้นสุดเมื่อไร เวลาทางานนานแค่ ไหน ต้องทางานนัน้ นานเป็ นเวลาเท่าใด (กรณีไม่ใช่งาน
ประจา) และเกี่ยวกับเงินเดือน แม้ว่าลูกจ้างจะเป็ นแค่ลูกจ้างทดลองงานหรือ ฝึ กงานก็จาเป็ น
จะต้องมีขอ้ ตกลงการทางานร่วมกัน
สวัสดิ การสังคมของรัฐบาล
รัฐบาลคานึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนเป็ นสาคัญ โดยมุ่งทีจ่ ะ
ให้ประชาชนมีสภาวะการเงินทีด่ ี สุขภาพทีด่ แี ละการศึกษาทีด่ ใี นความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนคน
นัน้ จะมีรายได้มากน้ อยเพียงใดก็ตามก็จะได้สทิ ธิโดยเท่าเทียมกัน รัฐบาลจะเก็บเงินส่วนหนึ่ง
จากภาษีท่ปี ระชาชนจ่ายให้กบั รัฐฯ ไปเป็ นเงินค่าประกันสังคม (folketrygden) ซึ่งเงินส่วนนี้จะ
ถูกหักออกจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็ นเงินที่ส่งจ่ายค่าประกัน โดยจะเก็บ
จากประชากรทุกคนทีม่ งี านทาและมีรายได้ เงินจานวนนี้จะจ่ายคืนให้ประชาชนมาเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อป่ วย, คนว่างงาน, คนปลดเกษียณอายุ, บุคคลที่ไม่สามารถทางานได้ และผู้ปกครองที่ม ี
บุตรเล็ก เป็ นต้น
รัฐฯ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ นด้านการเงิน โดยแบ่งเป็ นประเภทตามเงิน
ทีจ่ า่ ยออกไปหรือทีป่ ระชาชนได้รบั ซึง่ มี 4 ประเภทด้วยกันดังนี้
Dagpenger บุคคลจะได้รบั เมื่อตกงาน แต่จะต้องทาเรื่องร้องขอไปยัง arbeids
-kontoret แต่ ว่าจะได้รบั เงินเป็ นจานวนเท่าใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ว่า บุค คลนัน้ มีเงินได้ก่อ นตกงาน
เท่าไหร่ และมีจานวนผูร้ อ้ งขอมากน้อยเพียงใด และผูท้ ่รี อ้ งขอเงินช่วยเหลือนัน้ ต้องพร้อมที่จะ
เริม่ งานใหม่ท่ี arbeidskontoret หาให้ รวมทัง้ พร้อมทีจ่ ะย้ายถิน่ ฐานเพื่อรับงานนัน้
Sykepenger หรือ เงิน คนป่ วย จะได้รบั เมื่อ ผู้ท าประกัน สังคมป่ วย แต่ ต้ อ งมี
เงือ่ นไขว่าบุคคลนัน้ ต้องเข้าทางานนัน้ ๆ มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และจะต้องมีการทาจดหมาย
ลาป่ วยซึง่ แพทย์เป็ นผูอ้ อกให้ โดยแพทย์และนายจ้างจะต้องร่วมมือกันในการหาข้อสรุปว่าจะให้
ผูป้ ่ วยหยุดงานนานเท่าใด เพื่อให้มขี อ้ เสียน้อยทีส่ ุดเพื่อให้ประโยชน์สงู สุดแก่นายจ้างและลูกจ้าง
Alderspensjon หรือ เงิน ผู้ สู ง อายุ จะได้ ร ับ เมื่อ บุ ค คลมีอ ายุ ค รบ 67 ปี เต็ ม
จานวนเงินบานาญจะมากหรือน้ อยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ว่า บุคคลนัน้ ทางานมานานเป็ นเวลา
เท่าไร และเคยมีรายได้เท่าใด และห้าบุคคลนัน้ ไม่มรี ายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอก็จะได้เงิน
บ านาญขัน้ ต่ า (Minstepensjon) ส่ ว นผู้ ท่ีจ ะได้รบั เงิน บ านาญเต็ม ขัน้ นั ้น จะต้ อ งอาศัย อยู่ใ น
ประเทศนอร์เวย์มาไม่น้อยกว่า 40 ปี
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Uførepensjon หรือ เงิน คนพิก ารหรือ ไร้ค วามสามารถที่จะท างาน บุ ค คลนัน้
จะต้อ งมีอายุ ระหว่าง 18-67 ปี ซึ่งป่ วยหรือ ได้บาดเจ็บจนไม่ส ามารถที่จะทางานได้ ก่อนที่จะ
ได้รบั เงิน ช่ ว ยนี้ บุ ค คลนั น้ ก็จะได้รบั การช่ ว ยเหลือ ด้านการบ าบัด หรือ ให้ก ารฝึ ก ฝนงาน ซึ่ง
arbeidskontoret (NAV) จะช่วยหางานที่เหมาะสมให้ หรือเสนอทางออกในการให้การศึกษา
เพิม่ เติมในงานอื่น ๆ
บริ การด้านสุขภาพของรัฐบาล
สุ ขภาพถือ เป็ น เรื่อ งสาคัญ ซึ่งเกี่ยวเนื่อ งจากเป็ น เรื่อ งของสวัส ดิภ าพ ดังนัน้
รัฐบาลมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือทุกคนทีต่ ้องการได้รบั ความช่วยเหลือ
ซึง่ เจ็บป่ วย ในการเข้ารับการรักษาเมื่อผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องนอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
ผูป้ ่ วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้ ในการรักษาไม่ว่าคนผุน้ นั ้ จะมีเงินมากมายเพียงใดหรือไม่
มีเงินเลยก็ตาม ซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่องของสิทธิมนุ ษยชนทีป่ ระชาชนทุกคนพึงมีสทิ ธิ ์ได้รบั ด้วยความ
เท่าเทียมกัน แต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่ได้นอกพักที่โรงพยาบาลก็จะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งของตน
(Egenandel) สาหรับค่าตรวจรักษา (เกีย่ วกับนอร์เวย์, 2552 : ออนไลน์)
สวัสดิ การประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดน เป็ นประเทศหนึ่งซึ่งมีการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
โดยรัฐ ได้ดที ่สี ุดโดยมีกฎหมายซึ่งกาหนดรับรองสิทธิของผู้สูงอายุให้ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
รัฐในสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็ น
ระยะ ๆ ตลอดมา ทัง้ นี้โดยมีงบประมาณสนับสนุ นจากกองทุนผู้สูงอายุและการบริหารกองทุน
เพื่อให้มเี งินอย่าง เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ และดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุทงั ้ มาตรการด้านการ เสริมสร้างหรือป้ องกันและมาตรการด้านการเยียวยา มีการดูแล
สุขภาพระยะยาว (Health Care and Long Term Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพอนามัยทีด่ ที งั ้
ทางกายและจิต ใจอันทา ให้รฐั สามารถลดค่ าใช้จ่ายใน ด้านการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุกรณี
เจ็บป่ วยรุนแรงได้เป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ ผูส้ งู อายุของประเทศสวีเดน
มีการคานึงถึงความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพอนามัย รัฐมีหน้าทีโ่ ดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึง่
รวมถึงองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ด้วย โดยมณฑลเป็ นองค์กรที่มอี านาจหน้ าที่บริห ารงาน
สถานพยาบาลท้องถิน่ สถานทีร่ กั ษา 14 ผูป้ ่ วยนอก และคลินิกต่าง ๆ มีเทศบาลรับผิดชอบดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยในรูปแบบพิเศษเพื่อสุขภาพ อนามัยที่ดขี องประชาชนด้วยอันเป็ นบริการ
เสริมการรักษาพยาบาล
2. ด้านที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุชาวสวีเดนสามารถได้รบั การดูแลให้ดารงชีวติ
ตามปกติในทีพ่ กั อาศัย ของตนเอง โดยมีเทศบาลเป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลจัดสวัสดิการให้
ความช่วยเหลือในการซื้อปั จจัยสาคัญ ต่าง ๆ ในการดารงชีวติ บริการด้านอาหารการกินโดย
การทา อาหารหรือการบริการจัดส่งอาหารให้ ผูส้ งู อายุและด้านนความเป็ นอยู่ในทีพ่ กั อาศัย การ
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ให้บริก ารทาความสะอาดและการแจ้งเตือ นภัยต่ าง ๆ การ ปรับปรุงซ่อ มแซมที่อ ยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับการดารงชีวติ ของผู้สูงอายุ รวมตลอดถึงการจัดบริการ คมนาคมเกี่ยวกับการส่ง
หรือโดยสารเพื่อสะดวกแก่การใช้บริการสาธารณะในการเดินทาง หรือการใช้ บริการสาธารณะ
อื่น ๆ (รศ.ดร.วิจติ รา วิเชียรชม : ออนไลน์)
การคุ้มครองผูส้ งู อายุของประเทศออสเตรเลีย
ปั จจุบนั จานวนประชากรผูส้ งู อายุของประเทศออสเตรเลียมีประมาณ ร้อยละ 13
ของจานวนประชากรทัง้ หมด 20 ล้านคน และมีแนวโน้ มสูงขึ้นทุกปี เนื่อ งมาจากการพัฒ นา
ทางด้านสาธารณสุ ข ท าให้ป ระชากรมีสุ ข ภาพที่ดีแ ละมีชีว ิต ที่ย ืน ยาวมากขึ้น จากจ านวน
ผูส้ ูงอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ รัฐบาลออสเตรเลียได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลผูส้ ูงอายุ จึงกาหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ ทัง้ ในด้านสวัสดิการที่จดั ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุม ี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ มาตรการในการคุม้ ครองผูส้ งู อายุจากการถูกทารุณกรรมด้วย
รัฐบาลออสเตรเลียได้จดั สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไว้หลายประเภท ภายใต้การ
ควบคุ ม และดู แ ลของกระทรวงครอบครัว และบริก ารชุ ม ชน (Department of Family and
Community Services) และ กระทรวงสุ ข ภาพและผู้ สู ง อายุ (Department of Health and
Ageing) ดังนี้
สวัส ดิก ารเงินบานาญและเงินช่วยเหลือ ต่างๆ ประเทศออสเตรเลียได้จดั เงิน
บานาญ (Age Pension) และเงินช่วยเหลือแก่ผสู้ งู อายุโดยทัวไปที
่ ม่ อี ายุครบ 65 ปี และผูส้ ูงอายุ
บางประเภทไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ เงินบานาญหรือเงินช่วยเหลือสาหรับหญิงหม้ายทีเ่ ป็ นผูส้ ูงอายุ
(Widow allowance หรือ Widow ‘B’ Pension ) เงินช่วยเหลือสาหรับผู้สูงอายุท่ยี งั อายุไม่ครบ
เกษียณอายุ (65 ปี ) แต่ถู กเอาเปรียบในตลาดแรงงาน (Mature Age Allowance) ผู้สูงอายุซ่งึ
เป็ นคู่สมรสของผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ (Partner Allowance)และเงินบานาญ
ของภรรยาของผูไ้ ด้รบั เงินบานาญ(Wife Pension) อย่างไรก็ตามบุคคลประเภทดังกล่าว ปั จจุบนั
ไม่ได้รบั สิทธิในการได้รบั เงินช่วยเหลือหรือเงินบานาญ เว้นแต่จะได้รบั สิทธิก่อนวันทีก่ าหนดไว้
หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินบานาญและเงินช่วยเหลือจะพิจารณาจากอายุ ถิน่ ที่
อยู่ รายได้ และทรัพย์สนิ กล่าวคือ ผู้สูงอายุ ทุกคนที่ขอรับเงินจะต้องมี อายุ ถิน่ ที่อยู่ ตามที่ได้
กาหนดไว้ และมีรายได้และทรัพย์สนิ ไม่เกินอัตราที่กาหนด ทัง้ นี้ไม่คานึงถึงว่าผู้สูงอายุจะเคย
ทางานในหน่ วยงานภาครัฐหรือเอกชน นอกจากนัน้ ประเทศออสเตรเลียยังจัดให้มเี งินสะสมซึ่ง
เป็ นส่วนเพิม่ ของเงินบานาญ โดยเก็บจากผูท้ างานส่วนหนึ่งและนายจ้างจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง ผูม้ ี
งานทาทุกคนไม่ว่าจะทางานในภาครัฐหรือเอกชน ต้องเป็ นสมาชิกกองทุนเงินสะสม (มีลกั ษณะ
คล้ายกับกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการของไทย) โดยที่ผู้ทางาน
สามารถเลือกกองทุนทีต่ นจะลงทุนได้
สวัสดิการด้านที่พกั อาศัย ประเทศออสเตรเลีย ได้จดั สวัสดิการด้านที่พกั อาศัย
ไว้ 2 รูปแบบในหลายโครงการ กล่ าวคือ ได้จดั ที่พกั อาศัยรวมให้แก่ ผู้สูงอายุและมีโครงการ
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ช่ว ยเหลือ ผู้สูงอายุให้ม ีท่ีพ ัก อาศัย เป็ น ของตนเอง โดยมีห น่ ว ยงานตามโครงการประเมิน ว่า
ผูส้ ูงอายุคนใดควรได้รบั สิทธิโดยพิจารณาจากความจาเป็ นและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
โดยไม่ได้พจิ ารณาจากอายุหรือเชือ้ ชาติ
สวัสดิก ารด้านสุ ขภาพอนามัย ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทัวไปได้
่
เข้ารับ การ
รักษาในฐานะคนไข้ทวไปของโรงพยาบาลรั
ั่
ฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รบั การรัก ษาจากแพทย์
สาขาต่ า งๆหรือ ได้ร บั เงิน สนั บ สนุ น ค่ า รัก ษาพยาบาล โดยจัด เป็ น โครงการประกัน สุ ข ภาพ
(Medicare) นอกจากนั ้น ยัง มีโครงการช่ ว ยเหลือ ค่ า ยารัก ษาโรค (Pharmaceutical Benefits
Scheme) เพื่อให้ประชาชนชาวออสเตรเลียสามารถได้รบั การอุดหนุ นทางการเงินและยารักษา
โรคจากโครงการ
สวัสดิการเพิม่ เติมอื่นๆ เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ และการเป็ น
สมาชิกของบัตรผูส้ ูงอายุ ซึง่ ใช้รบั รองสิทธิต่างๆของผูส้ ูงอายุ แม้รฐั บาลประเทศออสเตรเลียจะมี
มาตรการในการดูแลผูส้ ูงอายุให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ แล้ว ในอีกด้านหนึ่งของสังคมยังมีผสู้ ูง อายุ
ที่ถู ก กระท าทารุณ กรรมและทอดทิ้ง (Elder Abuse and Neglect) ในรูป แบบต่ างๆ เช่ น ถู ก
ปล่ อ ยปะละเลย ถู ก กระท าทารุณ ต่ อ ร่างกาย จิต ใจ ล่ ว งละเมิดทางเพศ ใช้เงิน หรือ จัด การ
ทรัพ ย์ส ิน ของผู้สูง อายุ ในทางที่ผ ิด ถู ก กัก กัน ไม่ใ ห้ติด ต่ อ กับ ผู้ค นภายนอก เป็ น ต้ น ดัง นั น้
ประเทศออสเตรเลียจึงได้ก าหนดมาตรการในการดูแลและป้ องกันผู้สูงอายุจากการถูกทารุณ
กรรมในด้านต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ในรัฐ New South Wales มีมาตรการทางกฎหมายดังต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น
ในกรณีท่เี กิดอาชญากรรมร้ายแรง ให้บุคคลที่พบเห็น หรือเชื่อว่ามีคนถูกทา
ร้ายมีห น้ าที่ต้อ งรายงานและให้ข้อมูล กับต ารวจเพื่อช่วยในการจับกุ ม ดาเนินคดีหรือ ลงโทษ
ผู้กระทาความผิด อย่างไรก็ตามในกรณีท่มี ใิ ช่การกระทาผิดร้ายแรง ปั จจุบนั ยังไม่มมี าตรการ
บังคับให้บุคคลทีพ่ บเห็นหรือรูว้ ่ามีการกระทาผิดรายงาน
ให้ศาลออกคาสังคุ
่ ้มครองชัวคราวเพื
่
่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกทาร้ าย โดยศาลจะ
ออกคาสังห้
่ ามไม่ให้จาเลยติดต่อหรือมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกทาร้าย (Apprehended
Violence Orders)
ให้การคุ้มครองผู้สูงอายุในกรณีท่ผี ู้สูงอายุถูกกระทาทารุณ โดยผู้ป่วยทางจิต
หรือ ผู้ท่ีม ีจ ิต บกพร่อ ง โดยการน าผู้ป่ วยทางจิต หรือ ผู้ ท่ีม ีจ ิต บกพร่อ งมาควบคุ ม ดู แ ลและ
รักษาพยาบาล
ในกรณีท่ผี ู้สูงอายุจดั การเรื่องเงินบานาญเองไม่ได้ กระทรวงสวัสดิการสังคม
(Department of Social Security) สามารถจ่ายเงินบานาญให้กบั บุคคลอื่นแทน เช่น ญาติของ
ผูส้ งู อายุได้ โดยทีบ่ ุคคลนัน้ ต้องมีหน้าทีใ่ ช้เงินบานาญเพื่อประโยชน์ของผูร้ บั บานาญเท่านัน้
ถ้าผู้สูงอายุไ ม่ส ามารถจัด การเงิน ของตัว เองได้แ ละไม่ม ีใครมีอ านาจในการ
จัดการทรัพย์สนิ แทน ผู้สูงอายุอาจร้องขอให้ศาลสูง หรือ Guardianship Board ซึ่งมีอานาจใน
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การแต่งตัง้ ผูอ้ นุ บาลและผูจ้ ดั การทางการเงิน เป็ นต้น เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูจ้ ดั การทางการเงินได้ (ข่าว
ออสเตรเลีย, 2548 : ออนไลน์)
ประเทศออสเตรเลีย มีร ะดับ การพัฒ นาที่สู งกว่ าประเทศไทย (และสูง กว่ า
นิวซีแลนด์) กล่าวคือ ได้คะแนนตามดัชนีการพัฒนามนุ ษย์ของ UNDP (Human Development
Index – HDI) อัน ดับ 3 จาก 177 ประเทศ (ไทยอยู่อ ัน ดับ ที่ 73) มี GDP สูงเป็ น อันดับ ที่ 10
(ไทยอยู่อนั ดับที่ 66) มี GDP per capita เฉลี่ยที่ 32,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ไทย $ US 7,595) มี
Gini index : 35.2 (ไทย 43.2) ซึ่งแสดงว่า มีการกระจายความมังคั
่ งดี
่ กว่าของไทย ช่อ งว่าง
ระหว่างคนรวย คนจนมีน้อยกว่าของประเทศไทย
ออสเตรเลียมีประชากร ประมาณ 20 ล้านคน เนื่องจากเป็ นทวีปที่กว้างใหญ่ มี
ขนาดถึง 7.6 ล้าน ตารางกิโลเมตร แต่ภูมปิ ระเทศตอนกลางเป็ นทะเลทราย ประชากรส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ต ามเมือ งหลวงของแต่ ล ะมลรัฐ (6 รัฐ 2 เขตพิเศษ) ซึ่งอยู่ต ามชายฝั ง่ แทบทัง้ หมด
ประชากรมีอายุขยั เฉลีย่ 80 ปี (ไทย 70 ปี ) อัตราอ่านออกเขียนได้รอ้ ยละ 99
ด้วยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ รัฐบาลออสเตรเลีย จึงให้ความสาคัญกับการจัด
สวัส ดิ ก ารสัง คมให้ แ ก่ ป ระชาชนของตน และเน้ น เรื่อ งสิท ธิ เสรีภ าพ ศัก ดิศ์ รีข องมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ก ารดูแลชาวอะบอริจ้นิ ซึ่งมาฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม แ ละทาง
การเมืองด้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆทีอ่ าศัยในประเทศ เป็ นพิเศษ และโดยทีป่ ระเทศมีพน้ื ทีก่ ว้างใหญ่
มาก แต่ประชากรน้ อย ในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ออสเตรเลียจึงมีนโยบายต้อนรับผู้ม ี
การศึกษาจากประเทศต่างๆให้ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศของตน
ออสเตรเลีย แบ่งการบริหารราชการออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง
(federal) ระดั บ มลรัฐ /เขตพิ เ ศษ (state/territory) และระดั บ ท้ อ งถิ่ น – เทศบาล (local
government) แต่ ล ะระดับ จะแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่กัน ชัด เจน และแต่ ล ะรัฐ และแต่ ล ะท้ อ งถิ่น
สามารถออกกฎหมาย นโยบายของตนเองได้ ที่ไม่ขดั แย้งต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
กลาง
การจัดสวัสดิ การสังคมของประเทศออสเตรเลีย
ประเภทของคนทีอ่ ยูใ่ นข่ายรับสวัสดิการสังคมจากรัฐ แม้ประเทศออสเตรเลียจะ
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆในระดับสูง มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ประชาชนมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศที่กาลังพัฒนา รวมทัง้ ไทย แต่กม็ ปี ระชาชน
ที่ต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐจานวนมากเช่นกัน กลุ่มคนเหล่านี้ ได้แก่ คนจน คนพิการ คน
พื้นเมือง นอกจากนัน้ ก็ม ี เด็ก เยาวชนทีไ่ ด้งานที่มรี ายได้น้อย คนว่างงาน คนป่ วยเรือ้ รัง คนที่
ไม่มบี า้ นเป็ นของตนเอง ครอบครัวทีห่ ย่าร้างกัน (พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเลีย้ งลูกตามลาพัง)
