บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล
ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัด พิษณุ โลก ในการนี้ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั สามารถสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ทฤษฎีแรงจูงใจกับความพึงพอใจ
1.1 แรงจูงใจ
1.2 ความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกีย่ วกับสวัสดิการสังคม
2.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม
2.2 รูปแบบของสวัสดิการสังคม
2.3 องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการสังคม
2.4 หลักการสวัสดิการสังคม
2.5 แนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการสังคม
3. แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
4. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
5. ข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติวา่ ด้วย
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
6. ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในอนาคต
7. การดาเนินงานด้านสวัสดิการผูส้ งู อายุของประเทศไทย
8. รูปแบบสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในประเทศไทย
9. แนวทางการดาเนินการด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทัวไป
่ และผูส้ ูงอายุ
10. บริบทการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
11. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
12. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทฤษฎีแรงจูงใจกับความพึงพอใจ
1. แรงจูงใจ (Matlin M. W. 1995 : 112)
แรงจูงใจ คือ พลังแรงภายในของบุคคล (หรือสัตว์) ที่ทาให้คนเรา (หรือสัตว์)
เกิดพฤติกรรม และควบคุมแนวทางของพฤติกรรมให้บรรลุจุดหมาย เป็ นกระบวนการชักจูง
เร้าใจทีเ่ กิดขึน้ ในตัวบุคคล และทาให้อยากทาพฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยทีต่ วั เองอยากทาตาม
ที่ตวั เองปรารถนา หรือทาพฤติกรรมตามที่ผจู้ ูงใจคนอื่นอยากให้ทาก็ได้ ดังนัน้ การจูงใจจึงมี
2 ชนิ ด การจู ง ใจภายใน (Intrinsic Motivation) กับ การจู ง ใจภายนอก ที่เรีย กว่า Extrinsic
Motivation การจูงใจภายในบางทีเรียกว่า Self - motivation
1.1 ลักษณะสาคัญของแรงจูงใจ
1.1.1 เป็นตัวการทีก่ อ่ ให้เกิดพลังงานในการแสดงพฤติกรรม
1.1.2 เป็นสิง่ เร้าสิง่ กระตุน้ ให้อนิ ทรียไ์ ม่หยุดนิ่ง
1.1.3 เป็นสิง่ ซึ่งต้องได้รบั การเสริมแรง (เช่น เมื่อคนเกิดแรงจูงใจคนต้อง
ได้รบั การตอบสนอง อาจเป็นรางวัล สิง่ ของเป็นการเสริมแรงภายนอก
1.2 อานาจหรืออิ ทธิ พลของแรงจูงใจ
1.2.1 ทาให้สภาพร่างกายเปลีย่ นแปลงไป
1.2.2 ทาให้สภาพอารมณ์เปลีย่ น
1.2.3 ก่อให้เกิดนิสยั ความเคยชิน
1.2.4 ช่วยสร้างความรูส้ กึ
1.2.5 ท าให้ เ กิด ความมุ่ งหวัง อยากได้ สิ่ง ต่ า งๆ และจัด การปรับ ปรุ ง
สิง่ แวดล้อมเสียใหม่
1.3 ชนิ ดของแรงจูงใจ
อาจแยกออกเป็นหลายชนิด แต่ทน่ี ิยมแบ่งกันนัน้ มีอยู่ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1.3.1 แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physiological Motives) คือ พลังที่ทา
ให้คนแสดงพฤติกรรมในการรักษาสภาพชีวติ ให้อยู่รอด อยู่ในภาวะสมดุลมีปกติสุข ไม่ตาย เช่น
แรงจูงใจในการบาบัดความหิว ความกระหาย ความต้องการพักผ่อน การขับถ่าย และแรงจูงใจ
ทางเพศ เป็ นต้น แรงจูงใจทางกายนับว่าเป็ นแรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) ของคนเรา
ทีเดียว
1.3.2 แรงจูงใจในทางสังคม (Social Motive) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการ
เรียนรู้ (Acquired, Learned, Secondary Motive) เช่น ความอยากมีเพื่อน ต้องการมีหน้ามีตา
อยากรวย อยากสุขสาราญใจ แรงจูงใจทางสังคม เป็ นผลมาจากความต้องการทางจิตใจของ
คนเราด้วยพร้อมๆ กัน เพื่อสนองจิตใจให้เบิกบานในการดาเนินชีวติ ร่วมกันในสังคม
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1.3.3 แรงจูง ใจส่ วนบุ ค คล (Personal Motive) ได้แ ก่ แรงจูง ใจที่ค นเรา
อยากทา อยากเป็น หรืออยากได้ตามที่ตนเองต้องการเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะเป็นลักษณะพิเศษ
มาสโลว์, ( Maslow, 1943 : อ้างถึงใน วิภ าดา คุปตานนท์ . 2544 : 199 ; อ้างอิง
จาก Abraham H. Maslow. “A Theory of Human Motivation” Psychological Review.) ได้
กล่าวว่า แนวความคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจ (Motivation Theory) เป็นแนวความคิดทีส่ ะท้อนให้เห็น
ความสาคัญของการจัดการในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ เช่น ให้ความสาคัญต่อบุคคล พฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมของกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ Maslow ศึกษาความ
ต้องการของบุคคล โดยอธิบายว่า บุค คลมีความต้องการเป็ นลาดับขัน้ เริม่ จากความต้องการ
ด้านกายภาพ (Physical needs) เมื่อบุคคลได้รบั การตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ แล้วเขาก็
จะมีความต้องการในลาดับทีส่ ูงขึน้ ไปอีกจนกระทังถึ
่ งความต้องการขันสู
้ งสุด คือ ความต้องการ
ความสาเร็จในชีวติ (Self-actualization) ลาดับความต้องการตามแนวความคิดของ Maslow
ประกอบด้วยความต้องการ 5 ขัน้ คือ
1. ความต้ อ งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ น ความต้ อ งการขัน้
พื้นฐานของมนุ ษ ย์เป็ น ความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่ งห่ ม
ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัย และการพักผ่อน เป็นต้น
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้องการทางกาย
เช่น ความปลอดภัยจากอุบตั ิ เหตุอนั ตราย และความปลอดภัย หรือความมันคงทางจิ
่
ตใจ เช่น
ความมันคงในอาชี
่
พและชีวติ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่วมและ
รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้องการที่จะได้รบั การยกย่อ งในสังคม (Esteem Needs) ได้แ ก่ ความ
ต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความสาเร็จ ความรู้ ความสามารถ ความนับถือตนเอง ความ
เป็นอิสรเสรีภาพ และการเป็นทีย่ อมรับนับถือของคนทัง้ หลาย
5. ความต้ อ งการที่ จ ะได้ ร ับ ความส าเร็จ ตามความนึ ก คิด (Self-Actualization
Needs) เป็นลาดับขัน้ ความต้องการทีส่ ูงสุดของมนุษย์ ทีค่ นส่วนมากนึกอยากจะเป็นอยากจะได้
แต่ไม่สามารถแสวงหาได้ ลาดับขัน้ ความต้องการของ Maslow จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจใน
การประเมินผลงานขององค์กร ทีม่ ผี ลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของบุคคล
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ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor Vroom (1964) อธิบายว่า
ความคาดหวังเป็ นพฤติกรรมส่วนบุคคล ความต้องการเหตุผลในการที่จะกระทากิจกรรมใดๆ
เพื่อให้ผลตอบแทนตามที่ตนต้องการ หรือความคาดหวังเกิดจากคุณค่าของสิง่ ที่มาล่อใจ เช่น
รางวัล เงิน สิง่ ของตอบแทน เป็ นต้น ที่จะได้รบั ถ้าสิง่ ของเหล่านัน้ มีคุณค่าสาหรับเขาประกอบ
กับ เขามีค วามสามารถ หรือ มีค วามหวัง ที่จ ะไปได้ เขาจะเกิด ความสนใจที่ จ ะกระท าทัน ที
ในบริบทแห่งความหมายที่กระชับ ความคาดหวัง (Expectancy) เป็ นการประเมินความเป็ นไป
ได้ของบุคคลว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขามีทางทีจ่ ะนาไปสู่ผลทีค่ าดหวัง
พอร์ ต เตอร์ และ ลอร์ เ ลอร์ , (Porter และ Lawler, 1968 : อ้ า งถึ ง ใน พรชัย
ลิ ข ิ ต ธรรม โรจน์ . 2545 : 82 ; อ้ า งอิ ง จาก Lyman W. Porter and Edward E. Lawler III.
Managerial Attitude and Performance.) ได้ศกึ ษาทฤษฎีการจูงใจ โดยได้ขยายทฤษฎีค วาม
คาดหวังของ Vroom ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานกั บความพึงพอใจ
Porter และ Lawler เห็นว่า ผลจากการปฏิบตั งิ านจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือรางวัล รางวัลเหล่านี้
ประกอบด้วย รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) ซึ่งได้แก่ รายได้และการเลื่อนตาแหน่ งส่วน
รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) ได้แก่ การยอมรับตัวเองและความรูส้ กึ ถึงความสาเร็จ ซึ่งแต่
ละคนจะประเมินผลถึงความเสมอภาค หรือความยุตธิ รรมของรางวัลกับความพยายามทีไ่ ด้ใช้ไป
รวมทัง้ ระดับของความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน หากรูส้ กึ ว่ารางวัลที่ได้รบั มีความยุตธิ รรมบุคคล
นัน้ ก็จะมีความพึงพอใจในงาน
เฮอร์ซ เบิร์ก , (Herzberg, 1959 : อ้า งถึง ใน พรชัย ลิข ิต ธรรมโรจน์ . 2545: 76 ;
อ้างอิงจาก Frederick Herzberg. The Motivation to Work.) ได้ทาการทดลองโดยการสอบถาม
ผูป้ ฏิบตั งิ านประมาณ 200 คน ถึงปจั จัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและไม่พอใจในการปฏิบตั งิ าน
ผลจากการสอบถาม Herzberg ได้แบ่ งปจั จัยหรือ องค์ป ระกอบเกี่ย วกับ แรงจู งใจออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1. ปจั จัยที่ก่อ ให้เกิดความไม่พ อใจ (Hygiene Factors) เป็ นปจั จัยที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
คาดหวัง ว่ า จะได้ ร ับ จากการท างานถ้ า ขาดป จั จัย เหล่ า นี้ จะก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ พ อใจแก่
ผู้ปฏิบ ัติงานแต่ ถ้ามีก็ไม่ ถึงกับก่อให้เกิดความพอใจ ทัง้ นี้ เพราะเป็ นสิ่งที่ผู้ปฏิบตั ิงานคิด ว่า
เขาจะต้องได้รบั อยู่แล้วปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความไม่พอใจ (Hygiene Factors) นี้แบ่งออกเป็น
1.1 นโยบายและการบริหาร
1.2 วิธกี ารบังคับบัญชา
1.3 เงินเดือน
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ
1.5 สภาพการทางาน
1.6 ความมันคงของงาน
่
1.7 สถานภาพ
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1.8 ชีวติ ส่วนตัวคือองค์การจัดสภาพให้คนใช้ชวี ติ ส่วนตัวบ้าง
2. ป จั จัย ที่ก่ อ ให้ เกิด ความพึง พอใจ (Motivator Factors) เป็ น ป จั จัย ที่จ ะท าให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน และจะเป็ นแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทางานอย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ป จั จัย เหล่ า นี้ ถึง จะไม่ มีใ ห้ ผู้ป ฏิบ ัติง านก็จ ะไม่ ก่ อ ให้ เกิด
ความรูส้ กึ ไม่พอใจ แต่ถา้ มีกจ็ ะก่อให้เกิดความพอใจขึน้ ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความพอใจนี้ ได้แก่
2.1 ความสาเร็จในการทางาน
2.2 ตัวงาน
2.3 การได้รบั การยอมรับ
2.4 ความรับผิดชอบ
2.5 ความก้าวหน้า
ทฤษฎีน้เี มื่อนามาใช้พจิ ารณาในการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้นามาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบใน
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
พิจารณาว่าปจั จัยที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน คือ ความสาเร็จในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบล การยอมรับในความสาคัญ
ของประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตาบล และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทีม่ ตี ่อประชาชนในท้องถิน่
2. ความพึงพอใจ
การศึก ษาเกี่ย วกับ ความพึงพอใจ มีผู้ให้ค วามหมายของความพึง พอใจไว้
แตกต่ า งกัน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ท าการวิจ ัย ดังนี้ ความพึงพอใจตามความหมายของ
พจนานุ กรมทางด้านจิตวิทยา (Chaplin. 1968 : 437) ได้ให้คาจากัดความไว้วา่ เป็ นความรู้สกึ
ของผู้ท่มี ารับ บริก าร ต่อ สถานบริการตามประสบการณ์ ที่ได้รบั จากการเข้าไปติด ต่อ ขอรับ
บริการในสถานบริการนัน้ ๆ
อมร รักษาสัตย์ (2522 : 27) นักวิชาการที่สาคัญอีกท่านหนึ่ง ทีเ่ ห็นว่า ความ
พึงพอใจของผู้รบั บริการ เป็ นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วดั ประสิทธิภ าพของการบริหารงานได้
เพราะการจัดบริการของรัฐนัน้ มิใช่สกั แต่วา่ ทาให้เสร็จไปแต่หมายถึงการให้บริการอย่างดี เป็นที่
พึงพอใจของประชาชน
ฟรูม , (Vroom, 1964 : อ้างถึงใน ชมพู นุช กาศสกุล . 2546 : 7 ; อ้างอิงจาก
Victor H. Vroom. Work and Motivation.) ได้ให้ค วามหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็ นผล
จากบุคคลนัน้ ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือเข้าไปรับรู้แล้วพอใจความหมายของความพึง
พอใจ สามารถทดแทนความหมายของทัศนคติได้บ้ างทีเรียกว่า “ทฤษฎี V.I.E.” เนื่ องจากมี
องค์ประกอบทฤษฎีทส่ี าคัญ คือ
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1. V มาจากคาว่า Valence ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจ
2. I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง สื่อ / เครื่อ งมือ วิถีท างน าไปสู่
ความพึงพอใจ
3. E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนัน้ ๆ
บุคคลมีความต้องการและความคาดหวังในหลายสิง่ หลายอย่าง ดังนัน้ จึงต้องกระทาโดยวิธใี ด
วิธหี นึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือสิง่ ที่คาดหวังเอาไว้เมื่อได้รบั การตอบสนองตามที่ตงั ้
ความหวังหรือคาดหวังไว้นนั ้ บุคคลก็จะได้รบั ความพึงพอใจขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิง่ ที่
สู งขึ้น ไปเรื่ อ ยๆ Victor H. Vroom (สุ เชษฐ์ ทรัพ ย์ สิ น เสริ ม . 2541 : 10, อ้ างอิ งจาก Victor H.
Vroom. Work and Motivation. 1973 : Unpaged) ตาม ท ฤษ ฎี ข อง Vroom ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
แรงจูงใจ คือ ผลรวมของความพอใจกับความคาดหมายทีค่ ดิ ไว้แสดงในรูปสมการได้ ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพอใจ + ความคาดหมาย
ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น
ต่อการประเมินผลงานขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจบุคคลจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใด จะเป็ นผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กรหรือการทางาน
ขององค์กรนัน้ รวมกัน ความคาดหวังทีเ่ ขาคาดหมายไว้ถา้ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร ต่อผลงานของ
องค์กร และได้รบั การตอบสนองทัง้ รู ปธรรมและนามธรรม เป็ นไปตามที่คาดหมายไว้แรงจูงใจ
ที่จ ะมีค วามรู้สึก พึง พอใจก็จ ะสู ง แต่ ในทางกลับ กัน ถ้ามีท ัศ นคติในเชิงลบต่ อ งาน และการ
ตอบสนองไม่เป็นไปตามทีคาดหมาย แรงจูงใจทีจ่ ะมีความรูส้ กึ พึงพอใจก็จะต่าไปด้วย
จากที่ก ล่ าวมา จะเห็น ได้ว่ามีผู้ให้ ค วามหมายของค าว่ าความพึงพอใจไว้
แตกต่างกัน แต่สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ส่วนที่ดที ่ชี อบพอใจหรือ
ประทับใจของบุคคลผูใ้ ช้บริการสาธารณะซึ่งบริการสาธารณะนัน้ มาจากความสามารถในการ
ให้บริการของหน่ วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตั งิ านก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่มนุ ษย์ และได้รบั ผลกาไรจากการปฏิบตั นิ นั ้ ๆ ซึ่งจากการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจว่า
ผูอ้ ายุมีความพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง เป็ นไปตามทฤษฎี
มากน้อยเพียงใด
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แนวคิ ดเกี่ยวกับสวัสดิ การสังคม
1. ความหมายของสวัสดิ การสังคม
เทอร์เนอร์, (Turner, 1974 : 14 อ้ า งถึง ใน วัน ทนี ย์ วาสิก ะสิน , 2553 : 1)
ให้นิยามคาว่า “สวัสดิการสังคม” ว่าเป็ นความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐานความ
เป็ นอยู่ขนั ้ พื้นฐานที่มนคง
ั ่ โดยครอบคลุมการบริการกับบุคคลและชุมชนในลักษณะการพัฒนา
สังคม และการเสริมสร้างให้บุค คลสามารถเผชิญกับสภาพปญั หาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ
และสัง คมตลอดจนการพยายามขจัด สภาวะที่ พ่ึ ง ตนเองไม่ ไ ด้ ข องประชาชนให้ ห มดไป
Friedlander and Apte (1980 : 4 อ้างใน วันทนีย์ วาสิกะสิน , 2553 : 1) อธิบายว่า “สวัสดิการ
สังคม” เป็ นระเบียบ นโยบาย ผลประโยชน์ และบริการ ซึ่ งจะทาให้การดาเนินการจัดบริการ
ต่างๆ เป็ นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็ นที่ยอมรับว่า สวัสดิการสังคมเป็ น
พืน้ ฐานทีม่ คี วามสาคัญ ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและถาวร เปลีย่ นแปลงจากสภาวะที่
เคยยากลาบากไปสู่สงิ่ ทีค่ าดหวังว่าดีกว่า รวมไปถึงความอุดมสมบู รณ์ในทีส่ ุด
บาร์คเกอร์, (Barker, 1987 : 154 อ้างถึงใน จิราลักษณ์ จงสถิตมัน,
่ 2539 : 5)
ให้ความหมายว่า สวัสดิการสังคม คือ “ ระบบทีป่ ระกอบด้วยโครงการต่างๆ ประโยชน์ตอบแทน
และบริก าร ในระดับ ชาติ ที่ช่ว ยให้ป ระชาชนได้รบั การตอบสนองความต้อ งการทางสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข อันเป็ นพื้น ฐานที่จะทาให้สงั คมดารงอยู่ได้ รวมทัง้ ยัง
หมายถึง สถานะของความอยู่ดมี สี ุขโดยรวมของคนในชาติ และของชุมชนหรือสังคมอีกด้วย ”
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ให้ความหมายไว้วา่ สวัสดิการสังคม
หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกีย่ วกับการป้องกัน การแก้ไขปญั หาการพัฒนา และ
การส่ ง เสริม ความมัน่ คงทางสัง คม เพื่อ ตอบสนองความจ าเป็ น ขัน้ พื้น ฐานของประชาชน
ให้ มีคุ ณ ภาพชีวติ ที่ดีแ ละพึ่งตนเองได้อ ย่า งทัวถึ
่ ง เหมาะสม เป็ น ธรรม และให้เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ทัง้ ทางด้า นการศึกษา สุ ข ภาพอนามัย ที่อยู่ อาศัย การท างาน และการมีรายได้
นันทนาการ กระบวนการยุ ตธิ รรม และบริการทางสังคมทัวไป
่ โดยคานึงถึงศัก ดิศรี
์ ค วามเป็ น
มนุษย์ สิทธิทป่ี ระชาชนจะต้องได้รบั และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
ระพีพรรณ คาหอม (2549 : 6 - 23) ได้สรุปความหมายของสวัสดิการสังคม
โดยรวบรวมความหมายตามหลักเกณฑ์ ได้แก่
1.เกณฑ์คุณภาพชีวติ ที่ดี หรือการกินดีอยู่ดี (Quality of Life or Well-being)
ควบคู่กบั การใช้นโยบายทางสังคม เพื่อสร้างระบบบริการสังคมอย่างครอบคลุม เพื่อนาไปสู่การ
สร้างความมันคงของมนุ
่
ษย์ และความมันคงทางสั
่
งคมโดยรวม
2. เกณฑ์ สวัส ดิการสังคมเป็ นวัต ถุป ระสงค์ (Aims) ซึ่งความหมายนี้ เชื่อ ว่า
สวัสดิการสังคมเป็ นเป้าหมายการทางาน เพื่อใช้งานสวัสดิการสังคมเป็ นเครื่องมือที่จะนาไปสู่
การพัฒนาสังคมโดยรวม
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3. เกณฑ์ความหมายเฉพาะเจาะจงในรูปของโครงการหรือกิจกรรมหรือบริก าร
4. เกณฑ์สวัสดิการสังคมเป็นสถาบันทางสังคม
5. เกณฑ์สวัสดิการสังคมเป็ นสิทธิและความเท่าเทียมของคนทุกคนในสังคม
โดยได้สรุปว่า สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดสรร และจัดการบริการสังคมในลักษณะ
ของโครงการหรือบริการต่างๆ ให้กบั ทุกคนในสังคม ภายใต้หลักสิทธิความเท่าเทียมกันความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในสังคม
การพัฒนาสังคมโดยรวม รวมทัง้ การสร้างระบบความมันคงของมนุ
่
ษย์ และสังคมในระยะยาว
นันทินี ทรัพย์ศริ ิ และคณะ (2550 : 19) ให้ความหมายคาว่า สวัสดิการสังคม
ว่า หมายถึง สภาวะความเป็ น อยู่ ข องคนในสังคม ซึ่ง ได้รบั การช่ว ยเหลือ และส่ งเสริม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของความจาเป็ นที่จะอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อให้มชี วี ติ
ความเป็นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปทั มะดุลย์ (2550 : 6) ได้กล่าวถึง โครงการเผยแพร่ความรูก้ าร
พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนซึ่งให้ความหมายของ “สวัสดิการ
สังคม” ว่าสวัสดิการสังคมคือ การกินดี อยู่ดี มีสุข และมีสทิ ธิ ดังนัน้ จุดหมายปลายทางของการ
จัดสวัสดิการ คือ การทาให้ทุกคนในสังคมได้รบั สิทธิพน้ื ฐานทางสังคมตามมาตรฐานสากล
ปทั มวดี โภชนุ กู ล ซู ซูกิ (2552 : 10) ให้ค วามหมายค าว่า สวัสดิก ารสังคม
(social welfare) ในทางเศรษฐศาสตร์ว่า “สวัสดิการ” หมายถึง ความเป็ นอยู่ท่ดี ี (well-being)
พิจ ารณาจากอรรถประโยชน์ (utility) หรือ ความพอใจของประชาชน “สวัส ดิก าร” ในทาง
เศรษฐศาสตร์ จึงถูกนิยามในลักษณะทีเ่ ป็น “เป้าหมาย” ของสังคม คือ การอยู่ดกี นิ ดีของสมาชิก
ในสังคมส่ วน “วิธีก าร” ให้ไ ด้ม าซึ่ง ความเป็ น อยู่ ท่ีดี เช่น กิจ กรรมของตลาด กิจกรรมการ
สงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ การสนับสนุ นและโครงการต่างๆ โดยรัฐไม่ใช่ “สวัสดิการ”
โดยตัวมันเอง แต่เป็ น “บริการ” ซึ่งเป็ นเครื่องมือเพื่อนาไปสู่ “สวัสดิการ” คือ ความเป็ นอยู่ท่ดี ี
ของประชาชน...
กล่ าวโดยสรุป แล้ว สวัสดิก ารสังคม หมายถึง ระบบการจัดสรรและจัด การ
บริการสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีความเป็นอยู่ทด่ี ตี ามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่างเท่าเทียมกัน
2. รูปแบบของสวัสดิ การสังคม
ทิต มัส ส์, (อ้า งถึง ใน วัน ทนี ย์ วาสิก ะสิน และคณะ, 2553 : 3 - 5) ได้ แ บ่ ง
รูปแบบของสวัสดิการสังคมออกเป็น 3 รูปแบบกว้างๆ ได้แก่
1. รู ป แบบ “ส่ ว นที่เหลือ ” หรือ “เก็บ ตก” (residual model of welfare) เป็ น
การจัดสวัสดิการสังคมทีต่ งั ้ อยู่บนฐานความเชือ่ ทีว่ า่ บุคคลในสัง คมจะได้รบั การตอบสนองความ
ต้องการ จากแหล่งสาคัญ 2 แหล่ง คือ ตลาดและครอบครัว ประชาชนที่ป ระสบปญั หาหรือ
มีความต้องการทางสังคม จะหันเข้าหาแหล่งทรัพยากรของตนเองด้วยการใช้เงินรายได้ หรือ
เงินออมซื้อหาบริการต่างๆ ทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการและปญั หาของตน หากไม่
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สามารถซื้อหาบริการได้กจ็ ะหันเข้าหาครอบครัว ในรูปแบบนี้ สถาบันสวัสดิการสังคมของรัฐจะ
ยื่นมือให้ความช่วยเหลือประชาชนเฉพาะส่วนทีเ่ หลือ (Residual) จากผูม้ อี านาจซื้อหาบริการใน
ระบบของเศรษฐกิจเสรีท่นี ิยมให้กลไกตลาดทาหน้ าที่โดยรัฐเข้าแทรกแซงน้ อยที่สุด เป็ นการ
ช่วยเหลือ อย่างจากัด โดยมีก ารประเมิน ปญั หาและความต้อ งการของผู้เดือ ดร้อ น (MeansTests) ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสังคมแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มประชาชนผูข้ าดแคลน (ระพีพรรณ
คาหอม, 2549 : 195)
2. รูปแบบ “สัมฤทธิ ์ผลทางอุ ตสาหกรรม” (industrial achievement performance
หรือ Handmaiden model) เป็ นการมองสวัสดิการสังคมเสมือนเป็ นกลไกสาคัญกลไกหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมรูปแบบนี้ถูกใช้เป็นเครื่องตอบแทนแก่ผเู้ ป็นกาลังในการผลักดัน
ระบบเศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการทางด้านภาษีอากรและการเงินการคลัง ตลอดจนผลตอบแทน
ในอาชีพเป็ นสิง่ ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เป็ นกาลังการผลิต ผูใ้ ดมีความสามารถใน
การทางานสูงสามารถสร้างผลิตภาพและผลิตผลที่น่าพึงพอใจแก่ระบบเศรษฐกิจ ก็จะได้รบั
สวัสดิการทีด่ กี ว่า
3. รูป แบบ “สถาบัน ” (institution redistributive model) เป็ น รูป แบบที่ถือว่า
สวัสดิการสังคมเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญทีก่ ่อให้เกิดบูรณภาพ (integration)
ในสังคม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สงั คมจะขาดเสียมิได้ แม้สงั คมนัน้ จะเป็นสังคมทีม่ เี สถียรภาพแล้ว
ก็ตาม สวัสดิการแบบนี้กย็ งั ต้องทาหน้ าที่ให้ระบบสังคมดาเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยขณะที่
ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีสร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ รูปแบบสวัสดิการสังคม
แบบนี้ จะเหมาะสมที่จะดาเนินการควบคู่กนั ไปเพื่อเป็ นการคานกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจทีก่ ่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมดังกล่าว
3. องค์ประกอบของการจัดสวัสดิ การสังคม
ระพีพรรณ คาหอม (2554 : 15 - 20) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจัดสวัสดิการ
สังคม ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะกว้างและลักษณะแคบ ดังนี้
1. องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการสังคมลักษณะกว้างมีขอบเขตหรือสาขาที่
ครอบคลุมมิตกิ ารใช้ชวี ติ ของคนทุกคน แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.1 การศึกษา (Education)
1.2 สุขภาพอนามัย (Health)
1.3 ทีอ่ ยู่อาศัย (Housing)
1.4 การทางานและการมีรายได้ (Employment and Income Maintenance)
1.5 นันทนาการ (Recreation)
1.6 กระบวนการยุตธิ รรม (Social Justice)
1.7 บริการสังคม (Social Services / Human Services)
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พระราชบัญ ญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 (อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 15) ได้กล่าวถึง ขอบเขตการจัดสวัสดิการ
สังคมและลักษณะหรือรูปแบบ และวิธกี ารในการดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมไว้ในหมวด 1
แนวทางการจัด สวัสดิการสังคม ในมาตรา 3 และมาตรา 5 โดยสรุป ได้ว่า ขอบเขต สาขาที่
เกีย่ วข้องกับแนวการจัดสวัสดิการสังคมตามความจาเป็นและเหมาะสมมี 7 ด้าน คือ
1. การศึกษา
2. สุขภาพอนามัย
3. ทีอ่ ยู่อาศัย
4. การทางานและการมีรายได้ (การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ)
5. นันทนาการ
6. กระบวนการยุตธิ รรม
7. บริการสังคมทัวไป
่
สาหรับ รูปแบบการดาเนิน การจัด สวัสดิ การสังคม ลักษณะกว้างอาจท าได้
หลายลักษณะ ดังนี้
การส่ ง เสริม การพัฒ นาการจัด สวัส ดิก ารสัง คม โดยส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้
องค์การสวัสดิการสังคมของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มสี ่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสงเคราะห์ เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพ าะหน้ า กั บ
กลุ่มเป้าหมาย ในงานสวัสดิการสังคมที่ได้รบั ความเดือดร้อน บริการที่จดั ให้ เช่น บริการด้าน
ป จั จัย สี่ บริก ารจัด หาที่ พ ัก อาศัย บริก ารการจัด สิ่ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้อ ต่ อ การใช้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างปกติ
การคุ้มครอง เป็ นการบริก ารการคุ้ม ครองสวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้
ได้รบั บริการการดูแลทางสังคมทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เป็ นการจัดบริการที่
เป็ นไปตามนโยบายและกฎหมายด้านสังคมที่กาหนดไว้ เช่น สิท ธิท างกฎหมายต่อผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์ ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
สิทธิการคุม้ ครองเด็กในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.2556 เป็นต้น
การป้ องกัน เป็นบริการป้องกันปญั หาทางสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ กับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น การเฝ้าระวังทางสังคม การเตือ นภัยทางสังคม การให้ค วามรู้ การให้ค วามเข้าใจ เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งในรูปแบบต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเด็ก เยาวชน สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส เป็นต้น
การแก้ไข เป็ นบริการที่จดั ให้กบั กลุ่ม เป้าหมายที่ได้รบั ความเดือ ดร้อนจาก
สถานการณ์ ปญั หาต่ างๆ เช่น การถู ก ล่วงละเมิด ทางเพศ การใช้ค วามรุน แรงในครอบครัว
การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว เด็ก / เยาวชน / ผูส้ ูงอายุทข่ี าดการดูแล เป็นต้น
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การบาบัด เป็ นบริการทางสังคมที่จดั ให้กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้าน
สุขภาพ / สุขภาพจิตจากภาวะวิกฤต ภัยพิบตั ติ ่างๆ ซึ่งจาเป็ นต้องได้รบั การบาบัดฟื้ นฟูเยียวยา
ทางจิตใจ เพื่อทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับตัว และกลับคืนสู่สภาวะปกติท่จี ะใช้ชวี ติ อยู่ใน
สังคมได้ต่อไป
2. องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการสังคมลักษณะแคบ เน้นเชิงระบบจากัด
ขอบเขตการจัดสวัสดิการโดยรวม โดยรัฐจะเลือกทาในขอบเขตสาขาการจัดสวัสดิการสังคมจาก
7 สาขา ในลัก ษณะของโครงการเฉพาะ เพื่อตอบสนองกับ ความต้องการของประชาชนใน
สถานการณ์ท่จี าเป็ น โดยทัวไปจะขึ
่
น้ กับนโยบายทางสังคมที่รฐั บาลสนใจ เน้นการสร้างระบบ
ความมันคงทางสั
่
งคม การลงทุนในโครงการที่เอื้อสิทธิประโยชน์กบั ประชาชนส่วนใหญ่ การจัด