หรือ คนที่ม ีลูก มาก คนต่ างด้าวที่อ พยพมาอย่างถู ก กฎหมายและเริม่ สร้างครอบครัว ใหม่ใน
ออสเตรเลีย กลุ่มคนเหล่านี้รวมกันประมาณ 2.5 – 3 ล้านคน (จากจานวนพลเมืองทัง้ ประเทศ
20 ล้านคนนอกจากนี้ ออสเตรเลียยังประสบปั ญหาเรื่องการเล่นการพนัน โดยประชาชนจานวน
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400,000 คน เล่ น การพนัน ประจ า และท าให้ค นในครอบครัว และชุ ม ชนจานวน 3.2 ล้านคน
กระทบกระเทือนตามไปด้วย (สาเหตุหนึ่ง คือ แต่ละมลรัฐเปิ ดโอกาสให้มกี ารเล่นพนันถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้ ในรูปแบบคาสิโน ตู้เกมทีเ่ ล่นพนัน (slot machine) จากการบรรยายของผูแ้ ทน
กระทรวง FaCSIA ออสเตรเลียมีตู้พนันจานวนถึง 25 % ของปริมาณตูพ้ นันลักษณะเดียวกันทัง้
โลก
รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนของตน
มากดังนัน้ จึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ประมาณ 25 % ของงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการนี้
แนวคิดหลัก : หลักการเสรีนิยม โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมของประเทศออสเตรเลีย ในปั จจุบ ัน เป็ น ไปในแนวทางเสรีนิ ย ม สิ่งที่ส ะท้อ นหลัก การ
ดังกล่ าวปรากฏในหลายด้าน อาทิ การใช้หลักให้ผู้รบั บริการต้องมีส่ วนรับ ผิดชอบค่ าใช้จ่าย
(users pay) การพยายามลดบทบาทของรัฐลักษณะต่าง เช่น นโยบายการเลิกสถานสงเคราะห์
(deinstitutionalization) หรือแม้แต่การเรียกผู้รบั บริการว่า “ลูกค้า” (customer) แม้รฐั พยายาม
ลดภาระในเรื่องเหล่านี้ แต่ความรับผิดชอบในด้านงบประมาณยังคงเป็ นของรัฐอย่างเต็มที่ การ
เปลีย่ นแปลงจึงปรากฏเฉพาะในด้านวิธกี ารปฏิบตั หิ รือวิธกี ารจัดเป็ นสาคัญ
หากสิง่ แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ -สังคม-การเมืองของประเทศไทยยังคงเป็ นไป
ดังเช่ น ในปั จจุบ ัน แล้ว แนวทางการจัด สวัส ดิก ารสังคมแบบออสเตรเลีย น่ าจะเหมาะสมกับ
ประเทศไทย กล่ าวคือ รัฐต้อ งลดบทบาทในการเป็ น ผู้จ ดั สวัส ดิก ารให้น้ อ ยลงแต่ ส่ งเสริม ให้
ครอบครัว องค์กร เอกชน และสังคมเข้ามามีบทบาทมากขึน้ บทบาทของรัฐคงเหลืออยูเ่ พียงการ
ให้การสนับสนุ นด้านงบประมาณ การส่งเสริมทางวิชาการ และประสานงานในด้านกฎระเบียบ
และการบริหาร จัดการ อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงลักษณะนี้คงต้องใช้เวลาพอควร ประเด็น
ทีจ่ ะรายงาน ต่อไปนี้ในหลายกรณีจะสะท้อนถึงหลักเสรีนิยมทีก่ ล่าวมาข้างต้น
รูปแบบการให้บริการ
การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การจัดการด้านเคหะสงเคราะห์ของรัฐสามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาการไร้ท่อี ยู่อ าศัยของประชากรได้ไม่เท่ากัน ขึ้น กับความรุน แรงของปั ญ หาและ
งบประมาณที่แต่ละรัฐมี (เช่น ทาได้ดใี นกรุงแคนเบอรร์ร่า แต่ยงั ไม่พอเพียงในรัฐนิวเซาธ์เวลส์)
เคหะสงเคราะห์มที งั ้ ทีเ่ ป็ นแฟลต และบ้านหลายขนาด ผูม้ สี ทิ ธิเข้าอยู่อาศัยต้องผ่านการทดสอบ
รายได้แ ละต้อ งจ่ายค่ าเช่า สิท ธิการเช่าคงอยู่ต ลอดไปตราบใดที่ผู้นัน้ ยังคงมีรายได้น้อ ยและ
สามารถจ่ายค่ าเช่าได้ อย่างไรก็ต ามระยะเวลาของการอาศัย ในเคหะของรัฐโดยเฉลี่ย อยู่ท่ี
ประมาณ 5 ปี การย้ายออกเป็ นเพราะบุคคลผูน้ ัน้ มีฐานะดีขน้ึ จึงหมดสิทธิการเช่า หรือประสงค์
จะย้ายออกด้วยเหตุผลอื่นๆ
นอกจากการสร้างเคหะสถานของรัฐแล้ว การสนับสนุ นด้านค่าเช่าบ้านเป็ นอีก
วิธหี นึ่งที่รฐั ใช้ (rent assistance) ด้วย วิธนี ้ีผทู้ ่มี คี วามจาเป็ นไม่ต้องรอคอยเคหะสงเคราะห์ของ
รัฐ แต่ ส ามารถใช้บ ริก ารบ้านเช่ าของเอกชนได้โดยค่ าเช่ า ส่ ว นหนึ่ งเป็ น เงิน ช่ ว ยเหลือ จาก
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สวัสดิการสังคม แนวทางนี้อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถใช้ได้ เพราะการสร้าง
บ้านจาหน่ ายแก่ประชาชนสามารถกระทาได้จากัด และต้องใช้เวลาและงบประมาณเป็ นจานวน
มาก การเปลีย่ นมาใช้วธิ กี ารทานองเดียวกับออสเตรเลียน่ าจะช่วยขยายขอบเขตการช่วยเหลือ
ให้กว้างขวางขึ้น กล่าวคือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสาหรับผู้ท่จี าเป็ น ขณะเดียวกันก็
เรียกเก็บค่าเช่าจากเคหะสถานที่รฐั จัดสร้างขึ้น แทนที่จะใช้วธิ ขี ายซึ่งเท่ากับเป็ นการจากัดผู้ม ี
สิทธิแทนทีจ่ ะใช้วธิ กี ารปลูกให้เช่าซึง่ ผูร้ บั บริการจะมีมากขึน้ เนื่องจากเกิดการหมุนเวียนการเข้า
อยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง ส่ ว นค่ า เช่ า ที่ จ ัด เก็ บ ราคาถู ก ก็ ใ ช้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รัก ษาให้
เคหะสงเคราะห์เหล่านัน้ คงอยูใ่ นระยะยาว
การสงเคราะห์ผพู้ กิ าร การสงเคราะห์ผพู้ กิ ารเป็ นไปตามนโยบายการเลิกสถาน
สงเคราะห์กล่าวคือ รัฐพยายามหาทางให้การดูแลผูพ้ กิ ารกลายเป็ นเรือ่ งของครอบครัวและชุมชน
ในทางปฏิ บ ั ติ รัฐ จะจ่ า ยเงิน ให้ กั บ ผู้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลผู้ พิ ก ารในครัว เรือ น ( carer payment)
สวัส ดิ ก ารในด้ า นนี้ ท าให้ ก ารรับ ภาระในการดู แ ลผู้ พิ ก ารในครัว เรือ นเป็ นไปได้ ม ากขึ้น
นอกจากนัน้ รัฐยังมีนโยบายส่ งเสริมบ้านสาหรับคนพิการ (group home) บ้านดังกล่ าวอยู่ใน
ชุมชนและในแต่ละหลังจะมีผู้พกิ ารอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 5 คน การอยู่ร่วมกันของผู้พกิ าร
ทาให้เกิดการเรียนรูท้ ่จี ะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเวลาเดียวกันรัฐก็มไิ ด้ทอดทิ้งโดยจะจัดส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปเยีย่ มเยียนเพื่อให้การช่วยเหลือเพิม่ เติม
นอกจากสวัสดิการเหล่านี้แล้วรัฐยังมีเงินสงเคราะห์บางประเภทที่จ่ายเพื่อช่วย
ให้ คนพิก ารสามารถดารงชีวติ ในสังคมได้ดีพอควร อาทิ เงินช่ว ยค่ าเดินทางและอื่น ๆ การ
สนับสนุ นเหล่านี้ทาให้นโยบายการใช้ครอบครัวและชุมชนเป็ นฐานในการสงเคราะห์คนพิการ
เป็ นไปได้
การช่ ว ยเหลือ คนพิก ารในตลาดแรงงาน รัฐบาลออสเตรเลีย ไม่ได้ใช้ว ิธ ีก าร
บังคับ ให้ส ถานประกอบการจ้างคนพิก ารท างาน แต่ ใ ช้ม าตรการหลายประเภทที่ส ามารถ
ช่วยเหลือการทางานในตลาดแรงงาน อาทิ
1. กฎหมายห้ามกีดกันการจ้างงาน มาตรการแรกคือกฎหมายห้ามกีดกัน การ
จ้างงาน บุคคลใดที่มคี วามสามารถในการทางานนัน้ ๆ ต้องได้รบั โอกาสการจ้างงานอย่าง เท่า
เทียมกัน กฎหมายนี้จงึ เป็ นการสร้างสิทธิพน้ื ฐานด้านโอกาสการทางานให้กบั ผูพ้ กิ าร
2. การให้ เ งิน สนั บ สนุ น ค่ า จ้า ง ทางหนึ่ ง ที่ ร ัฐ สามารถใช้ ไ ด้ ค ือ การให้ เ งิน
สนั บ สนุ น หรือ เงิน ชดเชยค่ า จ้า งให้ กับ นายจ้า งที่ จ้า งงานคนพิ ก าร (wage subsidy) การ
ช่วยเหลือลักษณะนี้ช่วยลดต้นทุนด้านค่าจ้างของนายจ้าง ขณะเดียวกันก็เป็ นการชดเชยผลิต
ภาพการทางานของคนพิการทีอ่ าจจะมีน้อยกว่าคนปกติให้กบั นายจ้าง
3. บริก ารช่ว ยเหลือ โดยตรง การช่ ว ยเหลือ ที่เป็ น บริก ารแก่ ผู้พิการโดยตรง
ปรากฏในหลายลัก ษณะนับตัง้ แต่ การจัดหางาน การช่ว ยกรอกใบสมัค รงาน การติดต่ อ กับ
นายจ้าง การให้ค าแนะน าในการสัม ภาษณ์ งาน การฝึ ก อาชีพ ตลอดจนการประสานให้ก าร
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ช่วยเหลือกับนายจ้างทีต่ อ้ งเตรียมจัดสถานทีแ่ ละเครือ่ งมือการทางานให้เหมาะสมกับการทางาน
ของผูพ้ กิ าร
การจ่ายบานาญให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้มรี ายได้น้อ ย กฎหมายของออสเตรเลีย
กาหนดให้ประชาชนปลดเกษียณจากงานที่ทาอยู่ โดยเพศชายเกษียณเมื่ออายุครบ 65 ปี และ
เพศหญิงเมือ่ อายุ 63 ปี หกเดือน หากเงินบานาญทีไ่ ด้รบั (ประมาณ 25 % ของรายได้เฉลีย่ ก่อน
เกษียณ) สูงกว่าเส้นรายได้ขนั ้ ต่ า ผูส้ ูงอายุเหล่านี้กจ็ ะได้รบั เพียงเงินบานาญของตน แต่หากเงิน
บานาญน้อยกว่าเส้นความยากจน คนชราเหล่านี้จะมีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์เพิม่ เติมให้เท่ากับ
อัตรารายได้ต่ าสุดตามทีก่ ฎหมายกาหนด ส่วนประชาชนทัวไปที
่ ่มรี ายได้น้อย ก็มโี อกาสรับเงิน
สงเคราะห์ได้เช่นกัน การกาหนดอัตรารายได้ขนั ้ ต่ าของแต่ละคน (เพื่อจะได้รบั สิทธิในการรับเงิน
สงเคราะห์) ค่อนข้างสลับซับซ้อน เพราะขึน้ กับหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นฐานะเดิม ทรัพย์สนิ ที่ม ี
รายได้ จานวนบุตรหรือผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้การเลีย้ งดู ภาระในการจ่ายค่ารักษาโรคประจาตัว ฯลฯ แต่
อาจกล่ า วได้ ว่ า โดยทัว่ ไปแล้ว ชาวออสเตรเลีย ต้ อ งมีร ายได้ อ ย่ า งน้ อ ย 17,500 ดอลล่ า ร์
ออสเตรเลียต่อปี (ประมาณ 560,000 บาทต่อปี ) หากต่ ากว่านี้จะมีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลได้จดั บริการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน
ของตน โดยใช้ระบบประกันภัย ซึ่งประชาชนทีเ่ สียภาษีให้รฐั จะได้รบั สิทธิดงั กล่าวนี้ ในกรณีท่ี
ไปรัก ษาพยาบาลกับ สถานพยาบาลและจ่ ายค่ า รัก ษาไปก่ อ นสามารถน าใบเสร็จ มาเบิก ที่
Centrelink ได้
การจ่ายเงินอุดหนุ นครอบครัว รัฐบาลมีนโยบายสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และ
สร้างกาลังคนของประเทศในอนาคตที่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงกาหนดให้มกี ารสนับสนุ นทาง
การเงิน แก่ ค รอบครัว ที่ม ีรายได้น้ อ ย อาทิค รอบครัว ที่ม ีส มาชิก 4 คน จะได้รบั เงิน ประมาณ
20,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อปี เพื่อให้ พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้อย่างสม
อัต ภาพ ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน มีค รอบครัว ประมาณ 8 % ของทัง้ หมดได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลือ ด้ า นนี้
นอกจากนี้ รัฐยังจ่ายเงินค่าเลีย้ งดูเด็กอีกประมาณปี ละ 3,000-5,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อคน
ต่อปี (จนกว่าเด็กอายุครบ 6 ปี )
การให้สวัสดิการแบบเบ็ดเสร็จ ตัวอย่างการจัดสวัสดิการในประเทศออสเตรเลีย
สะท้อนถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและควบวงจร ยกตัวอย่าง เช่น บริการด้านครอบครัวที่
Centacare (องค์ก รการกุ ศ ล สนับ สนุ นโดยโบสถ์ค ริส ต์) จัดประกอบด้ว ยบริการก่ อ นการตัง้
ครอบครัว บริการระหว่างการใช้ชวี ติ ร่วมกัน และบริการแก้ไขปั ญหาหากเกิดครอบครัวแตกแยก
บริการเหล่านี้มขี อบเขตชัดเจน เช่น บริการกรณีครอบครัวแตกแยกจะไม่ให้ความสาคัญกับการ
หาทางให้ทงั ้ สองฝ่ ายคืนดีกนั แต่จะเน้นทีก่ ารแบ่งทรัพย์สนิ สิทธิการเลีย้ งดูเด็ก ทัง้ นี้เด็กจะเป็ น
เป้ าหมายสาคัญ
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นอกจากตัว อย่ า งข้า งต้ น แล้ว การให้ ก ารสงเคราะห์ ใ นหลายกรณี แ สดงถึง การ
ช่วยเหลือเป็ น package ที่จะช่วยผู้รบั การสงเคราะห์ได้มากขึน้ เช่น ผูไ้ ด้รบั บานาญชราภาพจะ
ได้รบั บัต รลดราคา และเงินช่วยเหลือ ค่ ายาไปพร้อ มกัน การสงเคราะห์เป็ นชุดแม้ส้นิ เปลือ ง
งบประมาณมากขึน้ แต่กช็ ่วยให้การแก้ไขปั ญหาของผูร้ บั บริการตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน
ได้อย่างแท้จริง
การจ่ายค่าจ้างขัน้ ต่ าสองระดับ คาอธิบายเชื่อมโยงกับการแก้ไขปั ญหาแรงจูงใจใน
การทางานยังให้ขอ้ มูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่ าเป็ น 2 ระดับ อัน
ได้แก่ ค่าจ้างขัน้ ต่ าสาหรับแรงงานที่มอี ายุ 16-18 ปี และค่าจ้างขัน้ ต่ าสาหรับแรงงานผูใ้ หญ่ การ
กาหนดค่าจ้างแรงงานในลักษณะนี้เท่ากับยอมรับให้ผทู้ ่พี น้ วัยการศึกษาภาคบังคับ แต่ยงั มีอายุ
ไม่เกิน 18 ปี (ซึ่งยังคงถือ เป็ นแรงงานเด็กตามมาตรฐานสากล) สามารถท างานได้อ ย่างถู ก
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าจ้างที่ต่ ากว่าแรงงานผู้ใหญ่แสดงถึงการที่รฐั ไม่ส่งเสริม
การท างานของเยาวชน การก าหนดค่ าจ้างในลักษณะนี้ท าให้เยาวชนที่จาเป็ นต้อ งมีรายได้
สามารถหางานทาได้ง่ายขึน้ (เพราะนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าผู้ใหญ่อย่างถูกกฎหมาย) จึงไม่
จาเป็ น ต้อ งพึ่งเงิน สงเคราะห์จ ากรัฐ ขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถท างานไปพร้อ มกับ การศึก ษา
ต่อเนื่องได้
การสนับ สนุ น ประชาชนให้ท างานอาสาสมัค ร รัฐบาลออสเตรเลียนอกจากจะให้
ความสาคัญ กับการจัดบริการสังคมแก่ประชาชนของตนแล้ว ยังมีนโยบายที่แฝงมากับการจัด
สวัสดิการเรื่อง การส่งเสริมให้คนในชุมชนทางานเพื่อชุมชนของตนเองด้วย เพราะเชื่อว่า คน
เหล่านี้ยอ่ มตัง้ ใจทางานและจะส่งผลดีต่อชุมชนและประเทศในภาพรวม นโยบายนี้เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ อาทิ คนพิการ
คนชรา ผูป้ ่ วย หรือแม้แต่การทางานสาธารณะภายในชุมชนของตน ดูแลเรื่องสภาพสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน หน่ วยงานของรัฐบาลและเอกชนจะฝึ กอบรมให้อาสาสมัครรูว้ ธิ กี ารทางานที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย และจัดสรรค่าตอบแทนจานวนหนึ่งให้ เป็ นสินน้ าใจ (แต่ไม่มาก
เท่าการไปรับจ้างทางานประจาตามหน่วยงานต่างๆ)
การสนั บ สนุ น องค์ ก รชุ ม ชน รัฐ บาลมีน โยบายให้ อ งค์ก รชุ ม ชน องค์ก รเอกชน
ทัง้ หลายสามารถเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของตนได้ โดยจะมีการพิจารณาโครงการปี ละ 2
ครัง้ แต่ละครัง้ จะมีองค์กรชุมชนประมาณ 150 แห่งได้รบั ทุนสนับสนุ น รวมเป็ นเงินประมาณ 20
ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 640 ล้านบาท) โครงการที่เสนอโดยชุมชนเหล่านี้ จะเน้ น
การแก้ ไ ขปั ญ หาที่เกิด ขึ้น ในชุ ม ชนของตน ด าเนิ น งานโดยคนในชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ นแบบ
อาสาสมัคร หรือ มีการจ้างมืออาชีพมาช่วยดาเนินการก็ตาม ทัง้ นี้ รัฐบาลจะพิจารณาโครงการที่
เน้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และสามารถแก้ไขปั ญหาด้านเด็ก
ครอบครัว และชุมชนไปในเวลาเดียวกัน
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การทางานแบบมืออาชีพ ทุกหน่ วยงานที่ไปดูงานมีการทางานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
(อาจท าเอง ร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานอื่น หรือ จ้างให้ห น่ ว ยงานอื่น ท า) ท าให้ส ามารถปรับ ปรุง
คุ ณ ภาพการท างานของตนได้ต ลอดเวลา นอกจากนี้ แต่ ล ะหน่ ว ยงานยังมีระบบข้อ มูล ที่ม ี
ประสิทธิภาพ มีการเปิ ดช่องทางให้ “ลูกค้า” ติดต่อกับหน่ วยงานของตนทัง้ ทางโทรศัพท์ (เบอร์
หน่วยงานเหล่านี้จะเสียค่าบริการราคาถูก เพียง 30 เซ็นต์) และหากเป็ นหน่วยงานให้บริการตรง
(อาทิ Centrelink ) “ลูกค้า” สามารถโทรศัพท์หาได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
กรณีท่ผี ู้กาหนดนโยบาย
ของหน่ ว ยงานระดับ สูง (นั ก การเมือ ง) ก าหนดนโยบาย หรือ ออกกฎหมายที่ไม่ เหมาะสม
หน่ วยงานต่างๆจะเสนอแนะทางเลือกใหม่ โดยมีขอ้ มูลจากงานวิจยั หรือบทเรียนต่างๆทีผ่ ่านมา
ในอดีต สนับสนุ น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานได้ เพราะ
นักการเมืองเองก็ไม่ประสงค์จะถูกประชาชนต่อต้าน (เพราะกาหนดนโยบายหรือกฎหมายทีไ่ ม่
เหมาะสม ไม่มปี ระสิทธิภาพ) เช่นกัน ในส่วนการทางานของรัฐบาลก็มกี ารศึกษาปั ญ หาของ
ประชาชนก่อนทีจ่ ะกาหนดนโยบาย และขับเคลื่อนกฎหมายใดๆสนับสนุ น มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทนั สมัยตลอดเวลา เช่น การปรับอัตราเงินสงเคราะห์จะมีการทบทวนทุก 6 เดือน หากดัชนี
เศรษฐกิจเปลีย่ นก็จะปรับอัตราตามไป
สังคมผูส้ งู อายุของญี่ปนุ่
ในปั จจุบนั ญี่ป่ ุนเป็ นชาติท่มี สี ดั ส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก นัน่ คือ ประชากร
ญี่ป่ ุ นที่ม ีอ ายุม ากกว่ า 65 ปี ข้ึน ไป จะมีส ัด ส่ ว นถึงร้อ ยละ 25 ของประชากรในประเทศ นั น่
หมายความว่าในประเทศญี่ป่ ุน 1 คนใน 4 คนเป็ น ผูส้ ูงอายุแนวโน้มเช่นนี้จงึ คานวณออกมาใน
เชิงสถิตไิ ด้ ว่า ภายในปี ค.ศ. 2040 หรืออีก 29 ปี ขา้ งหน้านี้เองจานวนผู้คนที่มอี ายุ 65 ปี ขน้ึ ไป
ในญี่ป่ ุนจะสูงเป็ น 33% ของพลเมืองญี่ป่ ุน นัน่ หมายความว่า 1 คนใน 3 คน จะเป็ นผู้สูงอายุ
รัฐ บาลญี่ ป่ ุ นได้เห็น แนวโน้ ม ของสัด ส่ ว นประชากร ผู้สูงอายุ ในประเทศ จึงได้ว างนโยบาย
แห่งชาติไว้รองรับ ความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ และองค์กรเอกชนต่างๆ ก็ได้ปรับนโยบายการ
ผลิต สินค้าอุปโภคและบริโภค ทัง้ หลายไว้แล้วเช่นกัน ประเทศญี่ป่ ุนจึงเป็ นที่จบั ตามอง ของ
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศ ที่มแี นวโน้มว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