สวัสดิการสังคม ลักษณะแคบมักจะกาหนดตามพระราชบัญญัตคิ วามมันคงทางสั
่
งคม (Social
Security Act 1935) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, 2553 : 3)
องค์ป ระกอบของงานสวัสดิการสังคมในลัก ษณะแคบตามพระราชบัญ ญัติ
ความมันคงทางสั
่
งคมของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 3 บริการ ได้แก่
1. บริการการประกันสังคม (Social Insurance)
2. บริ ก ารการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน / บริก ารประชาสงเคราะห์ (Public
Assistance) โดยในปจั จุบนั มีการใช้คาว่า การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance)
3. บริการทางสังคม (Social Services) สาหรับบริการทัง้ 3 ชนิด ดังกล่าวใน
ประเทศไทยมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
3.1 บริการการประกันสังคม (Social Insurance)
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2550 : 9 อ้างถึงใน
ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 17) ได้ให้ความหมายการประกันสังคม หมายถึง มาตรการหนึ่งใน
การจัดสวัสดิก ารสังคม เพื่อคุ้มครอง ป้ องกัน ประชาชนที่มีรายได้ป ระจาไม่ ให้ได้รบั ความ
เดือดร้อนเมื่อต้องสูญเสียรายได้ทงั ้ หมด หรือบางส่วน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ
เพื่อให้มีหลักประกันด้านการดารงชีวติ และความเป็ นอยู่ท่ดี ีขน้ึ บริการประกันสังคม (Social
Insurance) เป็ นบริการที่เกิดขึน้ ตามพระราช บัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2553 โดยหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สานักงานประกันสังคม (ส.ป.ส.) กฎหมายดังกล่าว บังคับให้สถานประกอบการที่
มีลูกจ้าง ตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป ต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม การจ่ายเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้างลูกจ้าง และรัฐบาลในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5
ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างแต่ละคนเท่า ๆ กันโดยครอบคลุมให้ลูกจ้างได้สทิ ธิประโยชน์
ทดแทนในระยะแรก 15 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยนอกเวลาการทางาน
กรณีพกิ ารทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตายต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 กองทุน
ประกันสังคมได้ขยายสิทธิประโยชน์ทดแทนเพิม่ ขึน้ อีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณี
ชราภาพ ส่งผลให้ผู้ประกันตนต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 2.0 และรัฐบาลสมทบเพิ่ม ร้อยละ 1.0
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เงินสมทบที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนาส่งร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลเห็นว่า
เศรษฐกิจเริม่ ที่จะฟื้ นตัวจึงประกาศเพิ่มอัตราเงินสมทบ 2 กรณีห ลังเป็ นร้อยละ 3.0 รวมเงิน
สมทบฝ่ายนายจ้างและลูก จ้างต้อ งนาส่งเป็ นร้อ ยละ 4.5 ต่อเดือน จนกระทัง่ วันที่ 1 มกราคม
2547 ได้ขยายครอบคลุมกรณีวา่ งงาน ทาให้มกี ารจัดเก็บเงินสมทบเพิม่ จากนายจ้างและลูกจ้าง
ร้อยละ 0.5 และรัฐบาลสมทบเพิม่ อีกร้อยละ 0.25 รวมเงินสมทบของฝา่ ยนายจ้างและฝา่ ยลูกจ้าง
ต้องนาส่งร้อยละ 5.0 ต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2553 และมีการขยายความคุ้มครองทางสังคมจาก
กองทุนประกันสังคม ให้กบั กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มที่
รับจ้างทางานตามบ้านด้วย
3.2 บริการการช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance)
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2550 : 9 อ้างถึงใน
ระพี พ รรณ ค าหอม, 2554 : 18) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการช่ ว ยเหลือ ทางสัง คมว่ า หมายถึ ง
การช่วยเหลือประชาชนผูท้ ุกข์ยากเดือดร้อน โดยฝ่ายผูใ้ ห้บริการหรือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชนจะต้องมีการค้นหาสารวจข้อเท็จจริงว่า ผูท้ ่จี ะได้รบั บริการนัน้ มีปญั หาความยากจน หรือ
เดือ ดร้อนจริงสมควรแก่ การได้รบั บริก ารช่วยเหลือ บริก ารการช่วยเหลือทางสังคม (Social
Assistance) เป็ นบริการที่มีการเรียกด้วยคาอื่น เช่น บริการประชาสงเคราะห์ การสงเคราะห์
แบบให้เปล่า เป็ นต้น หน่ วยงานหลักที่รบั ผิดชอบมีหลายหน่ วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์ก ร
สาธารณประโยชน์ องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรภาคเอกชน เป็ นต้น บริการในลักษณะนี้
เป็ นบริการหนึ่งที่รฐั ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือครอบครัวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้โดยหน่ วยงานที่ให้การช่วยเหลือจะมีการทดสอบความจาเป็ น (Means-Test) ก่อนให้การ
ช่วยเหลือ ถือเป็ นบริการทดแทนชัวคราว
่
เป็ นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า (Relief)
เช่น การให้เงิน (Cashes) การให้สงิ่ ของหรือเครื่องอุปโภคบริโภค (Kinds) การให้บริการอื่นๆ
ที่จ าเป็ น (Services) ได้แ ก่ บริก ารให้ค าแนะน าปรึก ษา บริก ารให้ค วามรู้ บริก ารฝึ ก อาชีพ
บริการจัดหางาน บริการจัดหาทีอ่ ยู่อาศัย เป็นต้น
3.3 บริการการบริการสังคม (Social Services)
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2550 : 9 อ้างถึงใน
ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 19) ได้ให้ความหมายของคานี้วา่ หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างหนึ่งของรัฐบาลและเอกชนที่มตี ่อประชาชนในการจัดสวัสดิการ ในการจัดสรรบริการเพื่อ
เสริมสร้างชีวติ ความเป็ นอยู่และสวัสดิภาพของประชาชนด้วย จุดมุ่งหมายของการป้องกันการ
บาบัดความเดือดร้อน การสร้างเสริมและพัฒ นาชีวติ ความเป็ นอยู่ ของประชาชนให้สามารถ
ดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ น สุขตามควรแก่ อตั ภาพ ทัง้ นี้ บริการสังคมจะแตกต่ างจาก
บริการสาธารณะ และสาธารณู ป โภค ด้วยปจั จัยของการเป็ นบริก ารที่มุ่ งเน้ น สวัสดิภ าพของ
บุค คลมากกว่าการจัด สรรบริก ารทางกายภาพเพื่อชุม ชน และโครงสร้างปจั จัยพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจ บริก ารการบริก ารสัง คม (Social Services) ป จั จุ บ ัน นิ ย มใช้ค าว่ า บริก ารมนุ ษ ย์
(Human Service) ที่มคี วามหมายกว้างเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในลักษณะต่างๆ ที่คานึงความ
ปลอดภัย ความมันคงของมนุ
่
ษย์ การคานึงถึงคุณภาพชีวติ ของแรงงานในระบบและนอกระบบ
บริการสังคมจึงเป็ นบริการทีร่ ฐั หรือเอกชนทีม่ คี วามพร้อมทาหน้าทีจ่ ดั ให้มบี ริการสังคม ถือเป็ น
บริการทางเลือกที่รฐั เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบสังคมโดยจัดบริการให้กบั ประชาชนแทนรัฐ เป็นการใช้กลไกการตลาด
เข้ามาด้วยการโดยมุ่งส่งเสริมสวัสดิภาพของบุคคลในสังคม ให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้
อย่างเป็ นสุขตามอัตภาพ ซึ่งผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการของตนเอง
เช่น บริการสุ ขภาพอนามัย ของโรงพยาบาลเอกชน บริก ารสถานพัก ฟื้ น ผู้ป่วย / ผู้สู งอายุ
บริก ารการศึกษาของเอกชน บริการสถานรับ เลี้ยงเด็กกลางวัน บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุม ชน เป็ น ต้ น ดังนั น้ องค์ป ระกอบของงานสวัส ดิก ารสังคมในลัก ษณะกว้าง 7 ด้า น และ
องค์ป ระกอบของงานสวัสดิก ารสังคมในลักษณะแคบ 3 ด้านขึ้น อยู่ก ับ การน าไปใช้ของนัก
สวัสดิการสังคม ส าหรับ ในสังคมไทยนามาใช้ท งั ้ ลัก ษณะกว้างและลัก ษณะแคบโดยบริการ
ประกันสังคม ถือเป็นบริการที่นาไปสู่การสร้างความมันคงทางสั
่
งคมให้กบั ลูกจ้างผูใ้ ช้แรงงานที่
พัฒ นาขยายความครอบคลุ ม และสิท ธิป ระโยชน์ ท ดแทนมากขึ้น ขณะที่บ ริก ารสงเคราะห์
ประชาชนยังคงเป็นบริการทีร่ ฐั ต้องจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือกับผูเ้ ดือดร้อน เป็น ต้น ทัง้ นี้
รัฐได้พยายามใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบสวัสดิการสังคมมากขึน้ ในปจั จุบนั
4. หลักการสวัสดิ การสังคม
ทิตมัสส์, (Titmuss, 1974 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 25 - 26) ได้ให้
หลักการของงานสวัสดิการสังคม 4 ประการ คือ
1. การจัดสวัสดิการสังคมจะต้องคานึงถึงปญั หาหรือความต้องการบริการหรือ
ความจาเป็น (Needs)
2. การใช้มาตรการของงานสวัสดิการจากงานอาชีพ (Occupational Measure)
โดยใช้หลักการครอบคลุมทัง้ สากล (Universal Coverage) ให้เฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมาย กาหนด
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิรบั บริการสวัสดิการ
3. การใช้มาตรการบริการสังคม (Social Services Measure) ในฐานะพลเมือง
ของรัฐ ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั บริการสังคมจากรัฐเพื่อให้มคี วามมันคงทางสั
่
งคม
4. ระบบการจัดการสวัสดิการสังคม มี 3 ด้าน ได้แก่ การสงเคราะห์ประชาชน
การประกันสังคม และการบริการสังคม
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ส่วนฮักแมน, (Hugman, 1998 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 26 ) ได้
กล่าวถึง หลักการให้คุณค่าการจัดสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึง ความต้องการ (Needs) ความ
เป็นพลเมือง (Citizenship) สิทธิและความรับผิดชอบ ความเสมอภาคและความยุตธิ รรม (Rights
and Responsibility, Equity and Fairness) สวัสดิการจะถูกกาหนดโดยความจาเป็ นของสังคม
ในส่วนรวม และเป็ นสิง่ ที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงจะต้องได้รบั เพราะเป็ นเรื่องของสิทธิขนั ้ พื้นฐาน
ทางสังคม (Social Basic Right) ของทุกคน (อภิญ ญา เวชยชัย และศริพร ยอดกมลศาสตร์ ,
2547 อ้างถึงใน ปทั มาวดี โพชนุกูล ซูซูก,ิ 2552 : 13)
ส าหรับ หลัก การของสวัส ดิก ารสัง คมไทยในป จั จุ บ ัน ได้ ค านึ ง ถึงหลัก การที่
สอดคล้องกับความเป็นสากลสาคัญ (ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 27 - 28) ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
2. ความต้องการขันพื
้ น้ ฐาน (Basic Needs)
3. ความยุตธิ รรมทางสังคม (Social Justice)
4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับ (Participation)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
ทัง้ นี้ การจัดสวัสดิการสังคมในแง่ของประชาชนมีหลักเกณฑ์ท่คี วรคานึงถึง
(ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และวิทย์ ชนะภัย , 2538 : 52 – 53 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 :
29 - 30) ในประเด็นต่อไปนี้
1. การจัดให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
2. การให้ประชาชนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ
3. การจัดให้ประชาชนทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน
4. ความสม่าเสมอ และ
5. การไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
ขณะทีก่ ารจัดสวัสดิการสังคมในแง่ของรัฐหรือองค์กรมีหลักเกณฑ์ (ระพีพรรณ
คาหอม, 2554 : 30 - 31) ในประเด็นต่อไปนี้
1. คานึงถึงต้นทุนหรืองบประมาณ
2. คานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
3. คานึงถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั และ
4. คานึงถึงการจัดลาดับความสาคัญของปญั หา
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5. แนวคิ ดพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิ การสังคม
ระพีพรรณ คาหอม (2554 : 80 - 96) ได้อธิบายถึงบริบทการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมโลก สังคมภู มภิ าค สังคมประเทศ และสังคมท้องถิน่ ซึ่งทาให้แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ
สังคมมีมุมมอง และมิตทิ ่หี ลากหลายของคนในสังคมทีอ่ ยู่ร่วมกัน การส่งเสริมให้มคี วามเคารพ
ในความแตกต่างหลากหลายของวัฒ นธรรม สังคม การเมือง จึงเป็ นการผลักดันให้นโยบาย
สังคมของประเทศ ต้องคานึงถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ได้แก่ ความ
ต้ อ งการพื้ น ฐานสิท ธิม นุ ษ ยชน ความเสมอภาคเท่ า เทีย มกัน ความเป็ น ธรรมทางสัง คม
การพัฒนาคนและความมันคงของมนุ
่
ษย์ การมีส่วนร่วมทางสังคม การกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่
โดยได้เลือกอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม 4 แนวคิด
ประกอบด้วย แนวคิดความต้องการของมนุ ษย์ แนวคิดสิทธิมนุ ษยชน แนวคิดความเป็ นธรรม
ทางสังคม และแนวคิดความมันคงของมนุ
่
ษย์ ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มีค วามสัมพันธ์และเชื่อมโยง
ต่อกัน
แนวคิ ดความต้องการของมนุษย์
แนวคิด พื้น ฐานของการจัด สวัส ดิก ารสัง คมที่ส าคัญ คือ การค านึ งถึงความ
ต้องการของมนุ ษย์ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน ระพีพรรณ
คาหอม, 2554 : 26) ซึ่งแบ่งความต้องการพืน้ ฐานทีส่ าคัญของมนุษย์ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) หมายถึง ความต้องการ
ด้านปจั จัย 4 ทีม่ ผี ลต่อการดารงชีวติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย และยารักษาโรค
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หมายถึง ความต้องการทีจ่ ะ
มีความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน คือ ขอให้ได้งานทีม่ นคง
ั ่ ไม่เสีย่ งอันตราย
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and Love
needs) หมายถึง การได้รจู้ กั คนอื่น การได้มสี ่วนร่วมในสังคม การมีคนรัก
4. ความต้องการได้รบั ความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) หมายถึง
ความต้องการมีความภูมใิ จในตนเอง การได้รบั การยอมรับนับถือ
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization) หมายถึง
ความต้องการในการพัฒนาตนเองเติบโตไปสู่ระดับสูงสุดทีต่ นเองสามารถทาได้
แนวคิดนี้จงึ เน้ นความจาเป็ นขัน้ พื้นฐานของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ส่งเสริมสนับสนุ นให้คนสามารถใช้ชวี ติ อยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ไม่ถูก
กีดกัน และเลือกปฏิบตั ิจากสังคม ดังจะเห็นได้จากนโยบายสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเทศที่สะท้อนผ่านทางโครงการ / บริการ / รูปแบบการจัดสวัสดิการกับกลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม การกาหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่องมือการทดสอบความจาเป็นของ
ผูใ้ ช้บริการ (Means test) การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ แนวทางการให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย การก าหนดขอบเขตของบริก ารทางสัง คมกับ การจัด สวัส ดิก ารขัน้ พื้น ฐาน
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เช่น บริการของสถานสงเคราะห์ / บ้านพักเด็กและครอบครัว / ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ / สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพต่างๆ ได้กาหนดบริการพืน้ ฐาน ได้แก่ การจัดหาทีพ่ กั อาศัย
การจัดทีพ่ กั ที่เป็ นสัดส่วนให้กบั ผูใ้ ช้บริการ บริการอาหาร 3 มือ้ ในแต่ละวัน บริการจัดหาเสื้อผ้า
/ เครื่องนุ่งห่มทีเ่ ป็นสัดส่วนให้กบั ผูใ้ ช้บริการตามความจาเป็นเป็นรายบุคคล บริการด้านสุขภาพ
การดูแลเมื่อเจ็บปว่ ย การตรวจสุขภาพประจาปี การรักษาเมื่อเจ็บปว่ ย เป็นต้น
แนวคิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
สิทธิมนุ ษยชน หมายถึง สิทธิของบุค คลที่ได้รบั การคุ้มครองโดยหลักบังคับ
ของกฎหมาย ภายใต้หลักการให้เกียรติ สิทธิทเ่ี ท่าเทียมกัน ความเสมอภาคทีเ่ ป็นการส่งเสริมให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข (ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 84)
ลักษณะทีส่ าคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
1. สิทธิพน้ื ฐานของมนุษย์ทุกคน (Primary Right) มนุษย์ทเ่ี กิดมาในโลกต่างมี
ความเท่าเทียมกันในศัก ดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์โดยไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นเชื้อชาติ
สีผวิ เพศภาษา ศาสนา เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ กาเนิด หรือสถานะอื่น ๆ รวมทัง้
ความคิดเห็นทางการเมือง
2. สิทธิส่วนบุคคล (Personal Right) เป็นสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่ผอู้ ่นื จะล่วง
ละเมิดมิได้ เช่น สิทธิในการดารงชีวติ สิทธิในทีอ่ ยู่อาศัย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิการ
พักผ่อน ฯลฯ
3. สิทธิพลเมือง (Civil Right) เป็ นสิทธิของประชาชนในฐานะที่เป็ นพลเมือง
แห่งรัฐ เป็นสิทธิทถ่ี ูกต้องตามกฎหมายแห่งรัฐ เช่น สิทธิการเลือกตัง้ สิทธิการประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา ฯลฯ สิทธิสวัสดิการถือเป็ นสิทธิพลเมืองโดยเป็ นสิทธิทางสัง คม (social right) ที่
พลเมือ งควรได้รบั จากรัฐแนวคิด สิท ธิม นุ ษ ยชน เป็ น ฐานคติท่ีน าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบาย
กฎหมายและมาตรการทางสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของสังคมไทย
แนวคิ ดความเป็ นธรรมทางสังคม
ความเป็ น ธรรมทางสังคมเป็ น องค์ป ระกอบสาคัญ ของสิท ธิพ ลเมือง (Civil
Right) สะท้อนถึงความยุตธิ รรมสาหรับคนในสังคม กล่าวคือ คนทุกคนในสังคมควรได้รบั สิทธิ
พื้นฐาน (Basic Rights) การคุ้มครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) และสิทธิประโยชน์
ทางสังคม (Social Benefits) ถือเป็นข้อผูกพันทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรและการจัดบริการ
สวัสดิการสังคม ซึ่งนักสวัสดิการสังคมให้ความสาคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. อคติ (Prejudice)
2. การเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) และ
3. การกดขี่ (Oppression)
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อคติ (Prejudice) เป็ นความเชื่อหรือทัศนคติเชิงลบที่ไม่ชอบต่อบุคคล กลุ่มที่
เป็ น มายาคติ และทาให้เกิดแนวคิดที่ไม่ถูกต้องต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สงครามการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวยิว การใช้วธิ ลี งโทษแบบระยา (Rajam) ของคนอาหรับทีใ่ ห้ฝงู ชนรุมขว้างปาหินใส่
นักโทษ จนตาย ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับความผิดในเรื่องชูส้ าว
การเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) เป็ นการกระทาที่ปฏิบตั ติ ่อ ประชาชนอย่าง
แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากความเชือ่ ที่มอี คติต่อเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งเกิดขึน้ หากการเลือกปฏิบตั มิ กี าร
ขยายวงกว้างและพัฒนาไปสู่ระบบการเลือกปฏิบตั กิ จ็ ะนาไปสู่
การกดขี่ (Oppression) การบีบบังคับ การใช้อานาจโดยไม่มเี หตุผลตัวอย่าง
ของความไม่ เป็ น ธรรมในสัง คม ได้ แ ก่ ลัท ธิ เหยี ย ดผิว (Racism) ลัท ธิ ช าติ พ ั น ธุ์ ว รรณะ
(Ethnocentrism) การแบ่ ง แยกเพศ (Sexism) ชนชัน้ (Classism) ความเกลีย ดชาวต่ า งชาติ
(Xenophobia) ความเป็นผูส้ ูงวัย (Ageism) เป็นต้น
แนวคิ ดความมันคงของมนุ
่
ษย์
เป็นแนวคิดที่พฒ
ั นามาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศ
จากจุดทีเ่ น้นความมันคงทางการเมื
่
องเป็นหลักมาสู่จุดเน้นความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยมุ่งให้เกิด
การพัฒ นาที่ มีป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (People Center) ส านั ก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP, 2553 : 3 อ้างถึงใน 1994 : 22 อ้างใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 94)
ได้นิยามความหมายความมันคงของมนุ
่
ษย์ ใน 2 มิติ ได้แก่
มิตแิ รก คือ ความปลอดภัยจากภาวะคุกคามที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน
เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และการกดขีป่ ราบปราม
มิติท่สี อง คือ การได้รบั การปกป้อ ง คุ้ม ครองจากอุบตั ิเหตุท่ีเกิดขึ้น ต่อ การ
ดารงชีวติ ไม่วา่ จะเป็นทีบ่ า้ น ในการทางาน หรือในสังคม
จาก 2 ความหมายดังกล่าวนี้ ความมันคงของมนุ
่
ษย์จึงมีเป้าหมายเบื้องต้น
ทีม่ ุ่งให้เกิดความเป็นอิสระ และปลอดภัยในหลากหลายประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระจากความ
ต้องการและขาดแคลน ความปลอดภัยจากความกลัว รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกกระทาที่
ไม่เหมาะสมอื่น ๆ และเพื่อให้เกิดความมันคงของมนุ
่
ษย์ดงั กล่าว จึงได้มีการกาหนดยุทธวิธี
หลัก 2 ประการในการด าเนิ น งาน ได้แ ก่ การปกป้ อ ง (Protection) และการเสริม สร้างพลัง
(Empowerment) โดยการปกป้อ งเป็ นยุทธวิธที ่มี ุ่งป้องกัน ประชาชนให้ปลอดภัยจากอันตราย
ต่ า งๆ ซึ่ ง เกี่ย วข้อ งกับ การสร้ า งค่ า นิ ย มทางสัง คม การพัฒ นากระบวนการให้ เป็ น ระบบ
เพื่อป้องกันความไม่มนคง
ั ่ ไม่ปลอดภัยต่างๆ ส่วนการเสริมสร้างพลังเป็ นกลวิธที ่จี ะช่วยสร้าง
ประชาชนให้พฒ
ั นาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ซึ่งยุทธวิธที งั ้ 2 ประการ
นี้ เป็นสิง่ ทีม่ ุ่งเสริมแรงแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์และทุกกรณี
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ความมันคงของมนุ
่
ษย์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางด้ านอาหาร ความมันคงทางด้
่
านสุ ข ภาพ ความมันคงทางด้
่
าน
สิง่ แวดล้อม ความมันคงส่
่ วนบุคคล ความมันคงของชุ
่
มชน และความมันคงทางการเมื
่
อง โดยใน
ปี พ.ศ.2552 ส านัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development
Program me - UNDP) ได้ค ดั เลือ กประเด็นที่เป็ น จุดเน้ น ความมั ่นคงของมนุ ษย์ในปี ปจั จุบ ัน
และอนาคต (2553 : 4 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2554 : 96) จาก 7 องค์ประกอบเหลือเป็ น
6 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทีถ่ ูกตัดออก คือ ความมันคงของชุ
่
มชน
แนวคิ ดการจัดสวัสดิ การสังคมในประเทศไทย
การพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาจากอดีตถึงปจั จุบนั สะท้อนให้ เห็นว่า รัฐบาลส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลัก ภายใต้ความเชื่อที่วา่ หากเศรษฐกิจดีกจ็ ะ
ทาให้คนมีงานทา มีรายได้ดี ส่งผลให้ค นในสังคมไทยมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี นสังคม ดังจะเห็นได้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2502 - 2509) – ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545
- 2549) รัฐบาลเพิ่งจะตระหนักเห็นความสาคัญ ของงานสวัสดิการสังคมอย่างจริง จังในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 - 2534) ซึ่งเป็ นช่วงที่สงั คมไทยกาลัง
เผชิญกับปญั หาสังคมทีร่ ุนแรง เช่น ปญั หายาเสพย์ตดิ ปญั หาโสเภณีเด็ก ปญั หาเด็กเร่ร่อน และ
ปญั หาเด็กถูกทอดทิ้ง เป็ นต้น รัฐจึงเห็นว่าควรที่จะมีการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และเพื่อให้การพัฒนาสังคมเป็ นรูปธรรมมากขึน้ รัฐจึงได้กาหนดให้มแี ผนพัฒนาการ
สัง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ชาติฉ บับ ที่ 1 (พ.ศ.2530 - 2534) และได้ มีก ารปรับ ให้ ค รอบคลุ ม กับ
ประชาชนในสังคมไทยมากขึน้ รัฐบาลจึงได้ปรับงานสวัสดิการสังคมเข้าไว้ในแผนที่ 2 โดยใช้ช่อื
ว่าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535 - 2539) ซึ่ง
ในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้
พยายามเน้นกลยุทธ์การทางานเชิงรุก เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทั ่วถึงกลุ่มเป้าหมายในสังคม
แต่เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545 2549) ซึ่งสังคมไทยได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ แต่รฐั บาลปจั จุบนั ได้ประกาศสงครามกับ
ปญั หาสังคม 3 ปญั หาหลัก คือ ปญั หาความยากจน ปญั หายาเสพย์ติด และปญั หาคอร์รปั ชั ่น
ซึ่งปญั หาสังคมไทยได้สะท้อนให้เห็นว่า ฐานความคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจนาสังคมไม่เป็ น
จริงตามที่ตงั ้ เป้าหมายไว้ เนื่องจากปญั หาสังคมไทยมีระดับความรุนแรงซับซ้อนหลากหลาย
มากขึน้ ยากต่อการจัดการปญั หาแบบเดิมๆ เนื่องจากมีปญั หาไม่ท ั ่วถึง ครอบคลุม ไม่เป็นธรรม
กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง รัฐบาลในยุควิกฤตเศรษฐกิจ จึงได้พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการ
จัดสวัสดิการสังคมใหม่ โดยใช้โครงการเพื่อสังคม กาหนดพืน้ ที่ กลุ่มเป้าหมายให้ชดั เจน รวมทัง้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเชิงการสงเคราะห์มาเป็ นสวัสดิการกลุ่ม (Group Welfare) สวัสดิการชุมชน
(Community Welfare) และสวัสดิการท้องถิน่ (Local Welfare) ซึ่งรูปแบบสวัสดิการที่กล่าวมา
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อาจถูกเรียกรวมๆ ว่าเป็นสวัสดิการแบบรวม (Collective Welfare) รูปแบบสวัสดิการในลักษณะ
นี้พยายามที่จะใช้วธิ ีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม่ให้ค วามสาคัญ กับบริการการคุ้มครองทาง
สังคมให้กบั คนในสังคมภายใต้ หลักการ ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ความเสมอภาค ความเท่ า
เทียมกัน และความเป็นธรรมทางสังคม เน้นการจัดการในระดับมหาภาคมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาถึงระบบสวัสดิการสังคมทีป่ รากฏในสังคมไทย จะพบว่า บริการพืน้ ฐานทีส่ าคัญ 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพเป็นบริการทีไ่ ด้มกี ารปฏิรูประบบไปแล้ว โดยเฉพาะ
บริการสวัสดิการสุขภาพ ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุก โรค อย่างเท่ าเทียมกัน ป จั จุบ ัน
สังคมไทยได้จดั บริการสวัสดิการสุขภาพ ครอบคลุมคนไทยทุกคนภายใต้สวัสดิการสุขภาพ 4
ส่วน ได้แก่ (สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์. 2549 : 1 - 3)
1. สวัสดิการประชาชนด้านบริการพยาบาล (สปร.) ของรัฐ ดูแลประชาชนที่ไม่มี
สิทธิบตั รสุขภาพอื่นๆ จานวน 23 ล้านคน ปจั จุบนั รัฐได้ใช้เป็น "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกโรค
2. การประกันสุขภาพภาคสมัครใจ สามารถดูแลประชาชนไทยจานวน 14 ล้านคน
แยกเป็นบัตรประกันสุขภาพ 8 ล้านคน และการประกันภาคเอกชนจานวน 6 ล้านคน
3. สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างรัฐ ซึ่งครอบคลุมการดูแลประมาณจานวน 7
ล้านคน
4. สวัส ดิก ารประกัน สัง คม ครอบคลุ ม ลู ก จ้ า งจ านวน 10.6 ล้ า นคน แยกเป็ น
ผูป้ ระกันตนเก่า จานวน 7 ล้านคน รวมทัง้ หลัง 30 เมษายน 2545 จะพยายามครอบคลุมลูกจ้าง
ตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป จานวน 3.6 ล้านคน ขณะที่บริการสวัสดิการสังคม ซึ่งถือเป็ นบริการสาคัญ
ทีป่ ระชาชนทุกคนควรจะได้รบั กลับถูกละเลย เพราะคนส่วนใหญ่ยงั มีความรู้ และทัศนคติต่องาน
สวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ยงั ไม่ถูกต้อง เช่น การเข้าใจว่าบริการสวัสดิการสังคม
เป็ นเรื่องที่รฐั ต้องจัดให้ประชาชนทุกคน และประชาชนมีสิทธิท่จี ะได้รบั บริการแบบ "ผู้รอรับ
ผลประโยชน์ จากรัฐ " หรือ "ผูร้ บั การสงเคราะห์" บริการสวัสดิการสังคมจึงเป็ นโครงการ หรือ
แผนงานที่รฐั จาเป็ นต้องให้ความสาคัญ เป็ น อย่างมาก เพราะในประเทศที่เจริญ แล้วมักจะใช้
บริการสวัสดิก ารสังคมเป็ น ตัว ชี้วดั กับประสิท ธิภ าพ และคุณ ภาพของรัฐบาลในชุดๆ นัน้ ว่า
สามารถจัดโครงการทีต่ อบสนองกับปญั หาพืน้ ฐานของคนในสังคมได้มากน้อยเพียงใด รัฐบาลจึง
จาเป็นต้องใช้มาตรการด้านการจัดเก็บภาษีทเ่ี หมาะสม มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการ
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม เช่นกัน
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การจัดสวัสดิ การสังคมในประเทศไทย
หากพิจารณาสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในบริบทของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนอาจจาแนกรูปแบบของสวัสดิการสังคมได้เป็ นหลายลักษณะ ในที่น้ี จะขอ
อภิปรายแนวคิดและรูปแบบหลักๆ ดังนี้ (ปฐมาภรณ์ บุษปธารง. 2556 : 81 - 85)
1. การจัดสวัสดิ การสังคมโดยภาครัฐ
สวัสดิการสังคมในระบบหรือในภาคที่เป็ นทางการ 3 เสาหลักของการให้ความ
คุม้ ครองทางสังคมในมุมมองของธนาคารโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) การให้ความช่วยเหลือ
ทางสังคมเป็นโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วย โครงการพืน้ ฐานแบบสากล
(Universal Coverage) ซึ่งเป็ นโครงการที่ได้รบั การสนับสนุ น จากรัฐ ซึ่งมาจากการเก็บ ภาษี
โครงการนี้มขี อ้ กาหนดพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมุ่งเน้ นที่กลุ่ม ผูป้ ระสบปญั หาและมี
ความจาเป็นในการรับบริการของรัฐ โครงการช่วยเหลือทางสังคมได้รบั การจัดสรรโดยหน่วยงาน
ของรัฐ
1.2 การประกัน สังคม (Social Insurance) การประกันสังคมเป็ นเสาหลักแห่ ง
การออมเงินโดยผู้ประกันจ่ายเงินบางส่วนซึ่งเป็ นรายได้ต่อเดือน สมทบเพื่อการได้รบั ความ
คุม้ ครองด้านรายได้ในอนาคต สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รบั รวมถึงกรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร และ
กรณีสูงอายุ
1.3 การประกันในภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (Individual Voluntary,
Nonprofit Organizations and Private Insurance) เป็ น การรับ ความคุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม จาก
หน่ ว ยงานในภาคเอกชน ในระบบการให้ค วามคุ้ม ครองทางสังคมทัง้ 3 ระบบ เป็ น ระบบที่
ประเทศในภู มิภาคอาเซียน (ยกเว้นประเทศกัมพูชา) ได้จดั พัฒนาระบบประกันสังคมในช่วง
หลายปี ท่ผี ่านมา ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางสังคม ประเทศส่วนใหญ่ได้จดั บริก ารดังกล่าว
แต่ยงั ไม่ครบทุกด้าน เช่น กรณีผสู้ ูงอายุซ่งึ ทวีจานวนมากขึน้ มีความต้องการได้รบั การดูแลด้าน
สุขภาพและรายได้ดว้ ย