กา ลังเพิม่ มากขึน้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้ประชากรใน ประเทศของตนให้มคี ุณภาพ
ชีวติ ที่ดบี ้านเมืองที่น่าอยู่ ยิง่ ขึ้น ประเทศไทยมีอตั ราการเจริญพันธุ์ต่ ากว่า 2.0 จัดอยู่ ในกลุ่ม
ประเทศที่มอี ตั ราการเจริญ พันธุ์ต่ า ซึ่งประกอบ ด้วยทุกประเทศในทวีปยุโรป, 14 ประเทศใน
ทวีปอเมริกา, และ 19 ประเทศในทวีปเอเชีย เรียงตามลาดับจานวน ประชากรของประเทศได้
ดังนี้ จีน บราซิล รัสเซีย ญี่ป่ นุ เวียดนาม เยอรมัน อิหร่าน ไทย ฝรังเศส
่
การพัฒนาประเทศจึง
ต้องคานึงถึงประชากรผูส้ ูงวัย เหล่านี้ทงั ้ ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในปี 1970 รัฐบาลญี่ป่ นุ จัด
งบประมาณ 6% ของรายได้รฐั เพื่อสวัสดิการสังคม ต่อมาในปี 1992 งบประมาณนี้เพิม่ มากขึน้
เป็ น 18% และคาดว่าใน ปี 2025 รัฐอาจจะต้อ งใช้เงิน เพื่อ สวัส ดิก ารสังคม สูงถึง 27% ของ
รายได้รฐั เงินเหล่านี้ลว้ นเป็ นเงินภาษี ที่จดั เก็บมาจากกลุ่มคนในวัยทา งานที่มสี ดั ส่วนเกือบจะ
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คงที่ ในขณะที่ผู้สูงวัยมีจานวนเพิ่มขึ้น รายงานของ สหประชาชาติจงึ ได้เสนอให้รฐั บาลญี่ป่ ุน
ปรับอายุเกษียณ จาก 65 ในปั จจุบนั เป็ น 77 ปี มฉิ ะนัน้ ประเทศชาติ จะขาดแคลนแรงงานอย่าง
หนัก จา เป็ นต้องจ้างแรงงาน ต่างชาติถึงปี ละ 1 ล้านคนนับตัง้ แต่ปีค.ศ. 2000 จนถึง ปี 2050
เพื่อรักษาดุลยภาพของผลผลิตประชาชาติ
รัฐสวัสดิการที่จดั ไว้จะต้องใช้งบประมาณจานวน มหาศาล เมื่อคนญี่ป่ ุนมีอายุยนื
ยาวขึน้ รัฐก็ยงิ่ ต้องสารอง งบประมาณมากขึน้ ในการรักษาพยาบาลผู้สูงวัย ทุกวันนี้ ญี่ป่ ุนเป็ น
ชาติทป่ี ระชากรมีอายุยนื ยาวที่สุดในโลก คือ เฉลีย่ อายุสูงถึง 83 ปี (ประเทศไทย 70 ปี สิงคโปร์
82 ปี ) รัฐบาลญี่ป่ ุนตระหนักถึงสภาวะแรงงานทีข่ าดแคลน และได้เพิม่ มาตรการผ่อนผันอนุ โลม
ให้ใช้แรงงาน ต่างชาติได้ตงั ้ แต่ปี 2000 เป็ นต้นมา แต่กย็ งั ไม่เพียงพอ ทีจ่ ะรองรับความต้องการ
โดยรวมของเศรษฐกิจได้ ประเทศญีป่ ่ นุ ได้ช่อื ว่าเป็ นชาติทม่ี วี นิ ัยการครองชีพ ทีโ่ ดดเด่นกว่าชาติ
อื่นๆ ในโลก นวัต กรรมใหม่ๆ ที่เกิด ขึ้นทัง้ ในระดับ ชาติและสังคมช่ วยผลักดันแนวคิดเรื่อ ง
มาตรฐานในการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย การก่อสร้าง อาคารสูง ระบบขนส่งมวลชน และพื้นที่
สาธารณะ ทุกแห่งหน ให้คานึงถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพ
ของทุกชีวติ ในการนี้ได้มกี าร เน้นคา ว่าทุกชีวติ อย่างไม่มขี ้อยกเว้น ไม่ว่าคนๆนัน้ จะ เป็ นเด็ก
เล็กหรือคนชรา เป็ นชายหรือหญิง เป็ นคน ร่างกายสูงใหญ่หรือเตี้ยเล็ก หรือคนพิการ ทัง้ นี้เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ผู้ค นไม่ว่าวัยใด หรือเพศใด ย่อมมีส ิทธิเท่า
เทียม กันในการเลือกทีจ่ ะมีชวี ติ ความเป็ นอยู่อย่างสะดวกปลอดภัย และมีคุณภาพให้กบั ตนเอง
ได้ เช่น ในบ้าน เรือนไม่มขี นั ้ บันได ประตูบ้านหรือประตูห้องไม่ใช้ลูกบิด ทางเข้าออกมีความ
กว้างขวาง และเครื่องใช้ไฟฟ้ าอยู่ ในระดับที่ผู้ใช้ทุกผู้ทุกวัยสามารถเอื้อมถึง ตลอดจน รถเมล์
และรถไฟไม่มขี นั ้ บันได เอื้อให้ทุกคนก้าว ขึน้ ลงได้สะดวกโดยไม่มขี อ้ จา กัด สินค้าอุปโภค และ
บริโภคทีว่ างขายในตลาดทัวไปนั
่ น้ จา เป็ น ต้องคานึงถึงผู้ซอ้ื ทุกระดับ เมื่อผูส้ ูงอายุในสังคม มี
สัดส่วนสูงขึน้ ก็ย่อมกลายเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ ผูผ้ ลิตสินค้าต้องให้ความสนใจมากยิง่ ๆขึน้ ทฤษฎี
“อิบะโช” ของประเทศญี่ป่ ุน คนญี่ป่ ุนได้ให้ความสนใจกับทฤษฎี “อิบะโช” ซึ่ง ในภาษาญี่ป่ ุน
แปลว่าบ้าน แต่ในที่น้ีคา ว่าอิบะโชมี ความหมายลึกซึ้งกว่านัน้ นัน่ คือ เป็ นที่ทา ให้ผู้อยู่อาศัย
นัน้ รูส้ กึ ถึงคุณค่าของตนเอง ความชราไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็ นสิง่ ทีธ่ รรมชาติกาหนดไว้ เมือ่ ถึงวัย
ชราภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของผูค้ นย่อมถดถอยลง กลายเป็ นภาระของลูกหลาน
และสังคมโดยรวม แนวคิดเรือ่ งอิบะโชกาลังเป็ นทีส่ นใจของหลาย ประเทศทัวโลก
่
เพื่อเสนอแนะ
ให้สงั คมคานึงถึงคนสูงวัย และใส่ใจให้ได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และสะดวกสบายตลอดจนเป็ น
ทีเ่ คารพนับถือของผูท้ ่อี ่อนวัยกว่า สนองตอบต่อคา กล่าวของแม่ชเี ทเรซ่าทีว่ ่า “ผู้คนที่ ขาดคน
เหลียวแล ไม่มใี ครรูจ้ กั และถูกลืม คือ ผูท้ ่ี หิวโหยและยากจนยิง่ กว่าคนที่ขาดแคลนอาหาร เสีย
อีก” อิบะโชเน้นการสร้างจิตสานึกให้กบั ผูส้ ูงวัยว่า เขาเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และประสบการณ์
ของเขามี บทบาทในการสร้างความเจริญให้กบั ประเทศชาติ อิบะโชเป็ นต้นแบบของการส่งเสริม
ให้เกิดความ เข้าใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของประชากร โดย สามารถทา ให้ลูกหลานและ
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ผูค้ นในสังคมยอมรับว่า คนชราคือคนทีม่ สี ทิ ธิเสรีทจ่ี ะเลือกวิถชี วี ติ ของตนเอง และเขาเหล่านี้ยงั
ทาประโยชน์ให้กบั สังคมได้มใิ ช่ภาระ ของบ้านเมือง หากทา ได้สาเร็จก็จะช่วยลดภาระของรัฐ
ลงได้ในระยะยาวในด้านค่าใช้จา่ ยทีต่ ้องรักษาพยาบาล ผูส้ ูงอายุ เพื่อสร้างอิบะโชให้คนชราทุกผู้
ทุกนามสามารถ เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายโดย ไม่ก่อให้เกิดภาระกับคนรอบ
ข้าง รัฐบาลญี่ป่ นุ จึงได้ ออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและพืน้ ที่ สาธารณะให้ผสู้ ูงอายุ
เคลื่อนไหวได้เองโดยไม่เป็ น ภาระต่อผู้อ่นื ทัง้ นี้ได้เริม่ ร่างระเบียบการออกแบบ ก่อสร้างพื้นที่
สาธารณะในระดับ ท้ อ งถิ่น ในปี 1970 ต่ อ มาจึง ได้ ร วบรวมร่า งระเบีย บการออกแบบระดับ
ประเทศในปี 1980 พร้อมกันนี้รฐั บาลก็เริม่ ให้รา่ งระเบียบ การออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยในครัวเรือน
ญี่ป่ ุนเป็ นชาติแรกที่ให้ค วามสาคัญ กับชีวติ ความ เป็ นอยู่ของผู้สูงอายุจนหลายๆ
ประเทศต่ า งเจริญ รอย ตาม ประเทศไทยก าลัง จะเข้ า สู่ ยุ ค Ageing Society แล้ ว เช่ น กั น
นอกเหนือจากการออกกฎหมายควบคุม การก่อสร้างอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในญีป่ ่ นุ แล้ว ยังต้องช่วย กัน
ปลุกจิตสานึกของคนสองกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผูส้ ูง อายุและกลุ่มผูย้ งั ไม่สงู อายุซง่ึ วันหนึ่งย่อมต้อง
แก่เฒ่า ลง ทัง้ นี้เพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับวันข้างหน้า และ ทุกคนในสังคมควรตระหนักว่าการ
สร้างสิง่ อา นวย ความสะดวกให้ผสู้ ูงวัยนัน้ เป็ นภาระทีไ่ ม่หนักเท่ากับ การปล่อยให้ผสู้ ูงวัยต้องมี
ชีวติ อยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ ความหมาย แล้วรอรับสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งต้องใช้ จ่ายงบประมาณ
จานวนมหาศาลทีเ่ ป็ นเงินภาษีของ ประชาชน การเตรียมการอานวยความสะดวกและ ปลอดภัย
แก่ผู้สูงวัยจึงมิใช่ภาระ แต่เป็ นหน้ าที่ของ ทุกคน เพราะอนาคตของชาติขน้ึ อยู่กบั การดูแลผู้สูง
วัยในวันนี้ (พิสษิ ฐ์ จิรภิญโญ, 2558)
บริ บทของผูส้ งู อายุในสังคมไทย
“ผู้สูงอายุ” เป็ นประเด็นที่ได้รบั ความสนใจ จากสังคมไทยมาเป็ นเวลานาน ทัง้ นี้ก็
เพราะการให้ความเคารพนับถือ และการให้เกียรติ ์ผูม้ อี าวุโส และความกตัญญูรคู้ ุณ เป็ นคุณค่าที่
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสิง่ ดีงาม และมีการปลูกฝั งมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ในสมัยก่อนคน
มีลูกจานวนมาก เมื่อแก่ตวั ลง ลูก ๆ หลายคนก็สามารถเลีย้ งดูพ่อแม่ได้อย่างไม่ลาบาก อีกทัง้
คนสมัยก่ อนก็มอี ายุไม่ย ืนยาวมากนัก การเลี้ยงดูพ่อ แม่จงึ ไม่เป็ นภาระที่หนักหนา ในช่วง 2
ทศวรรษที่ผ่ านมาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ ง “ผู้สูงอายุ” ได้ทวีความสาคัญ และได้รบั ความ
สนใจเพิ่ ม มากขึ้ น จนถึ ง กั บ มี ก ารก าหนดเป็ นแผนระดั บ ประเทศเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ
สืบเนื่องมาจากจานวนประชากรผูส้ งู อายุมมี ากขึน้ และในอนาคตก็จะยิง่ เพิม่ มากขึน้ นัน่ เอง
ปั จจุบนั ผูส้ ูงอายุไทยอยูใ่ นครอบครัวทีเ่ ล็กลง และอยูต่ ามลาพังคนเดียวเพิม่ มากขึน้
รูปแบบการอยู่อาศัยของผูส้ ูงอายุได้เปลีย่ นไปมาก ในอดีต ครัวเรือนไทยมีขนาดใหญ่ ผู้สูงอายุ
อยู่ในครอบครัวที่มคี นหลายคนอยู่ด้วยกัน ขนาดครัวเรือนไทยได้เล็กลง จากเฉลีย่ ประมาณ 5