2. สวัสดิ การสังคมในระบบสังคมและวัฒนธรรม
ในระบบสังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการ
ให้ความคุม้ ครองด้านสวัสดิการสังคม มาแต่ดงั ้ เดิมในระบบสังคมและวัฒนธรรม เช่น การให้การ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว อาสาสมัค รในชุมชนและหมู่บ้าน ระบบความเชื่อในระดับท้องถิ่นที่
ส่งเสริมความเป็ นปึ กแผ่น และความเอื้อเฟื้ อในชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเวียน
พระในพม่ า การท าบุ ญ โดยการสัง่ ตัด แว่ น ตาให้ พ ระพุ ท ธรู ป ให้ ค วามหมายในเชิง สัญ ญะ
ถึงสุขภาพ ด้านสายตา การมีวสิ ยั ทัศน์และอนาคตอันรุ่งเรืองของผูบ้ ริจาค นอกจากนี้ ยังมีความ
เชือ่ ว่าผูม้ ปี ญั หาหาด้านสายตาควรไปไหว้พระพุทธรูปทีส่ วมแว่นตา

28
3. การจัดสวัสดิ การสังคมในประเทศไทยภายใต้กรอบประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
การจัด สวัส ดิก ารสัง คมในประเทศไทยภายใต้ ก รอบประชาคมสัง คม และ
วัฒ นธรรม ได้มีการระบุรายละเอียดหลักเกี่ย วกับลักษณะของสวัสดิการสังคม ดังนี้ การจัด
สวัส ดิก ารสัง คม เสาหลัก ที่ 3 ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น เพื่อ เป็ น สัง คมที่ มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นสังคมเอื้ออาทรและแบ่งปนั มีความเป็ นอยู่ท่ดี ี สร้างความสุขแก่
มวลมนุ ษยชาติ โดยเริม่ จากการพัฒนาการเป็ นเพื่อนบ้านสู่การเป็นครอบครัวเดียวกัน เกิดการ
แบ่งปนั องค์ความรูแ้ ละเตรียมความพร้อมอย่างมีเหตุผล เพื่อเป็ นภูมคิ มุ้ กันภายในตัวทีด่ ภี ายใต้
ความรู้คู่คุณธรรม จึงนาไปสู่คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม ที่มคี วามก้าวหน้าอย่างมันคง
่
และยัง่ ยืน โดยมุ่ ง หวังที่จ ะสร้า งสังคมแห่ งความช่ว ยเหลือซึ่งกัน และกัน ความร่ว มมือ ของ
อาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความร่วมมือเฉพาะด้าน” คือ ความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ แก้ไ ขปญั หา
สังคมทีส่ ่งผลกระทบในระดับภูมภิ าค พัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวติ ความเป็นอยู่ของประชากร
ในภู มิภาคให้ดีข้นึ รวมถึงลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกในกรณีของอาเซียน
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 ค.ศ. 2546 ที่บาหลี ผูน้ าประเทศอาเซียนเห็นชอบให้จดั ตัง้
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ได้แก่
3.1 การสร้างประชาคมแห่ง สังคมทีเ่ อือ้ อาทร
3.2 แก้ไขผลกระทบต่อ สังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
3.3 ส่งเสริมความยังยื
่ นของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมอยู่
ถูกต้อง
3.4 ส่ งเสริม ความเข้า ใจระหว่างประชาชนในระดับ รากหญ้ า การเรีย นรู้
ประวัติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรม รวมทัง้ รับ รู้ข่าวสารเพื่อ ให้ ป ระชาชนตระหนัก ถึง เอกลัก ษณ์
อาเซียน (ASEAN Identity)
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รูปแบบการจัดสวัสดิ การสังคมของประเทศไทย
รูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมทีเ่ ป็นอยู่ของประเทศไทย ผลการศึกษารูปแบบ
ของการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ (สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์. 2549 : 157 - 175)
1. รูปแบบสวัสดิการสังคมเชิงสถาบัน (Institution Model) ในความรับผิดชอบของ
รัฐยังเป็ นรูปแบบหลัก / กระแสหลักของของการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศรูปแบบนี้ ถือเป็ น
กลไกหลัก หรือกระแสหลักของการจัดสวัสดิการสังคม ในปจั จุบนั ภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่
ที่ให้ความสาคัญ กับกลไกตลาด ในฐานะเป็ นกลไกหลักของสังคมที่รฐั ไม่ควรแทรกแซง หรือ
ั หา
แทรกแซงให้น้อ ยที่สุ ด รัฐจะเข้าไปแทรกแซงหรือ ท าหน้ าที่ดู แลเฉพาะกลุ่ม ผู้ป ระสบป ญ
หรือด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่อาจทาหน้าที่ได้ตามปกติ (Dysfunction) บริการของรัฐ จึงเน้ น
การช่วยเหลือเฉพาะหน้า (Public Assistance) บรรเทาทุกข์ชวคราว
ั่
หรือนักวิชาการบางท่าน
เรียกว่า เป็ นการดูแลในลักษณะของการเก็บตก (Residual) บริการที่รฐั จัดจึงไม่มุ่งเน้นแก้ไข
ั หาเชิง ระบบ หรือ เชิงโครงสร้างแต่ มุ่ งแก้ป ญ
ั หาเฉพาะหน้ าของป จั เจกบุ ค คล ไม่ มุ่ ง ให้
ปญ
ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถพึง่ พาตนเองได้ในระยะยาว หรือมีความยังยื
่ นได้ ลักษณะ
บริการที่รฐั จัดเป็ นหลัก เช่น การให้เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ การแจกสิง่ ของเครื่องอุปโภค
บริโภค และการจัดบริการสังคมต่างๆ ในสถาบัน ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็ นต้น
ผลการศึกษาพบว่า บริก ารสวัสดิก ารสังคมที่ม ีอ ยู่ในป จั จุบ ัน โดยเฉพาะบริการที่เป็ นความ
จาเป็ นพื้นฐานของชีวติ มนุ ษย์ เช่น บริการด้านสุขภาพ การศึกษา การมีงานทา มีท่อี าศัย ฯลฯ
บริการสาธารณู ปโภค และการคมนาคม บริการด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ฯลฯ
บริการด้านการประกันสังคม ที่จดั ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถาบัน หรือบริการเชิงสงเคราะห์ท่จี ดั
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ล้วนเป็ นบริการที่จดั ให้แก่ ประชาชนทัวไป
่ โดยรัฐเป็ นศูนย์กลางใน
รูปแบบสถาบันของรัฐที่บุคลากรของรัฐเป็ นเจ้าภาพหลัก เนื่องจากภาครัฐมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรสูงทัง้ บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร พื้นที่ดาเนินงานและต้นทุนความรูเ้ ดิมในการ
บริหารจัดการอย่างไรก็ดี แม้การจัดการโดยภาครัฐจะมีหลายด้าน แต่กม็ กั จะใช้แนวทางการ
ดาเนินงาน และการวางแผนทีม่ าจากส่วนกลางเป็นหลักการกาหนดระเบียบและคาสังที
่ ข่ าดการ
ระดมมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ ได้ก่อผลต่อสถานการณ์ การจัดสวัสดิการสังคม
ปจั จุบนั เช่น มีการละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่างๆ การจัดสวัสดิการสังคมไม่ทวถึ
ั ่ ง ให้ความสาคัญ
กับบางส่วนละเลยบางส่วน และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมไม่สอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน ข้อควรพิจารณาของการให้บริการในรูปแบบสถาบันที่สาคัญ คือ
บริการทีร่ ฐั จัดให้ส่วนใหญ่ยงั คงเป็นการจัดบริการในรูปแบบการให้การสงเคราะห์รายบุคคล โดย
ผ่า นการตรวจสอบคุณ สมบัติ (Means Test) บุ ค คลว่ามีคุ ณ สมบัติ ควรได้รบั การช่วยเหลือ
หรือไม่เพียงไร การกาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารดังกล่าว เป็ นการเน้นบริการเชิงสงเคราะห์ ซึ่งไม่
ทันการไม่ทนั ต่อปญั หา และความรุนแรงที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นพลวัต ประกอบกับความจากัดด้าน
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ทรัพ ยากรท าให้ค วามช่วยเหลือ ย่ อ มไม่ เพียงพอต่อ ความต้อ งการของกลุ่ม เป้าหมายได้ ไม่
สามารถจะช่วยให้เขาพึ่งตนเองในระยะยาวได้ ตรงข้ามอาจส่งผลให้เกิดความคิดพึ่งพิงรัฐมาก
เกินไป จนอ่อนแอต่อการสู้กบั ปญั หาด้วยตนเอง บริการรูปแบบนี้จงึ มีขอ้ จากัดและมีผลกระทบ
ตามมาทีอ่ าจคาดไม่ถงึ ในระยะยาว
2. รูปแบบสวัสดิการสังคมทีจ่ ดั โดยภาคเอกชน และองค์การสาธารณกุศล รูปแบบ
สวัส ดิก ารสังคมที่จดั โดยองค์ก ารพัฒ นาภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงองค์การสาธารณกุ ศลต่างๆ
กล่าวได้วา่ มีรูปแบบการให้บริการหลายระดับ ได้แก่
2.1 บริการระดับทีเ่ น้นการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ ในรูปของเงินทุนการศึกษา
การสงเคราะห์วตั ถุ การสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันเสือ้ ผ้า อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น ส่วนใหญ่
เป็ น องค์ ก ารที่ม ีก ลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะเป็ น รู ป ธรรมที่เห็น ได้ ช ดั เจน เช่ น กลุ่ ม เด็ก เยาวชน
กลุ่มสตรี กลุ่มผูส้ ูงอายุ เป็นต้น
2.2 บริก ารระดับ ที่ม ีเป้ าหมายในการรวมกลุ่ ม จัด ตัง้ กลุ่ ม สร้า งเสริม ความ
เข้มแข็งแก่องค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ การดาเนินงานเชิงการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น
ระดับลึกดังกล่าว จะให้ความสาคัญกับการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ปญั หาทางออกซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมให้จดั ตัง้ เครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มปญั หาต่างๆ
รูปแบบสวัสดิการสังคม เช่นนี้ จะช่วยให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าถึงปญั หาของกลุ่มเป้าหมายได้
ลึกซึ้งกว่า เพราะวิธกี ารทางานจะมีลกั ษณะเกาะติดปญั หาอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นการทางานทีม่ ี
เป้าหมาย ทัง้ ยกระดับ ความตระหนักรู้ข องชุม ชน ร่วมไปกับการรณรงค์และการเคลื่อ นไหว
ทางสังคม การให้บริการในรูปแบบดังกล่าว จะเน้นการให้ขอ้ มูลทางเลือกเพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่สงั คม แต่ดว้ ยความจากัดด้านทรัพยากร และกาลังคนจึงทาให้ไม่สามารถขยายผลของงานได้
อย่างกว้างขวางนัก ประกอบกับในระยะหลังกระบวนการทางานเน้นหนักไปในทิศทางทีส่ ่งเสริม
ผลักดันให้ชุมชนทีเ่ ป็นเจ้าของปญั หาเข้ามาร่วมรับรู้ คิด ตัดสินใจและดาเนินการแก้ปญั หาด้วย
ตัวพวกเขาเอง โดยองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นพี่เลีย้ งให้ จึงทาให้บทบาทการทางานขององค์การ
พัฒนาเอกชน ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางของการทางานทีม่ ุ่งเน้นแก้ปญั หาเชิงโครงสร้างมหภาค
แต่กลับมาทางานเคลื่อนไหวในพื้นที่เล็กๆ เฉพาะพื้นถิ่นในภู มภิ าค เพื่อเป็ นการสร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มประชาคมประชาสังคมต่างๆ ให้ร่วมศึกษาและทดลองดาเนินการแก้ปญั หาไป
พร้อมกัน เช่น โครงการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในภู มภิ าคต่างๆ หรือการจัดทา
โครงการการจัดการเรียนรู้ทางสังคม ผ่านการฝึ กอบรมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านวิธกี ารแบบ
ใหม่ ๆ เช่น การจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดทากิจกรรมบาบัดฟื้ นฟูกลุ่มเป้าหมาย
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ละครบาบัด ดนตรีบาบัด การเล่นเชิงบาบัด เป็ นต้น หรือ
การจัดทาโครงการพัฒนาเฉพาะในพื้นที่ เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาปา่ ต้นน้ า ปา่ ชายเลน เป็นต้น
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2.3 รูป แบบสวัสดิการสังคมที่จดั โดยภาคธุรกิจเอกชน แม้จะถู กกาหนดโดย
กฎหมาย แต่ขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ุด ได้แก่ การจัดบริการสวัสดิการ
สังคมให้แก่แรงงานในโรงงาน บริษทั ห้างร้านในรูปแบบสวัสดิการพนักงาน การหักเงินสมทบ
กองทุนพนักงานที่มรี ูปแบบคล้ายเงินบาเหน็จของรัฐ การจัดสวัสดิการเงินกูย้ มื สวัสดิการวันลา
วันหยุด การอนุ ญาตให้ลาเรียนการจัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะฝี มอื แรงงานเป็ นต้นบริการใน
รูป แบบดังกล่าว เป็ นบริการที่ข้นึ อยู่ก ับความพร้อมและความพอใจของนายจ้างเฉพาะราย
เพราะหากนายจ้างไม่จดั สวัสดิการให้ลูกจ้าง พนักงาน ก็ไม่สามารถจะต่อรองได้เพราะเกรงว่าจะ
ถูก ให้ออกจากงาน จึงตกอยู่ ในสภาพจาทน ลูก จ้างหลายรายจึงถูก ลิด รอนสิท ธิข นั ้ พื้นฐาน
ในด้านสวัสดิการ สิทธิวนั ลา วันหยุด การรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งแม้จะมีกฎหมายกาหนด แต่รฐั
ยังไม่สามารถขยายการคุม้ ครองได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็นระบบเพียงพอ
2.4 รูปแบบสวัสดิการสังคมแบบพหุลกั ษณ์ (Pluralism Model) เริม่ ได้รบั การให้
ความสาคัญมากขึน้ แต่ยงั เป็นการจัดสวัสดิการสังคมกระแสรอง / กระแสทางเลือกผลการศึกษา
พบว่า สถานการณ์ ท างสัง คมที่ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากกระแสประชาธิป ไตยและสิท ธิม นุ ษ ยชน
ทาให้สงั คมยอมรับความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ และความหลากหลายของผูค้ นได้มาก
ขึน้ ประกอบกับกระแสของการย้ายถิน่ ของพลเมืองโลกเป็ นไปอย่างมีอสิ ระมากขึน้ จึงทาให้เกิด
กระบวนการเคลื่อนไหวของคนต่างชาติ ภาษา ศาสนาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนกันอย่างมากมาย
กระบวนการดังกล่าว ท าให้ค นที่มีโอกาสสามารถสร้า งพื้น ที่ห รือปริม ณฑลทางวัฒ นธรรม
ความคิดของตนและกลุ่มไว้ได้ จึงมีพ้นื ที่ทางสังคมสาหรับประชาชนที่มคี วามแตกต่างมากขึน้
ด้วย ดังนัน้ การจัดสวัสดิการสังคมจึงต้องคานึงถึงความหลากหลายของความต้องการของ
มนุ ษย์ ความหลากหลายของวิธีการทางานที่มคี วามผสมผสานหลายๆ วิธี ความหลากหลาย
ของสหวิชาชีพ และหน่ วยงานองค์กร ภาคีทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันคิดแก้ไขปญั หาบนฐาน
ความสัมพัน ธ์ท่เี สมอภาคแบบหุ้นส่วน (Partnership) และมีส่วนร่วมในฐานะ "เจ้าภาพร่วม"
มากกว่าการให้บริการแบบหน่ ว ยใดหน่ ว ยเดีย วเป็ น หลักดังที่เคยเป็ น มารูป แบบสวัส ดิการ
พหุลกั ษณ์ (Pluralism Model) เป็ นรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในยุค ปจั จุบนั เช่น
กลุ่ ม สัจ จะออมทรัพ ย์ส วัส ดิก ารชุม ชน สวัส ดิก ารท้อ งถิ่น สวัส ดิก ารเฉพาะกลุ่ม สวัส ดิก าร
ประชาชน เป็นต้น ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบสถาบันทีร่ ฐั ดาเนินการเป็นหลัก เพราะเป็นรูปแบบ
ที่มีล ัก ษณะหลากหลาย ทัง้ แบบทางการและไม่ เป็ นทางการ มีค วามยืด หยุ่ น สู ง สามารถ
ตอบสนองกับปญั หา และความต้องการของประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มากกว่าหลักการสาคัญของ
รูปแบบสวัสดิการพหุลกั ษณ์ทส่ี าคัญ คือ

32
2.4.1 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม
หลัก การการมีส่ ว นร่ ว มถือ เป็ น หลัก การพื้ น ฐานที่ส าคัญ ของสวัส ดิก ารพหุ ล ัก ษณ์ การจัด
สวัสดิการลักษณะนี้ เป็นการเกิดขึน้ แบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ปญั หา
เพื่อวิเคราะห์หารูป แบบทางเลือกใหม่ๆ ที่จะทาให้ก ารจัดสวัส ดิการมีประสิท ธิภ าพมากขึ้น
การจัด ทาสวัสดิก ารรูปแบบใหม่ๆ โดยการลองทาก่ อนและพยายามปรับ ปรุง แก้ไขรูปแบบ
ดังกล่าว ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด มิตกิ ารทางาน
จึงเป็ นแนวราบมากกว่าแนวดิง่ การเปิ ดโอกาสให้คนทุกคนที่เกีย่ วข้องกับสวัสดิการเข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมโต้แย้ง ร่วมรับรู้ ร่วมวิพากษ์วจิ ารณ์ ซ่ึงกั นและกัน การหาประชามติ
ร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการจัดสวัสดิการ หากสวัสดิการที่จดั ไม่เหมาะสมก็จะใช้ประชามติ
ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ร่วมกัน และมีการพัฒนาการจัด
สวัสดิการไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ ตัวอย่างเช่น สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการออมทรัพย์ สวัสดิการเฉพาะกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ เป็นต้น
2.4.2 ความเป็ นธรรมทางสังคม (Social Justice) หลักการความเป็นธรรม
ทางสังคม เป็นการแสดงความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม ของการจัดสวัสดิการสังคม
ทีม่ ุ่งแก้ไขปญั หาการจัดสรรทรัพยากรทางสังคม ทีไ่ ม่ครอบคลุม ไม่ทวถึ
ั ่ งกลุ่มทีย่ ากลาบากทีส่ ุด
ให้ได้รบั โอกาสที่จะเข้าถึงทรัพ ยากรอย่ างเท่าเทีย ม สวัสดิการพหุ ลกั ษณ์ จึงให้ค วามสาคัญ
กับกลไกการบริหารจัดการตัง้ แต่การกาหนดคุณสมบัติ เกณฑ์พจิ ารณาให้ความช่วยเหลืออย่าง
รอบด้านโดยผ่านประชาคมของชุมชน สังคม หลักการข้อนี้จงึ ให้ความสาคัญกับกระจายบริการ
ไปสู่ก ลุ่ม เป้าหมายที่เข้าไม่ถงึ บริการให้มากที่สุด เช่น การคานึงถึงคนจน ยากไร้ ไม่ม ีผดู้ ูแล
มีความยากลาบากในการดารงชีวติ คนที่ไม่มหี ลักฐานแสดงสิทธิหรือความเป็ นตัวตนของตน
(ขาดหลักฐานแสดงสิท ธิท่รี ฐั จัดให้) กลุ่มคนต่างวัฒนธรรม (ข้อบังคับของกฎหมายยังไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้) การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมของสวัสดิการพหุลกั ษณ์จงึ เป็นเสมือนสัญญา
ประชาคมที่มีการตกลงรับรู้ร่วมกันในเงื่อนไขของการจัดสวัสดิการคานึงถึงการให้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ในรายละเอียดของชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การนาดอกเบีย้ จากกองทุนสวัสดิการ
ชุม ชนมาจัดเป็ นบริการเบี้ยยังชีพให้ก บั กลุ่ม เป้าหมายที่ยากลาบากในชุมชนที่รฐั ยังเข้าไม่ถึง
กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการเสริมหนุ นรูปแบบสวัสดิการสถาบันอีกทางเลือกหนึ่งหลักการความเป็ นธรรม
จึงเป็ นฐานคิดหลัก ของการจัดสวัสดิการแบบพหุลกั ษณ์ท่ีพ ยายามตอบสนองกลุ่ม เป้าหมาย
สวัสดิการสังคมในลักษณะของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยใช้ฐานข้อมูลที่
ชัดเจนของพืน้ ที่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีแ่ ท้จริง
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2.4.3 ความเสมอภาค (Equality) ผลการศึกษาจากเวทีก ารระดมสมอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก ร
ไทย พ.ศ.2540 โดยเฉพาะความเสมอภาคของโอกาสทางสังคมที่ประชาชนทุกคนพึงได้รบั ไม่
แตกต่างกัน
2.4.4 ความยัง่ ยืน (Sustainable) การจัด สวัส ดิก ารสัง คมไม่ ว่ า จะเป็ น
รูป แบบใดก็ต าม ผลการศึก ษาพบว่า ประเด็น ความยังยื
่ น ยัง เป็ น ตัว ชี้ว ดั ที่ส าคัญ การจัด
สวัสดิการสังคมจะต้องไปให้ถงึ การพัฒนาแบบยังยื
่ น แต่การจัดสวัสดิการสังคมที่ผ่านมายังให้
ความสาคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก เนื่องจากไม่สามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้วา่ เมื่อได้รบั การ
ดูแลไปแล้ว คุณภาพชีวติ ของประชาชนเปลีย่ นแปลงดีขน้ึ มากน้อยเพียงใด
2.5 ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Accessibility)
การตอบสนองความพึ งพอใจที่ดีท่ีสุ ด ของผู้ใช้บ ริก าร คือ การได้ร ับ บริก ารที่ห ลากหลาย
เหมาะสมกับความต้องการ และสามารถเข้าถึงและตอบสนองความพอใจในขัน้ พื้นฐานได้อย่าง
เหมาะสม การเกิดขึน้ ของรูปแบบสวัสดิการสังคมพหุลกั ษณ์ จึงมีเป้าหมายทีจ่ ะจัดบริการต่างมิติ
ต่างรูปแบบให้มนุษย์ทไ่ี ม่เหมือนกันได้รบั ความพอใจในระดับหนึ่งการทีม่ นุ ษย์มคี วามพอใจต่อ
บริการที่ได้รบั จะช่วยให้เขามีความสุขและมีค วามพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้มากขึ้น
อันเป็นปจั จัยชีข้ าดในการเปลีย่ นแปลงตนเองในระยะยาว
ข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการ
จัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ. 2550
จากการที่พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 มีเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมและสนั บสนุ นให้องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัค ร
มีค วามสามารถในการจัด บริก ารทางสังคม ให้แ ก่ผู้ร ับ บริก ารสวัส ดิก ารสังคมเป็ น ไปอย่ า ง
มีป ระสิท ธิภ าพ และได้รบั การพัฒ นามาตรฐานการจัด สวัส ดิก ารสังคมให้เหมาะสมกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถช่วยเหลือผูร้ บั บริการสวัสดิการนัน้ คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงออกข้อกาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2550 ขึน้ เพื่อกาหนดมาตรฐานในการจัด
สวัสดิการสังคม มาตรฐานผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคม ซึ่งได้แก่
องค์การสวัสดิการสังคม (ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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หมวด 1
มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ข้อ 5 การจัด บริก ารสวัสดิก ารสังคมต้อ งปฏิบตั ิต ามกฎเกณฑ์ ซึ่ง บัญ ญัติไว้ใน
กฎหมายปฏิญ ญา อนุ ส ัญ ญา และข้อ ตกลงที่เกี่ย วข้อ ง รวมทัง้ ไม่ ข ัด นโยบาย แผน และ
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 6 การจัดบริการสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้รบั บริการ
สวัสดิการสังคม การให้ผู้รบั บริการสวัสดิการสังคมมีคุณ ภาพชีวติ ที่ดี และพึ่งตนเองได้อย่าง
ทัวถึ
่ งเหมาะสม และเป็ นธรรม โดยค านึงถึงศักดิศ์ รีค วามเป็ นมนุ ษย์ การรักษาความลับของ
ผูร้ บั บริการสวัสดิการสังคม สิทธิท่ปี ระชาชนจะต้องได้รบั และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ
ข้อ 7 การจัดบริการสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึงสาขาของการจัดสวัสดิการสังคม
ได้แก่ การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึ กอาชีพ การประกอบ
อาชีพนันทนาการ และกระบวนการยุตธิ รรม
ข้อ 8 การจัดบริการสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึงลักษณะหรือรูปแบบ และวิธกี ารใน
การดาเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประเด็น
ั หาที่ ค วรได้ ร ับ การป้ องกัน แก้ ไ ขทัง้ ในระยะเร่ ง ด่ ว นและระยะยาว เช่ น การส่ ง เสริม
ปญ
การพัฒนาการพิทกั ษ์ปกป้อง คุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข การสงเคราะห์ และบาบัดฟื้ นฟู
เป็นต้น
หมวด 2
มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม
ข้อ 9 ให้องค์การสวัสดิการสังคมดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุม้ ค่า
ข้อ 10 ให้ อ งค์ก ารสวัส ดิก ารสังคมด าเนิ น การจัด องค์ก ร และการบริห าร การ
ให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ดังต่อไปนี้
10.1 การจัดองค์การและการบริหาร ต้องมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
นโยบายวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต เป้ าหมาย สาขาการจัด สวัส ดิ ก ารสัง คม โครงสร้า งและ
กระบวนการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบบัญชีและการเงิน
ระบบข้อมู ลสารสนเทศและการประชาสัมพัน ธ์ ระบบการติดตามประเมินผล อาคารสถานที่
เครื่องมืออุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10.2 การให้บริการ ต้องมีการกาหนดรูปแบบและวิธกี ารในการให้บริการ
มีกระบวนการให้บริการที่ชดั เจน และมีการส่งเสริมและสนับ สนุ นให้บุค คล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรและสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเต็มที่
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10.3 คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร ต้ อ งมีก ารให้บ ริก ารที่มีคุ ณ ภาพ รวดเร็ว
ต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ตอบสนองต่อความจาเป็ นของผู้รบั บริการ รวมทัง้ เกิดความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการหรือมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
หมวด 2
มาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์
ข้อ 11 ให้นักสังคมสงเคราะห์ด าเนินการจัดสวัสดิก ารสังคมให้เป็ นไปตามหลัก
วิช าการและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ สังคมสงเคราะห์ ยึด มันในปรั
่
ช ญา หลัก การ วิธีก าร
กระบวนการ และเทคนิคทางสังคมสงเคราะห์
ข้อ 12 ให้นักสังคมสงเคราะห์มกี ารพัฒนา เพิม่ พูนความรู้ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงของสังคม
หมวด 2
มาตรฐานอาสาสมัคร
ข้อ 13 ให้อาสาสมัค รบาเพ็ญ ประโยชน์ ให้แก่สงั คม ทัง้ ในด้านการสงเคราะห์ ผู้
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน การป้องกัน แก้ไขปญั หา การพัฒนาสังคมและส่งเสริมความ
มันคงของชาติ
่
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นธรรมและทัวถึ
่ ง
ข้อ 14 ให้อาสาสมัครปฏิบ ัติงานด้วยความสมัค รใจเพื่อประโยชน์ แก่ ประชาชน
สังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนและเป็นผูม้ อี ุดมการณ์โดยถือประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ทางานด้วยความเสียสละ กระตือรือ ร้น เอื้อ อาทร บริสุทธิ ์ใจ และ
มีศรัทธาทีจ่ ะทางานอาสาสมัคร
ข้อ 15 ให้อาสาสมัครมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ และคุณธรรม
เพื่อจะได้เป็นพลังสาคัญในการสงเคราะห์ผมู้ ปี ญั หา การป้องกัน แก้ไขปญั หาและพัฒนาสังคม
พัฒนาองค์การและการส่งเสริมความมันคงของชาติ
่
ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุ น และดูแลโดย
องค์การสวัสดิการสังคม
หมวด 2
การพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
ข้อ 16 ให้มีคณะอนุ กรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะซึ่ งคณะกรรมการแต่งตัง้
เพื่อทาหน้าทีก่ าหนดเกณฑ์ชว้ี ดั มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ตามข้อกาหนดนี้ในแต่ละเรื่อง
ให้เหมาะสมกับระดับการพัฒนาขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์หรืออาสาสมัคร
และปรับปรุงเกณฑ์ชว้ี ดั ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมต่อไป
ข้อ 17 ให้ ส านั ก งาน และหน่ ว ยงานซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายรวมทัง้
หน่ ว ยงานซึ่ งได้ร ับ มอบหมายจากปลัด กระทรวงด าเนิ น การส่ งเสริม สนับ สนุ น ให้ อ งค์ก าร
สวัสดิการสังคมได้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมทัง้ ในส่วนองค์การสวัสดิการ
สังคม หรืออาสาสมัครอยู่เสมอ
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ทิ ศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิ การสังคมของประเทศไทยในอนาคต
6.1 ทิศทางสวัสดิการสังคมไทยระยะสัน้ (สานักมาตรฐานการพัฒ นาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์. 2549 : 157 - 175)
6.1.1 การปฏิรูป องค์การ หน่ ว ยงานให้ส ามารถตรวจสอบความรับผิด ชอบ
ค วาม โป ร่ ง ใส แล ะมี ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ (Accountability Transparency and Quality
Assurance) หน่วยงานสวัสดิการสังคม จานวนมากทาหน้าทีด่ ูแลกลุ่มเป้าหมาย จึงจาเป็นต้องมี
การวางระบบการบริหารจัดการองค์การ หน่ วยงาน ให้มคี วามพร้อม เช่น สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานฝึกอบรม บ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักฉุกเฉิน
ฯลฯ หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ ค วรต้ อ งมีแ ผนการบริห ารจัด การที่เปิ ด เผย โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบความรับ ผิด ชอบได้ ตลอดจนมีก ารประกัน คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานให้บ ริก ารแก่
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
หน่ วยงานทีใ่ ห้บริการเชิงสถาบันควรมีระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
บริการเพื่อการตัดสินใจให้บริการที่สอดคล้องเหมาะสม เช่น สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานฝึ กอบรม บ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักฉุ กเฉินฯลฯ ทัง้ นี้
เพื่อการสร้างระบบข้อมูลทีท่ นั สมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปญั หาที่เปลีย่ นแปลงไป การสร้าง
ฐานข้อมูลทีม่ คี ุณภาพจะเป็นการตรวจสอบสถานการณ์ เห็นสัญญาณเตือนภัยและสามารถสร้าง
ระบบเฝ้าระวังได้ทนั การณ์
หน่ วยงานควรสร้างและขยายระบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร ดาเนินงาน
อย่างกว้างขวาง ทัง้ ในกลุ่มผูใ้ ห้บริการ กลุ่มผูใ้ ช้บริการ กลุ่มชุมชนภายนอกและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ตัดสิน ใจและสร้างทางเลือกในการให้บริการให้เหมาะสม กระบวนการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วมจะสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม หนุนสร้างความมันคงและพั
่
ฒนาสังคมให้แก่
ชุมชน และประชาคมในระยะยาว
การพัฒนากระบวนการในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการพัฒนาระบบ
การศึกษาทัง้ การอ่านออกเขียนได้ การฝึ กทักษะอาชีพให้ทนั สมัย มีการประสานกับหน่ วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิม่ สมรรถนะในการเรียนรู้ การฝึ กงานในสถานการณ์ทเ่ี ป็นจริงซึ่งมีความทันสมัย
สอดคล้องกว่าระบบฝึ กอาชีพเดิมทีเ่ ป็ นอยู่การสร้างและพัฒนาการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในระบบบริการให้มากขึน้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. เป็ น ประโยชน์ ในด้ า นการปรับ ปรุ ง การบริห ารงานสวัส ดิก ารสัง คมให้
สอดคล้องกับความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาความสามารถให้พง่ึ ตนเองได้
ในระยะยาว
2. เป็นประโยชน์ในด้านการเตรียมการกระจายอานาจของรัฐบาล และการถ่าย
โอนอานาจความรับผิดชอบต่อสวัสดิการสังคมของรัฐไปสู่องค์กรของชุมชนต่อไป และ
3. เป็นประโยชน์ในด้านการเปลีย่ นแปลงหน่วยงานของรัฐบาล
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จากการเป็ นสถาบันที่ให้บริการโดยตรงแก่ประชาชนกลุ่ม เป้าหมาย ไปเป็ น
สถาบันฝึ กฝนอบรมองค์ความรู้ ทักษะ ความชานาญการ เพื่อสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยตรง ต่อไป
6.1.2 การพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้มีศกั ยภาพในการบริห าร
จัดการงานสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมทัวถึ
่ ง (Capacity Building for Local Social Welfare
Administrators)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้รบั การส่งเสริมให้จดั ทาแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมท้องถิ่นในพื้นที่ของตน กระทรวงการพัฒ นาสังคมฯ มีภ ารกิจเร่งด่วนในการ
ส่งเสริมความรูด้ า้ นสวัสดิการท้องถิน่ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ และผลักดันให้เกิด
การจัดทาแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมท้องถิน่ ในพื้นที่ของตน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีทุกภาคส่วน การเปิ ดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต. อบจ.
เทศบาล องค์ ก รชุม ชน องค์ก รสวัส ดิก ารสัง คมภาคเอกชน ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ และองค์ ก รภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างใกล้ชดิ ในรูปของการเข้าร่วมทัง้ ในระดับ
คณะกรรมการบริหาร และระดับคณะกรรมการดาเนินงาน จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้ร่วมทบทวน
ั หาสังคมในพื้น ที่ต น และร่ ว มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ว ิธีก ารบริห ารจัด การด้า น
สถานการณ์ ป ญ
สวัสดิการสังคมทีเ่ หมาะสมสาหรับประชาชนในท้องถิน่ ของตนองตน
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมศึกษาคุณค่าของศาสนาภู มิ
ปญั ญา วัฒนธรรมในพืน้ ทีข่ องตน เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ "คุณค่า" ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
อย่ างจริงจัง และน าไปสู่ ก ารฟื้ นคืน คุ ณ ค่ าของประเพณี วัฒ นธรรมต่ างๆ ที่เคยด ารงอยู่ ให้
กลับคืนสู่ชุมชน และสร้างระบบเกือ้ กูลทางสังคมของชุมชนให้กลับมาอีก ทิศทางดังกล่าวจะเป็ น
การเสริมสร้างระบบสวัสดิการพหุลกั ษณ์ ที่มพี ้นื ฐานมาจากสังคมชุมชนในแต่ละพื้นที่เสริมให้
เกิดความหลากหลายทีส่ อดคล้องกับแต่ละชุมชน
การพัฒนากลไกของหน่ วยงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ให้เป็ น
แกนกลางของการประสานระบบสหวิชาชีพจากกระทรวงต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการระบบสวัสดิการในชุมชนอย่างใกล้ชดิ
6.1.3 การมีบนั ทึก ข้อตกลงในการพัฒ นาระบบสวัสดิก ารสังคมร่วมกัน กับ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและองค์ กรชุ มชน (Memorandum of Understanding or Agreement
Between GOs and Local Administration and Community Organizations) การจัดท าบันทึก
ข้อ ตกลงในการพัฒ นาระบบสวัส ดิก ารสัง คมร่ ว มกัน พึ ง ด าเนิ น การบนพื้ น ฐานความเป็ น
"หุ้นส่วน" ที่เสมอภาค การให้เกียรติซ่งึ กันและกัน ให้ความเคารพนับถือในศักดิ ์ศรีข องบุคคล
และหน่ วยงาน / องค์กรอย่างเท่าเทียมกัน และถือเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่า
การมอบงานให้ทา หรือโยนภาระงานให้ทาอย่างไม่รบั ผิดชอบ บันทึกข้อตกลงจะเป็นเสมือนการ
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สร้างความตระหนักต่อพันธะสัญญาทีม่ ตี ่อกันและกันในภารกิจการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนในประเทศ
6.1.4 การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่ ายและกลไกการประสานงานด้ านการ
ให้บริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม (Strengthening Networks for Social Welfare
Services and Development) ที่ผ่านมาเครือข่ายของการบริการสวัสดิการสังคมที่มีอยู่แล้วใน
สังคมไทย มัก จะเป็ นเครือข่ายของหน่ วยงานภาครัฐเป็ น หลัก จึงควรสร้างและพัฒ นาความ
เข้มแข็งของกลไกส่วนอื่น เช่น หน่ วยงานของเอกชน (รวมภาคธุรกิจ) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตลอดจนองค์กรชุมชนควรจะได้ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการให้บริการ
ความเข้มแข็งของเครือข่าย และกลไกการประสานงานด้านการให้บริการ เป็นการแสดงให้เห็น
ทิศทางถึงการสนับสนุ นซึ่งกันและกัน อย่างจริงจังและกว้างขวาง เพื่อให้บริการต่อประชาชน
ผูใ้ ช้บริการบรรลุเป้ามายความเข้มแข็งของเครือข่ายและกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
เป็ นการสะท้อนความร่วมมือร่วมใจกันร่วมรับผิดชอบต่อการป้องกันปญั หาในวงกว้าง ร่วมกัน
รับผิดชอบการพัฒนาระบบการทางาน ระบบบาบัดรักษา ระบบการแทรกแซงทางสังคม ระบบ
การฟื้ น ฟู ส ังคม ระบบการสร้างภู ม ิคุ้ม กันทางสังคม ระบบการเฝ้าระวังทางสังคม ตลอดจน
ร่วมกันรับผิดชอบในการยกระดับการพัฒนาสังคมโดยรวม
6.1.5 การขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอาสาสมัครในงานสวัสดิการสังคม
6.1.5.1 หน่วยงานของรัฐบาลที่เกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ และความมันคง
่
ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ควรพัฒนา
ระบบเครือข่ายอาสาสมัคร โครงสร้างมาตรการจูงใจ เช่น การจัดสรรค่าตอบแทนการทางานให้
อาสาสมัครเพื่อให้ส ามารถด ารงชีวติ อยู่ได้ โดยค่าตอบแทนที่จดั สรรให้ต้องเหมาะสม และ
สอดคล้องกับค่าครองชีพด้วย และจัดทาแผนปฏิบตั ิงานที่ให้ค วามสาคัญอย่างสูง โดยมีการ
จาแนกประเภทอาสาสมัค รทัง้ ที่เป็ น นัก วิช าชีพ และเป็ น ผู้ช่ วยนั ก วิช าชีพ ที่มีค่ า ตอบแทน
อาสาสมัครที่เป็นคนในชุมชน ทีจ่ าเป็นต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจในระดับทีเ่ พียงพอจะทาหน้าที่
เฝ้าระวังปญั หาต่างๆในชุมชน เช่น ปญั หาการค้ามนุ ษย์ ปญั หาการค้าหญิงและเด็ก ปญั หาการ
ตกเขียว ปญั หาการล่อลวง ปญั หาการทารุณกรรม และปล่อยปละละเลยเด็ก ปญั หาความรุนแรง
ในครอบครัว ปญั หายาเสพย์ตดิ ปญั หาการมั ่วสุมทางเพศของวัยรุ่น และปญั หาอื่นๆ
6.1.5.2 ควรสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบอาสาสมัครในทุกระดับ
และทุกด้าน รวมทัง้ ขยายจานวนอาสาสมัครให้มากขึน้ ทุกปี และจัดให้มกี ารฝึ กอบรม สัมมนา
เชิง ปฏิ บ ั ติ ก าร และเวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ทั ง้ ในระดั บ จัง หวัด ระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอตลอดปี
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6.1.5.3 ควรจัด ตัง้ ให้ มีก ารระดมพลัง และการพัฒ นาศัก ยภาพของ
อาสาสมัครอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาสาสมัค รที่มคี วามรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีค วามรู้ทาง
ั ญาท้ องถิ่น ที่ม ีคุ ณ ค่ าต่ อ สังคม รวมทัง้ จัด ให้ม ีเครือ ข่า ย
เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย หรือ มีภู ม ิป ญ
อาสาสมัครทีเ่ ข้มแข็ง ทีจ่ ะช่วยดาเนินงานสวัสดิการสังคมเชิงรุกในการป้องกันปญั หา การสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันทางสังคมการช่วยบาบัดรักษา การเฝ้าระวังทางสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งในการพัฒนาสังคม และหนุนสร้างความมันคงของมนุ
่
ษย์ในพืน้ ทีข่ องตน
6.1.6 องค์กรเอกชนภาคธุรกิจพาณิชยกรรม บริษัทต่างๆควรมีส่วนร่วมใน
การจัด ตัง้ กองทุ น เพื่อ กลุ่ ม เป้าหมายต่ างๆ อย่างยั ่งยืน และได้รบั การลดหย่อ นภาษี ในการ
คุ้มครองสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ควรส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เป็ น ฝ่ า ย ส นั บ สนุ น เงิ น ทุ น (Financial Support ห รื อ Financial Sponsorship) เพื่ อก าร
ดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนองค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และองค์กร
ของรัฐ โดยเสนอให้มกี ารระดมเงินตัง้ กองทุนส่งเสริมความมันคงทางสั
่
งคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อคุ้มครองเด็ก เยาวชน กองทุนคุ้มครองเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองทุน
เพื่อการให้โอกาสผู้กระทาผิดกลับคืนสู่สงั คม เป็ นต้น และออกกฎหมายให้องค์กรได้รบั การ
ลดหย่อนภาษีในการร่วมคุ้มครองทางสังคมในอัตรามากน้อย ตามแต่จานวนปริมาณที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม และการหนุนสร้างความมันคงของมนุ
่
ษย์
6.1.7 องค์ก รของผู้ใช้บ ริการ สหภาพแรงงาน สมาคม ชมรมกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ต้องร่วมกับกระทรวงแรงงานสนับสนุ นและส่งเสริมให้มี
การรวมตัวในรูปของสหภาพแรงงาน องค์กรผูใ้ ช้บริการ สมาคม หรือชมรม เพื่อให้ประชาชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้จดั ตัง้ เป็ นสหภาพแรงงาน สมาคม ชมรม หรือกลุ่มอิสระของตนทาหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพพื้นฐานและพิทกั ษ์สิทธิให้แก่กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน อย่างเหมาะสมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีสมาคมผูป้ ่วยจิตเภท ซึ่งมีกจิ กรรมเคลื่อนไหว เพื่อเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติข องสาธารณชน ที่ม ักจะหวาดกลัวหรือ มีอ คติต่อ ผู้ป่วยจิตเภท เป็ น ต้น การรวมตัว
เป็นองค์กรระดับต่างๆ จะช่วยปกป้องสิทธิและประโยชน์ของกลุ่มผูใ้ ช้บริการของตนและช่วยกัน
ดูแลสวัสดิภาพระหว่างผูใ้ ช้บริการซึ่งกันและกัน ทาให้กระบวนการพัฒนาสังคมและการหนุ น
สร้างความมันคงของมนุ
่
ษย์ ดาเนินการได้ตรงกับปญั หาและความต้องการมากขึน้ ทัง้ ยังเป็ น
การป้องกันปญั หาในระดับทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูม ิ หากการป้องกันในระดับปฐมภูมยิ งั ไม่สามารถ
หยุดยัง้ ความรุนแรงของปญั หาได้ การรวมตัวของผูใ้ ช้บริการในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความ
หลากหลายของระบบสวัสดิการสังคมในอนาคตให้มากและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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6.2 ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมของไทยระยะยาว
6.2.1 การทาหน้ าที่สะท้อนผลกระทบเชิงนโยบายของการพัฒนาประเทศให้
ผูบ้ ริหารระดับนโยบายทราบ เพื่อสร้างนโยบายใหม่อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ หลักสิทธิ
มนุ ษยชนของกระแสโลกบุคลากรทุกระดับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
มนุ ษย์ ต้องมีความแม่นยาในการสะท้อนแนวคิดและจุดยืน ให้ผบู้ ริหารระดับนโยบาย ได้ทราบ
ั หาที่
ถึง ผลกระทบของนโยบายที่ส่ งผลทางลบต่ อ สัง คมหรือ เสนอทางเลือ กในการแก้ ป ญ
สอดคล้อง เหมาะสมในสถานการณ์ปญั หาที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ผลกระทบของการเปิ ดประตู
ทางการค้ากับอินโดจีนในพื้นที่ภ าคเหนือ อาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เอดส์ และอาชญากรรมหรือไม่ อย่างไร ข้อเสนอเชิงทางเลือกต่อนโยบายดังกล่าว หรือนโยบาย
เปิ ดสถานคาสิโน - บ่อนการพนันที่ อาจมีผลที่ตามมาต่ อคุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์ในด้านต่างๆ
ตลอดจนปญั หาอื่นๆ ที่เป็ นปญั หาสืบเนื่อง เช่น ปญั หายาเสพติด ปญั หาการค้ามนุ ษย์ ปญั หา
การค้าหญิงและเด็ก และปญั หาความรุนแรงในครอบครัว ทีอ่ าจจะตามมา เป็นต้น
6.2.2 การเปลีย่ นแปลงภารกิจของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นหน่วยประสานงาน
ส่งเสริมทางวิชาการ การกาหนดนโยบายจากฐานงานวิจยั และการติดตามประเมินผลภายใต้
มาตรฐานคุณ ภาพที่กาหนดขึ้นในระยะยาว หน่ วยงานของรัฐมีแนวโน้ มจะต้องเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตภาระงาน จากการให้บริการโดยตรงไปสู่ภ ารกิจการเป็ นผู้สนับ สนุ นการเป็ นพี่เ ลี้ยง
ในการกระจายอานาจ และการถ่ายโอนบริการเหล่านี้ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
บริหารส่วนตาบล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เป็ นต้น หน่ วยงานของรัฐบาลต้องไป
ทาหน้ าที่เป็ นหน่ วยงานทางวิชาการส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานโดยตรง ดังเช่น
ทีส่ หรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ขณะนี้มกี ารปฏิบตั งิ านโดยใช้ขอ้ มูล หลักฐานความรูจ้ าก
การวิจยั เป็ น ฐานการตัด สิน ใจในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Practice) เรียกย่ อ ว่า EBP
ดังนัน้ หน่วยงานวิจยั ในกระทรวงฯ มีความจาเป็ นต้องเร่งสร้างโจทย์วจิ ยั ใหม่ๆ หรือการติดตาม
ศึก ษา เฝ้ าระวังสถานการณ์ ทางสังคมใหม่ ๆ เพื่อเสนอแนวนโยบายที่สอดคล้องบนพื้น ฐาน
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การสร้างตัวชีว้ ดั เพื่อกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่สาคัญควร
เป็ นนโยบายที่ทงั ้ เร่งด่วนและระยะยาว เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการตัดสินใจ ทัง้ ระยะสั น้ และ
ระยะยาว โดยสาระของงานวิจยั ควรมีความครอบคลุมในหลายระดับ คือ
6.2.2.1 การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูท้ างสวัสดิการสังคม
6.2.2.2 การวิจยั เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
6.2.2.3 การวิจ ัยเพื่อพัฒ นาระบบการให้บริการทัง้ ในรูปแบบสถาบัน
นอกสถาบัน ระบบสวัสดิการชุมชน
6.2.2.4 การวิจ ัย เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานและตั ว ชี้ว ัด คุ ณ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
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6.2.2.5 การวิจยั เพื่อการจัดการความรูเ้ ชิงสวัสดิการสังคมที่สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม พืน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ที่
6.2.2.6 การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการจัดการของรัฐโดยลาพัง เป็นต้น
6.3 การสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมในอนาคต
6.3.1 การเสริมความรูด้ า้ นสวัสดิการสังคมแก่สงั คมและการทบทวนความหมาย
ของสวัสดิการสังคมใหม่ สวัสดิการสังคม หมายถึง สภาวะการดารงชีวติ ทีท่ าให้คนมีภาวะความ
เป็นอยู่ทด่ี ี มีสทิ ธิและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถเข้าถึงการจัดบริการและทรัพยากรของรัฐ
อย่างเหมาะสม สวัสดิก ารสังคมไม่ได้มีค วามหมายอยู่ท่ีการให้การจัดบริการทางสังคมเพื่อ
บรรเทาทุ ก ข์ช วครั
ั ่ ง้ คราว หากแต่ ส วัส ดิก ารสัง คมเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกับ ชีว ิต อยู่ บ นฐาน
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างปจั เจกบุคคล ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
ไปสู่ ชุ ม ชนใหญ่ ท ัง้ สัง คม ดัง นั น้ หากเสริม สร้า งความรู้ให้ ส ัง คมมองเห็น ความหมายของ
สวัสดิการสังคมที่กว้างขวางมากไปกว่าการให้การบรรเทาทุกข์ ก็จะทาให้สามารถเข้าใจงาน
สวัสดิการสังคมว่ามีความเกี่ยวข้องกับมิติท่หี ลากหลายของชีวติ คน และเป็ นการจัดการทาง
สังคมที่บูรณาการครอบคลุมคุณ ภาพชีวติ ของคนทัง้ สังคม ทัง้ เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ สังคม
ที่อ ยู่ อ าศัย ความมัน่ คงปลอดภั ย ทางสัง คม สิท ธิแ ละศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เมื่อ เข้า ถึง
ความหมายในขอบเขตเช่นนี้ ทาให้สงั คมเข้าใจได้ว่าสวัสดิการสังคมไม่ใช่เรื่องราวและความ
รับ ผิด ชอบของภาคใดภาคหนึ่ ง แต่ เป็ น เรื่อ งราวความรับ ผิด ชอบของทุ ก ภาคส่ ว น ทัง้ รัฐ
ครอบครัว ชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรส่วนปกครองท้องถิน่ องค์กรภาคประชาชนและ
แม้แต่สถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง เพียงแต่รฐั อาจดารงบทบาทเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดการ
ระยะต้น หรือกระตุ้นให้ขยายไปสู่การทางานกับระบบ โครงสร้าง การจัดการ การใช้ทรัพยากร
เป็ นเครื่องมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึง่ ตนเองของชุมชน หรือ การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกต่างๆ ทางสังคม
6.3.2 การจัดรูปแบบงานสวัสดิการสังคมที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้บริการปจั จุบนั เมื่อปญั หาสังคมเปลี่ยนแปลงไป ยุ่งยากและมี
เหตุปจั จัยซับซ้อนมากขึน้ ประกอบกับทรัพยากรของภาครัฐเองมีจากัด การเน้นรูปแบบการจัด
สวัสดิการโดยรัฐทีเ่ น้นการสงเคราะห์ การปรับพฤติกรรมเชิงปจั เจกจึงไม่เพียงพอ ไม่เท่าทันต่อ
ั หา การจัดสวัสดิก ารสังคมเพื่อ ดู แ ลคนที่ย ากล าบากเหล่ านี้ จึงจาเป็ น ต้อ งมีก าร
การแก้ป ญ
ทบทวนรูป แบบแนวทางการให้บ ริก ารที่ก ว้า งไกล และลึก ซึ้ง กว่า การสงเคราะห์ด้า นเดีย ว
ระบบสวัสดิการสังคมไทย จึงควรมีการออกแบบที่ห ลากหลายแต่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปญั หา และเข้าถึงความยากลาบาก และซับซ้อนของคนที่ป ระสบปญั หาต่ างกลุ่ม ต่างความ
ต้องการมากขึน้ และควรเปิ ดบทบาทของภาคีต่างๆ ให้มพี ้นื ที่และแสดงบทบาทได้อย่างทัวถึ
่ ง
สอดคล้องกับความต้องการทีห่ ลากหลาย
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6.3.3 ปรัชญาพืน้ ฐานการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมไทย ต้องให้ความสาคัญ
กับสิทธิ ความเสมอภาค ศักดิ ์ศรีค วามเป็ นมนุ ษย์ ความเป็ นธรรม และความโปร่งใส ในการ
จัดการมากขึ้นทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไทย ที่เติบโตภายใต้กรอบกติกา
สากลของระบบทุ น นิ ย ม ไม่ เพีย งแต่ เปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขทางการค้าทางเศรษ ฐกิจเท่ านั น้
หากแต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รฐั ไทยต้องยอมรับในค่านิยมทางสากลต่างๆ ต้องเป็ น
ฝา่ ยบุกเบิก ในการสื่อสารทาความเข้าใจกับสาธารณะและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิผทู้ ม่ี า
ใช้บริการจากหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ของรัฐและของเอกชน การตระหนักถึงสิทธิในระดับต่ างๆ
อย่างจริงจังยังยื
่ นจาเป็นต้องเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงฐานแนวคิดในการยอมรับเข้าใจ "ความ
เป็ นคน" และมองเห็น "พลังชีวติ " ของผู้ประสบปญั หาทางสังคมก่ อน การค้น หาคุณ ค่าหรือ
ศัก ดิศรี
์ ข องคนที่ประสบปญั หาจึงเป็ นภารกิจประการสาคัญของคนทางานในระบบสวัสดิการ