คนต่อครัวเรือนเมือ่ 30 ปี ก่อนเหลือเพียง 3 คนในปั จจุบนั สถานการณ์การอยู่อาศัยของผูส้ ูงอายุ
ทีเ่ ป็ นประเด็นท้าทายคือ ผูส้ ูงอายุทอ่ี ยู่ตามลาพังมี สัดส่วนสูงขึน้ ในปี 2545 มีผสู้ ูงอายุทอ่ี ยูต่ าม
ลาพังคนเดียวร้อยละ 6 และอยู่ตามลาพังกับคู่ สมรสร้อยละ 16 ในปี 2557 สัดส่วนของผูส้ ูงอายุ
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ที่อยู่ตามลาพังคนเดียวได้เพิม่ ขึน้ เป็ นเกือบ ร้อยละ 9 และอยู่ตามลาพังกับคู่สมรสเพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 19 ผู้สูงอายุท่อี ยู่ตามลาพังกลุ่มนี้ น่ าจะเป็ นเป้ าหมายของการจัดระบบการดูแลและเฝ้ า
ระวัง
ในปี 2557 ผู้สูงอายุท่อี าศัยอยู่ในครัวเรือนที่มรี ายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนมาก
ถึง ร้อยละ 34 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุท่เี คยได้จากบุตรลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2550
เหลือ ร้อยละ 37 ในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการทางานของผู้สูงอายุเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 29
ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 34 ในปี 2557 ในปี 2557 ผู้สูงอายุท่มี รี ายได้หลักจากการทางานเป็ น
ผูส้ ูงอายุวยั ต้น คือร้อยละ 59 ของ ผูส้ ูงอายุวยั 60-64 ปี และร้อยละ 46 ของผู้สูงอายุวยั 65-69
ปี มีรายได้หลักจากการทางาน (รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย, 2557 : 7)
9. บริ บทของผู้สูงอายุในองค์การบริ หารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพาน
หิ น จังหวัดพิ จิตร
ตาบลทับหมันมีทงั ้ หมด 6 หมูบ่ า้ น มีผสู้ งู อายุจานวน 628 ราย ประกอบไปด้วย
หมู่ 1 บ้านทับหมัน
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 126 คน
หมู่ 2 บ้านทับปรู
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 196 คน
หมู่ 3 บ้านย่านขาด
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 66 คน
หมู่ 4 บ้านคลองเถาวัลย์เหล็ก
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 56 คน
หมู่ 5 บ้านบึงประดู่
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 86 คน
หมู่ 6 บ้านทับหมันเหนือ
มีจานวนผูส้ งู อายุทงั ้ หมด 98 คน
หากแบ่ง ผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพ ในเขตพื้น ที่ต าบลทับ หมัน ตามการจ่ายเงิน
สวัสดิก ารเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุโดยแยกเป็ นตามช่วงอายุ (ไม่รวมผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ) มี
จานวน 628 ราย ดังนี้
1. อายุ 60 ปี – 69 ปี
จานวน 369 คน
2. อายุ 70 ปี – 79 ปี
จานวน 178 คน
3. อายุ 80 ปี – 89 ปี
จานวน 78 คน
4. อายุ 90 ปี ขึน้ ไป
จานวน 3 คน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีพ้นื ที่ทงั ้ หมดประมาณ 36.32 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 35,847 ไร่ พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีท่ าการเกษตร 35,047 ไร่ และเป็ นพืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัย ประมาณ 800 ไร่ม ีป ระชากรทัง้ สิ้น 4,669 คนเป็ น เพศชาย 2,260 คนและเพศหญิ ง
2,409 คนซึง่ มีจานวนผูส้ งู อายุในแต่ละปี ประมาณ 600 ถึง 650 คน และมีจานวนเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ
(ข้อมูล ณ พ.ศ.2558)
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กันตยา มานะกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษางานวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามตัวชีว้ ดั ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) 3 ตัว คือ คน
อายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เด็กอายุ 6-15 ปี ได้กนิ อาหารอย่างถูกต้องครบถ้วน
และครอบครัวมีความอบอุ่น ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ตามข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานทีต่ ่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของคนในชุมชนบ้านจอมจันทร์ หมู่ท่ี 2 ตาบลสันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัด
เชียงราย ซึ่งผู้วจิ ยั นามาเป็ นกรณีศึกษา โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมคิ ุ้มกันในตัวเองกลุ่มตัวอย่าง เป็ นคนในชุมชนข้างต้น
จานวน 20 คน ที่ผู้วจิ ยั เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ตามลักษณะของตัวชี้วดั ที่จะ
ศึกษา จากนัน้ จึงทาการทดสอบความรูข้ องกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับตัวชี้วดั ทัง้ 3 ตัว และแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เว้นระยะ 1 เดือน แล้วจึงทาการทดสอบใหม่ดว้ ยแบบทดสอบเดิม เพื่อ
ศึก ษาว่า เวลาที่ผ่ านไป 1 เดือ น มีการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับ ตัว ชี้ว ดั และแนวคิดเรื่อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรือไม่ พบว่า ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้วจิ ยั จึงดาเนินการทดลอง
โครงการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นตามตารางใน
แผนการสอนที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็ น การจัดกิจกรรมการสอน การอ่านออกและเขียน
ภาษาไทยได้ 40 ชัว่ โมง กิจ กรรมการกิน อาหารถู ก ต้อ งครบถ้ ว น 60 ชัว่ โมง และกิจ กรรม
ครอบครัวมีความอบอุ่น 40 ชัวโมง
่
รวม 140 ชัวโมงเครื
่
่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในแต่ ละ
กิจกรรม ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตผลการวิจยั พบว่า หลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 1) มีคะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบ ด้านการอ่านออกเขียน
ภาษาไทยได้ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 81.02) มีคะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบ ด้านการกินอาหาร
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 77.9 และ 3) มีค ะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบ ด้า น
ครอบครัวมีความอบอุ่น เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 79.4 นอกจากนี้ จากการสังเกตและสัมภาษณ์หลังเรียน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อ งและตระหนักถึงความสาคัญ ของการกินอาหารให้
ถูกต้องครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้มคี วามอบอุ่น ตลอดจนการนาเอาหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดขี น้ึ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดย
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ของ
ชุมชนบ้านจอมจันทร์ได้
เกียรตินัดดา พึง่ สมบัติ และปริตา ธนสุกาญจน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
วิจยั เรื่องคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในตาบลโรงช้างอาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ผลการวิจยั
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 60-65 ปี ร้อยละ 42.8 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 4ร้อยละ 82.0
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 32 มีรายได้เฉลีย่ ต่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 52.8 ส่วนใหญ่
อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ร้อยละ 90.8 มีโรคประจาตัว คือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 34.0 กระดูกข้อเสื่อม
ร้อยละ 19.8 เบาหวาน ร้อยละ 8.4 ตามลาดับ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ ได้รบั อาหารเพียงพอต่อความ

88
ต้องการในระดับน้อยและระดับปานกลาง ร้อยละ 66.4 ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
ในหมู่บา้ น ร้อยละ 76.0 ระดับคุณภาพชีวติ เฉลีย่ ของผูส้ งู อายุของผูส้ งู อายุในด้านร่างกาย (3.64)
ด้านจิตใจ (3.79) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (3.68) จัดอยู่ในระดับคุณภาพชีวติ ระดับมาก ด้าน
สิง่ แวดล้อม (3.32) และด้านความมันคงในชี
่
วติ (2.79) จัดอยู่ในคุณภาพชีวติ ระดับปานกลาง
ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจเฉลี่ยต่อคุณภาพชีวติ ระดับมาก (3.43) เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อคุณภาพชีวติ ที่ระดับในสาคัญ
0.05
ภูม ิ โชคเหมาะ และโชคชัย สุทธาเวศ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
กฎหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในประเทศไทยจากการศึกษาภาคทฤษฎีและการ
วิเคราะห์แบบสอบถามผูส้ ูงอายุทวั ่ ประชาชนทัวไป
่ แบบสัมภาษณ์ในภาพรวม และผลทีไ่ ด้จาก
การระดมความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการจากผู้สูงอายุและผู้ทรงคุณ วุฒ ิด้านต่ างๆ
พบว่าผูส้ ูงอายุมคี วามเห็นสอดคล้องต้องกันในเรื่องความต้องการให้มกี ารส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูส้ ูงอายุให้ดขี น้ึ และมีความต้องการให้กฎหมายส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุท่จี ะมีในอนาคต
ควรมีหลักการสาคัญๆ เรียงตามลาดับ กล่าวคือ
ลาดับที่ 1 ต้องการให้มกี ารส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพอนามัยทางกายและจิต ใจ
ของผูส้ งู อายุอยูใ่ นระดับสาคัญมากทีส่ ุด และควรมีการกาหนดไว้ในกฎหมาย
ล าดับ ที่ 2 ต้อ งการให้ม ีก ารจัด สวัส ดิการและสภาพแวดล้อ มที่ผู้สูงอายุส ามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทัง้ นี้จะเป็ นการช่วยให้ผสู้ ูงอายุได้รบั คุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ ทัง้ สุขภาพ
กายและสุขภาพใจในอนาคต
ลาดับที่ 3 คือ ความมันคงในการด
่
ารงชีวติ ของผู้สูงอายุ เพราะจะทาให้เกิดความ
มันใจและมี
่
กาลังใจที่ดี มีค วามมันคงในการด
่
ารงชีวติ ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าและมีขวัญ
กาลังใจทีจ่ ะต่อสูช้ วี ติ ต่อไป
ลาดับที่ 4 เป็ นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุท่มี คี วามสาคัญ มากเช่นกัน
เนื่องจากผูส้ ูงอายุควรจะมีชวี ติ อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมทีด่ ี มีการคบหาสมาคม การจัดกิจกรรม
ต่างๆ จะทาให้ผสู้ งู อายุไม่โดดเดีย่ ว มีสุขภาพจิตทีด่ แี ละเป็ นผูม้ คี ุณค่าในสังคม
ลาดับที่ 5 ผู้สูงอายุเห็นว่า การเงินและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุมคี วามสาคัญ มาก
เช่นกัน เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้สูงอายุจะมีอายุเฉลี่ยที่สู งขึน้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทางานแล้ว
หากรัฐช่วยผูส้ งู อายุให้มกี ารเงินและเศรษฐกิจดีกจ็ ะทาให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
ลาดับที่ 6 ได้แก่ การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับเปลีย่ น
และสามารถดารงชีวติ ได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า
มากขึน้ ด้วย
ภิรมย์ แก้ว ปาน (2553 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการศึก ษาเรื่อ ง ความต้อ งการขัน้
พื้น ฐานของผู้สูงอายุในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
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สุพรรณบุร ี ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านความต้องการทางร่างกายผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มที อ่ี ยู่ อาศัย
ที่มนคงถาวร
ั่
ปลอดภัย สามารถทากิจวัต รประจาวัน เช่น อาบน้ า รับประทานอาหารได้ด้วย
ตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อ่นื แต่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มปี ั ญหาเรื่องสุขภาพ คือ มีโรคประจาตัว
โดยมากจะเป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ แต่ยงั สามารถไปพบแพทย์และได้รบั การ
รัก ษาเป็ น ประจ า ซึ่งในด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุย งั มีค วามรู้ส ึก ว่ ารายได้ไม่พ อในการใช้จ่า ย
2) ด้านความต้องการความปลอดภัย พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่าชีวติ ไม่มคี วามปลอดภัยซึง่
เกิดจากความวิตกกังวล และอยู่บา้ นตามลาพัง 3) ด้านความต้องการความรักและเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคม พบว่า ผูส้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อบุคคลในครอบครัว และ
สังคมส่วนรวม 4) ด้านความต้องการได้รบั เกียรติยศและชื่อเสียงและการยอมรับนับถือ พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ยงั เป็ นที่รู้จกั และได้รบั ความเคารพนับถือ จากบุคคลในหมู่บ้านเป็ นอย่างดี
5) ด้านความต้ อ งการความส าเร็จ สมหวัง ในชีว ิต พบว่ าผู้สูง อายุ ส วนใหญ่ รู้ส ึก พอใจและมี
ความสุขกับสภาพความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในพื้นที่น้ีได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ
กายควรจัดกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุมกี ารออกกาลังกายทีถ่ ูกต้อง โดยมีการจัดสถานที่ อุปกรณ์และ
ผู้ฝึ ก สอนให้ก ับ ผู้สูงอายุอ ย่างเพีย งพอ และควรมีบ ริการจัด หน่ ว ยแพทย์เคลื่อ นที่เพื่อ ตรวจ
สุขภาพ และให้คาแนะนาเรือ่ งภาวะโภชนาการ การหลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ งของโรคต่าง ๆ การดูแล
ตนเองเบื้องตนให้ผู้สูงอายุถงึ ที่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 2) ด้านสุขภาพจิตความจัดให้ม ี
การทัศนะศึกษา ในสถานทีท่ ผ่ี สู้ งู อายุอยากไป และพาไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่ าง ๆ เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ผู้สูงอายุได้เปิ ด หู เปิ ด ตาและพบปะสังสรรค์กับ ผู้อ่ืน และจัด ให้ม ี
กิจกรรมรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุซง่ึ จะทาให้ผสู้ ูงอายุรสู้ กึ ว่าเขายังมีความสาคัญต่อลูกหลานและเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ อบต.ควรส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมรี ายได้ โดยส่งเสริมให้มกี าร
รวมกลุ่มกันของผูส้ ูงอายุเพื่อจัดตัง้ กลุ่มอาชีพให้ผสู้ ูงอายุ ด้วยการจัดฝึกอาชีพให้ทากับบ้าน จะ
ทาให้ผู้สูงอายุมรี ายได้แล้วยังทาให้ผู้สูงอายุมกี ารพบปะสังสรรค์กบั ผู้อ่นื มากขึน้ ไม่เหงา ซึ่งสิง่
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ รู้ส ึก ว่ า ชีว ิต มีคุ ณ ค่ า มากขึ้น ไม่ ต้ อ งพึ่ ง พิ ง ผู้ อ่ืน มากนั ก 4) ด้ า น
ปั จ จัย พื้น ฐานในการด ารงชีว ิต อบต.ควรด าเนิ น การจัด หาปั จ จัย พื้น ฐานในการด ารงชีว ิต
อบต.ควรมีก ารจัดหาปั จจัยพื้นฐาน เช่น เครื่องนุ่ งห่ม อาหาร ยารักษาโลก เพื่อ มอบให้กับ
ผู้สูงอายุนาไปใช้ในการดารงชีวติ แระจาวันอย่างไม่ขดั สน 5) ด้านความปลอดภัย อบต.ควรมี
ดาเนินการจัดตารวจหมู่บ้าน ทัง้ กลางวัลและกลางคืน เพราะบางครัง้ ผูส้ ูงอายุในช่วงกลางวันมี
ลูกหลานออกไปทางานต้องอยู่บา้ นคนเดียวซึง่ อาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้งา่ ย 6)ด้านการเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม อบต. ควรดาเนินการให้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และผลดีของการ
เป็ น สมาชิก ชมรม และเข้าร่ว มเป็ น สมาชิก ชมรมในที่สุ ด เพื่อ อบต. จะได้ดูแลให้ส วัส ดิก าร
ผูส้ งู อายุได้อย่างราบถ้วน
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ณั ฐ ธยาน์ ระโส (2554 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการศึก ษาประสิท ธิผ ลขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดทาเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ กรณีศกึ ษาจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา
พบว่า
1. การจัด การเบี้ ย ยัง ชีพ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด
นครสวรรค์มปี ระสิทธิภาพสูง
2.กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีคุ ณ สมบัติส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็ น เกี่ ย วกับ
โครงสร้างขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น การปฏิบ ัติงานของผู้รบั ผิด ชอบงานเบี้ย ยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการจัดการด้านเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกัน
3. บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ และผูส้ ูงอายุทเ่ี ข้ารับเบีย้ ยังชีพมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านนโยบายการบริหารงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , โครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประสิทธิผลของการจัดการเบีย้ ยังชีพ แตกต่างกัน
4. โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบตั งิ านของผู้รบั ผิดชอบงาน
ด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุนโยบายการบริหารงานด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุสภาพแวดล้อมในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลของการจัด การเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครสวรรค์
ภูรชิ ญา เทพศิร ิ (2555 : บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ การ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในตาบล
ทองหลาง อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา
คุณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
สวัส ดิก ารสังคม มีอ ัน ดับสูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านด้านความตระหนัก ในคุ ณ ค่ าแห่งตน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านจิตใจ
ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ และรายได้ต่างกันมีคุณภาพชีวติ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
กัมพล กล่าสีทอง (2555 : บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อศึกษาถึง
ปั จจัยที่กาหนดความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลสิเกา อาเภอ สิ
เกา จังหวัดตรัง โดยมีตวั แปรอิสระที่สาคัญ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษาสูงสุ ด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษา ได้แ ก่
ผู้สูงอายุท่ีได้รบั บริก ารเงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพ ในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา
จังหวัด ตรัง จ านวน 104 คน ใช้ก ารทดสอบด้ว ยแบบจ าลองโลจิต ผลการวิเคราะห์ปั จ จัย ที่
กาหนดความต้องการบริการสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ ณ เขตเทศบาลตาบลสิเกา
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อาเภอสิเกา จังหวัดตรังพบว่า 1) หากค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการของผูส้ ูงอายุลดลง ผูส้ งู อายุจะมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมเพิม่ ขึน้ 2) หากผูส้ ูงอายุมสี ถานภาพสมรสแต่งงาน ผู้สูงอายุจะมี
ความต้อ งการสวัส ดิก ารสัง คมเพิ่ม ขึ้น 3) หากรายได้ข องผู้สู งอายุสูง ผู้สูงอายุก็จ ะมีค วาม
ต้อ งการสวัส ดิก ารสังคมลดลง ส าหรับ ตัว แปรอิส ระอื่น ๆ พบว่ ามีนัย ส าคัญ ทางสถิติไม่ สูง
เพียงพอต่อการอธิบายความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะของการศึกษา
1) ด้า นค่ า ใช้จ่ายในการใช้บ ริก ารของผู้สูงอายุ ควรก าหนดมาตรการในการใช้ บ ริก ารของ
ผู้สูงอายุ เพื่อ ลดค่ าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะจัดศูนย์บ ริการผู้สูงอายุในพื้นที่ห รือ ชุม ชนเพื่อ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สูงอายุ 2) ด้านสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรม
เพื่อ ให้ส วัส ดิก ารส าหรับ ผู้สูงอายุ ผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งควรจัด กิจกรรมให้ส อดคล้อ งตามความ
ต้องการของสถานภาพสมรส เช่น การจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
การเยี่ย มบ้า นผู้สูง อายุ เป็ น ต้ น 3) ด้า นรายได้ข องผู้สูง อายุ ผู้ท่ีม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การจัด
สวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุ ควรตระหนักถึงปั จจัยด้านรายได้ของผูส้ งู อายุมาพิจารณาในการจัด
สวัส ดิก าร เพราะจากการศึก ษาพบว่ า หากผู้ สู ง อายุ ม ีร ายได้สู ง ก็ จ ะมีค วามต้ อ งการได้ร ับ
สวัส ดิการสังคมลดลง ดังนัน้ กิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านอาชีพและการมีรายได้ จะช่วยลด
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุลงได้
วิจติ รา พ่วงท่าโก (2556 : บทคัดย่อ )ได้ทาการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมอันพึงประสงค์ ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ทัง้ หมด 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก
สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สวัสดิการแก้ไขปั ญ หา
ความยากจนและด้อ ยโอกาส รองลงมาคือ สวัส ดิก ารด้านที่อ ยู่อ าศัย สวัส ดิก ารด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านนัน ทนาการ และ
สวัสดิการด้านการศึกษา
2. เปรียบเทียบความต้อ งการสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง พบว่า พบว่าปั จจัยด้านเพศ อายุ จานวนเบีย้ ยังชีพที่
ได้รบั สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า มีผลต่อความต้องการสวัสดิการสังคม
อันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แหล่งทีม่ าของรายได้ ลักษณะการอยู่
อาศัย โรคประจาตัว และเกณฑ์ความสามารถ ไม่มผี ลต่อความต้องการสวัสดิการสังคมอันพึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจติ ร
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3. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วาม
คิดเห็นว่าจาเป็ นเร่งด่วนที่สุดคือ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย รองลงมาคือสวัสดิการด้านการ
แก้ไขปั ญ หาความยากจนและด้อยโอกาส สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการศึกษา
สวัสดิการด้านนันทนาการ และสวัสดิการด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตามลาดับ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคนอื่น ๆ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
เรือ่ ง ปั จจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมือ้ หลักของผูบ้ ริโภคในชุมชนวังหลัง เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
57.25 โดยส่วนใหญ่มอี ายุ 20-30 ปี ร้อยละ 36.25 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ 46.00
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 50.50 ส่วนใหญ่ มรี ายได้ส่วนบุค คลต่อเดือ นต่ า กว่า 10,000
บาท ร้อยละ 48.50 ครอบครัวส่วนใหญ่มขี นาด 2-3 คน ร้อยละ 37.25 พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารมือ้ หลักของผู้บริโภคเคยมาเลือกซื้ออาหารมือ้ หลักในชุมชน วังหลัง ร้อยละ 80.00 โดย
เฉลีย่ ความถี่ในการซือ้ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน ร้อยละ 61.00 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ แต่ละครัง้ มีมลู ค่า 1300 บาทต่ อครัง้ ร้อยละ 64.50 ส่วนใหญ่ มาเลือกซื้อ อาหารในเวลา 12.00- 14.00 น. ร้อ ยละ
42.00 โดยมาเลือกซื้อในวันจันทร์-วันศุกร์รอ้ ยละ 54.00 บุคคลที่มสี ่วนร่วมเลือก ซื้ออาหารมือ้
หลัก คือ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 51.00 ประเภทของอาหารทีซ่ ้อื มากทีส่ ุด คือ อาหารจาน
เดียว/ตามสัง่ ร้อยละ 36.50 และเหตุผลของการซื้อ คือ รสชาติอาหาร ร้อยละ 38.25 ปั จจัยการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลัก ในชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
ผู้บริโภคให้น้ าหนักปั จจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคให้น้ า หนักปั จจัยการตัดสินใจระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์เป็ น ข
อันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร และให้น้ า หนัก
ปั จจัย การตัดสินใจระดับปานกลางในด้านการส่งเสริมการตลาดเป็ นอันดับสุดท้าย
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุ
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. สถานภาพสมรส
5. ลักษณะการอยูอ่ าศัย
6. ภาระการเลีย้ งดูสมาชิกใน
ครัวเรือน
7. ทีม่ าของรายได้
8. จานวนเบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้รบั
9. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10. รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน

คุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุ
1.
2.
3.
4.

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิง่ แวดล้อม

ภาพ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