สังคม ที่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของตน และจะส่งผลให้เกิดการลดบทบาทของ
"ผู้ให้ท่ีเหนื อ กว่า" มาเป็ น "ผู้ก ระตุ้น ให้เกิด ความตระหนัก รู้และต้อ งการการเปลี่ย นแปลง"
อันเป็ นการปรับบทบาทมาสู่การเป็ นผู้ประสาน ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการเสริม พลัง เสริม
ความเข้มแข็งขององค์กรหากสามารถปรับแนวคิดใหม่ท่มี ีต่อมนุ ษย์ได้แล้ว การเข้าถึง สิท ธิ
ความเป็ น ธรรม เสมอภาค และการตระหนัก ถึงศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์จ ะเกิด ขึ้น เองโดย
ธรรมชาติ และจะเปลีย่ นความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์มาสู่ ความสัมพันธ์ทเ่ี สมอภาคเท่าเทียม
ระหว่างกันมากขึน้
6.3.4 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยควรเริม่ ต้นจากพื้นฐานของความเข้าใจ
ั ญาท้ อ งถิ่น ของไทย
สังคมไทย เห็น คุ ณ ค่ าของทุ น ทางสังคม ทุ น ทางวัฒ นธรรมและภู ม ิป ญ
ปจั จุบนั ประชาคมต่างๆ ในสังคมมีการทบทวนเรื่อง คุณค่าของทุนทางสังคมเดิมที่มอี ยู่แล้วใน
สังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะคุณค่าเชิงความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ของคนทุกภาคส่วนใน
สังคมทีม่ ภี ูมคิ วามรูป้ ระสบการณ์ มีวฒ
ั นธรรมที่เกื้อกูลดารงอยู่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ คือ ต้นทุนที่มี
คุณค่าอยู่แล้วในสังคม การสร้างสรรค์ระบบสวัสดิการสังคมจึงต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่มคี ุณค่า
เหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริงในบริบทสังคมไทย และพัฒนาระบบสวัสดิการที่เกิดจาก
ฐานของครอบครัว ชุมชน ที่มศี าสนาเป็ นแกนอย่างเหมาะสม สอดคล้องยุทธศาสตร์สวัสดิการ
สังคมเป็ นยุทธศาสตร์ของภาคสังคมที่รฐั และประชาสังคมโดยรวม เป็ นเจ้าของและต้องร่วม
ดาเนินการเองมิใช่รอให้ใครหรือผูใ้ ดมาคอยหยิบยื่นให้ดงั ในอดีต
6.3.5 ทิศทางงานสวัสดิการสังคมไทยจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นแบบพหุลกั ษณ์มากขึน้
การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผนวกกับ
แนวคิดที่มาพร้อมกับ กระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฐานประชากร การ
เคลื่อนย้ายทางภู มิศาสตร์ ทาให้ ต้อ งค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม เป้าหมายที่ม ีค วาม
ต้องการแตกต่างกันประกอบกับการปฏิรูปองค์กรระบบราชการ ระบบธุรกิจจานวนมากทีก่ ระทบ
ต่ อ การจัด ระบบบริก ารที่เปลี่ย นแปลงไป เราก าลัง อยู่ ร่ว มกับ ความเปลี่ย นแปลงหลายมิติ
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หลายระดับ การจัดสวัสดิการสังคมจึงต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบของบุคคลและ
กลุ่มคนที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง การจัดสวัสดิการสังคมจึงไม่ควรมีรูปแบบใดรูปแบบเดียว แต่ควรจะมี
การดาเนิ น งาน โดยภาคภาคีห ลายส่ วน ทัง้ รัฐ องค์ก รพัฒ นาเอกชน องค์ก รชุมชนองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น แต่ ล ะภาคภาคีจ ะมีแ นวโน้ ม ที่ส ัม พัน ธ์ก ัน บนฐานความสัม พัน ธ์ใหม่
ที่เท่าเทียม เป็ นหุ้นส่วนในการจัดการทางสังคมร่วมกัน และร่วมมือกันในการทางานได้มาก
ยิง่ ขึน้ การจัดสวัสดิการสังคมทีม่ คี วามเป็ นพหุลกั ษณ์ ควรเป็นรูปแบบที่หลากหลาย เน้นความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนเน้ นวิธกี ารทางานที่ผสมผสานหลายวิธกี าร มุ่งให้การทางานบรรลุ
เป้าหมายในหลายมิตทิ เ่ี ป็นความเชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็ นองค์รวมของมนุษย์ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องเรียนรู้ ที่จะทางานกับคนที่มคี วามแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ท่าที และทัศนคติท่ี
หลากหลาย การเรียนรู้ท่จี ะอยู่ร่วมกับความขัดแย้งแบบแตกต่างแต่ ไม่แตกแยก เป็ นทิศทางที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ในอนาคต
6.3.6 สถาบัน การศึก ษาที่จ ัด การเรีย นการสอนด้ า นสวัส ดิก ารสัง คมต้ อ ง
ทบทวน ปรับฐานความรูใ้ หม่ ที่เกิดจากการสรุปบทเรียนจากปรากฏการณ์ในพื้นทีช่ ุมชนต่างๆ
ในกลุ่ ม เป้ าหมายต่ างๆ เพื่อให้ได้อ งค์ค วามรู้ท่ี เกิด จากรากของสัง คมไทย ทัง้ นี้ ก ารเรีย นรู้
บทเรียนจากประเทศตะวันตก ควรเป็ นการเรียนรู้ท่ีต้อ งใช้ปญั ญาไตร่ตรอง เลือ กรับปรับใช้
มากกว่าการลอกเลียนแบบ
6.3.7 การพัฒ นาศักยภาพองค์กรด้านสวัสดิการสังคมเป็ นภารกิจที่ทุกฝ่าย
ต้องตระหนัก การสร้างระบบ กลไกและมาตรฐานตัวชีว้ ดั เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็ น
ภารกิจจาเป็ น แต่ไม่ควรทาให้เป็ นมาตรฐานเดียวจนขาดความยืดหยุ่น เพราะการทางานกับ
มนุ ษ ย์มีความหลากหลายสูงที่ต้องคานึงถึงความร่วมมือของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบตรงกับ
สถาบันการศึกษาควรจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการคิดสร้างพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ดั ในการกาหนดทิศทางการประเมินงานและการสร้างระบบกลไกที่มคี ุณภาพ ไม่ควร
ให้งานปฏิบตั หิ ลุดจากฐานวิชาการและงานวิชาการลอยออกจากฐานปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นจริง
6.3.8 งานสวัสดิการสังคมทีเ่ น้นการให้บริการโดยสถาบันรัฐจาเป็นต้องเปลีย่ น
บทบาทจากการเป็ นเจ้าของงานไปสู่การขยายพันธมิตร ภาคีหุ้นส่วน สร้างการมีส่วนร่วมด้วย
การอานวยความสะดวกและเปิดโอกาส ให้หน่วยงานภายนอกทีม่ ศี กั ยภาพเข้ามาดาเนินภารกิจ
ร่วมกัน ขณะเดียวกันควรมุ่งเน้ นให้เกิดการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นขยายบทบาทในการจัด
สวัสดิการสังคมท้องถิน่ ให้แก่ชมุ ชนอย่างเต็มทีม่ ากขึน้
6.3.9 ควรผลักดันให้องค์กรชุมชนเข้ามารับบทบาทจัดสวัสดิการชุมชน ให้แก่
ประชาชนในท้องถิน่ ของตนเป็นทิศทางสาคัญในอนาคต องค์กรชุมชนจานวนมากในหลายพืน้ ที่
มีศกั ยภาพ มีการขยายตัวรวมกลุ่มกิจกรรมในหลายรูปแบบ การกระตุน้ ผลักดันให้องค์กรชุมชน
เข้ามารับ บทบาทจัด สวัสดิก ารชุม ชน ให้ แก่ ป ระชาชนในท้อ งถิ่น ของตนเป็ น ทิศ ทางสาคัญ
ในอนาคต และควรเสริม พลัง ทัง้ องค์ค วามรู้ ทัก ษะการปฏิบ ัติงานและเร่ งสร้าง "จิต ส านึ ก
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สาธารณะ" (Welfare Minded) ให้ชุมชนตระหนักรู้อย่างจริงจังแต่ ประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ
คือ การเพิม่ น้ าหนัก การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อนาไปสู่การจัด
องค์กรการเรียนรูด้ ว้ ยความร่วมมือของชุมชนเอง ด้วยความสมานฉันท์ โปร่งใส และคานึงถึงคน
ทุกข์ยากของชุมชน โดยชุมชนเอง
6.3.10 ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต ควรจะเป็ นเรื่องของการจัด
ปรับในเชิงโครงสร้างมากกว่าการจัดการแก้ปญั หารายคนนโยบายการจดทะเบียนคนจนเป็นการ
ปูพ้นื ฐานของรัฐ ที่ส่งสัญญาณให้รู้ว่ารัฐกาลังมุ่งให้ความสนใจกับการเข้าถึงปญั หาในเชิงระบบ
และเป็ นระบบใหญ่ท่เี น้นการปรับโครงสร้างและมูลเหตุปจั จัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของความยากจน รัฐ
ก าลังพยายามจะทางานกับ ปญั หาความยากจนด้วยการสร้างระบบฐานข้อ มูลที่ห ลากหลาย
สถาบันการศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถจะทางานด้วยการคาดเดาอย่างเลื่อน
ลอยได้อกี ต่อไป การสร้างฐานข้อมูลและการกาหนดโจทย์วจิ ยั ใหม่ๆ บนพื้นฐานของสังคมไทย
เป็นความจาเป็นทีต่ อ้ งเร่งดาเนินงานไปข้างหน้า เพื่อเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นจริง เป็นการส่งสัญญาณ
เตือนภัยและบอกเหตุในการเฝ้าระวังปญั หาอย่างถูกทิศทาง การทางานในอนาคตต้องมีขอ้ มูล
บนฐานความจริงของสังคมไทยเป็นตัวตัง้ มิใช่จากความคิดทีก่ ระจัดกระจาย ไร้ทศิ ทาง ต่างฝา่ ย
ต่างทาจนไร้พลังขับเคลื่อนแยกส่วนดังทีเ่ ป็นอยู่
6.3.11 ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคตจาเป็นต้องเตรียมความพร้อม
ั หาสังคมใหม่ ท่ีค าดว่า จะมีม ากขึ้น เช่น กลุ่ ม ผู้ร ักเพศเดีย วกัน กลุ่ ม
สาหรับ รองรับ กลุ่ ม ป ญ
ครอบครัวที่มบี ดิ าหรือมารดาคนเดียว กลุ่มคนโสด กลุ่ มชนชันกลาง
้
สังคมไซเบอร์ - ลิงค์ กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ เป็นต้น
การจัดบริการสวัสดิก ารสังคมในอนาคต จาเป็ นต้อ งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆที่ค าดว่าจะมีแนวโน้มของปญั หาเพิ่มมากขึน้ บริการที่จดั จะต้องเตรียมการในมาตรการ
รองรับ ได้แก่ บริการที่จะจัดให้กบั กลุ่ม เป้าหมายดัง กล่ าว บริการคุ้มครองทางสังคม ได้แ ก่
บริการทีข่ ยายจากสิทธิประโยชน์เดิมมาสู่สทิ ธิสวัสดิการทางสังคมที่เพิม่ ขึน้ บริการเฝ้าระวังทาง
สังคมกับกลุ่มเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ บริการสาหรับกลุ่มชนชัน้ กลางที่มรี ะดับการศึกษาสูง แต่
บริการที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ยังเน้นบริการขัน้ ต่ าทีไ่ ม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน
ชัน้ กลางในอนาคตได้ ฉะนัน้ รัฐจาเป็ นต้องขยายและยกระดับนโยบายสวัสดิการสังคมให้เป็ น
นโยบายสาธารณะที่ใช้มาตรการ การเงิน การคลัง มาจัดระบบสวัสดิการสังคมในอนาคตด้วย
เช่นกัน
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การดาเนิ นงานด้านสวัสดิ การผูส้ งู อายุของประเทศไทย
การดาเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ.2496 เมื่อ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มแี นวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและประชาสงเคราะห์ ได้กาหนด
นโยบายทีส่ าคัญหลายประการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ทด่ี มี คี ณ
ุ ภาพ
และด ารงชีว ิต ในสังคมได้อ ย่ างสงบสุ ข ได้ม อบหมายให้ก รมประชาสงเคราะห์จ ัด ตัง้ สถาน
สงเคราะห์ ค นชราบ้ า นบางแคขึ้น เป็ น ครัง้ แรก วัต ถุ ป ระสงค์ ในการจัด ตัง้ คือ เพื่ อ ให้ ก าร
สงเคราะห์คนชรา ทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือประสบปญั หาความทุกข์ยาก เดือดร้อน
ยากจนไม่ มีท่ีอยู่อ าศัย หรือ ไม่สามารถอาศัย อยู่กบั ครอบครัวได้ ต้องการบริก ารสงเคราะห์
บางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบาบัด นันทนาการ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ทีม่ รี ายได้น้อยหรือยากจน ที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผสู้ ูงอายุไว้ในครอบครัวได้ เพื่อป้องกัน
และแก้ไ ขปญั หาสังคม อัน เกี่ย วกับ ผู้สูงอายุไม่ ให้เร่ร่อนท าความเดือ ดร้อ นแก่ส ังคมและให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกเหมาะสมกับอัตภาพ พ.ศ.2525 การดาเนินงานด้านสวัสดิการ
สังคมสาหรับผูส้ ูงอายุมคี วามก้าวหน้าขึน้ เนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มี
มติรบั รองแผนปฏิบตั ิการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นมาตรการระหว่างประเทศ
ฉบับแรกที่ได้มกี ารวางแนวคิด หลักนโยบาย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุไว้อย่างเป็ น
รูปธรรม และในปี เดียวกัน ที่ประชุมสมัชชาโลกเกีย่ วกับผูส้ ูงอายุได้มมี ติรบั รองแผนดังกล่าว ณ
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จึงเรียกแผนนี้วา่ Vienna Plan โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิด
ความมัน่ คงในศักยภาพของรัฐและสังคมในด้านความร่วมมือในระดับ ภู มิภ าค และระหว่าง
ประเทศในการจัดการอย่างมีประสิทธิภ าพเกี่ยวกับผู้สูงอายุใ นประเด็นต่างๆ คือ สุขภาพและ
โภชนาการ การคุ้มครองผู้บริโภคที่สูงอายุ ที่อ ยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สวัสดิการ
สังคม การประกันรายได้ การจ้างงาน และการศึกษา ซึ่งมาตรฐานและยุทธวิธเี หล่านี้ได้รบั การ
ยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุ ษยชน ซึ่งเป็นสิทธิอธิปไตย และความรับผิดชอบของแต่ละ
รัฐหลังจากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลก ได้มีองค์ กรดาเนินงานด้านผู้สูงอายุเกิดขึ้นหลาย
องค์กร เช่น คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ สมาคมสภาพผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคม
คลังปญั ญาผู้สูงอายุ ศูนย์พฒ
ั นาผู้ประกอบการผูส้ ูงอายุ และองค์กรเอกชนอีกมากมาย มีการ
จัดทาแผน ระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2525 – 2544 เป็ นแผนแม่บทให้หน่ วยงาน
ต่างๆ มีนโยบายและแผนที่ชดั เจน มีการดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายมากขึ้น ทัง้ องค์การ
ช่ว ยเหลือ ผู้สู ง อายุ ระหว่า งประเทศและองค์ก รภาครัฐ เช่ น กรมอนามัย มีน โยบายในการ
สนับสนุ นเครือข่ายการทางานด้านผู้สูงอายุ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและประสาน
งานผู้สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ มีต ัว แทนจากกระทรวงต่ า งๆ
ร่วมเป็ นคณะกรรมการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิก าร
มีนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่เป็ นประธานแผนงานต่างๆ จึงได้รบั การรับรองและมีผลในการปฏิบตั ิ
พ.ศ.2542 เป็นปีสากลว่าด้วยผูส้ ูงอายุ มีการเรียกร้องและแสวงหาการบริการมากขึน้ จากองค์กร
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เอกชน มีผ ลท าให้ เกิ ด ความร่ว มมือ ระหว่างหน่ วยงานต่ างๆ รวมถึงการมีผ ลงานวิจยั ด้า น
ผู้สู งอายุ เป็ นจ านวนมาก และที่สาคัญ คือ การสนับ สนุ น จากพรรคการเมือ ง 9 พรรคท าให้
ปฏิญญาผูส้ ูงอายุปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ปฏิญญาดังกล่าวมี
สาระสาคัญ คือ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์. 2557 : 73 - 81)
1. ผู้สู ง อายุ ต้อ งได้รบั ป จั จัย พื้น ฐานในการด ารงชีวติ อย่ า งมีคุ ณ ค่ าและศัก ดิศ์ รี
ได้รบั การพิทกั ษ์ และคุม้ ครองให้พ้นจากการถูกทอดทิง้ และละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่สามารถพึง่ ตนเองหรือครอบครัวได้และรวมถึงผูพ้ กิ ารทีส่ ูงอายุ
2. ผู้สูงอายุควรอยู่กบั ครอบครัวโดยได้รบั ความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิก ในครอบครัว เพื่อให้
เกิดความ สัมพันธ์อนั ดีในการอยู่กนั อย่างเป็นสุข
3. ผูส้ ูงอายุควรได้รบั โอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ เข้าใจถึง
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมรอบด้านเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย
4. ผูส้ ูงอายุควรได้รบั การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากสังคม มีโอกาสได้
ทางานทีเ่ หมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จ และเห็นชีวติ มีคุณค่า
5. ผูส้ ูงอายุควรได้เรียนรูใ้ นการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
6. ผู้สูงอายุควรได้มบี ทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
7. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องกาหนด
นโยบายและแผนหลักด้านผูส้ ูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
8. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยผู้สู ง อายุ เพื่ อ เป็ น หลัก ประกัน และบัง คับ ใช้ในการพิ ท ัก ษ์ สิท ธิ คุ้ ม ครอง
สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผสู้ ูงอายุ และ
9. รัฐโดยการมีส่ว นร่วมขององค์ก รภาคเอกชน ประชาชน สถาบัน สังคม ต้อ ง
รณรงค์ปลูกฝงั ค่านิยมให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ ูงอายุตามวัฒนธรรมไทย ที่เน้นความ
กตัญ ญู กตเวที และความเอื้ออาทรต่อ กัน พ.ศ.2545 มีการประกาศใช้แผนระยะยาวสาหรับ
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ซึ่งได้กาหนดให้แผนฉบับนี้เป็ นแผนยุทธศาสตร์
5 หมวด ได้แก่
9.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมี
คุณภาพ
9.2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมผูส้ ูงอายุ
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9.3 ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
9.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ และ
9.5 ยุ ท ธศาสตร์ก ารประมวลและพัฒ นาองค์ค วามรู้ ด้า นผู้สู งอายุ แ ละการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 งานด้านผูส้ ูงอายุประสบ
ความ ส าเร็จ อีก ครัง้ เมื่อ มีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติผู้สู งอายุ พ.ศ.2546 ในราชกิจ จา
นุ เบกษา ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ปรากฏการณ์น้ีเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ เป็ นผลให้มกี ารออกกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบในการดาเนินงานด้านผูส้ ูงอายุของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง
รูปแบบสวัสดิ การสังคมผูส้ งู อายุในประเทศไทย
1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็ นการสร้างหลักประกันความมันคงใน
่
การดารงชีวติ และคุม้ ครองลูกจ้าง ปญั หาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการทางาน สภาพสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทาให้ผสู้ ูงอายุ ได้รบั การเกือ้ หนุนจากครอบครัวน้อยลง ปญั หาสุขภาพที่เรื้อรัง
ส่งผลให้ตวั เลขค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2553) ระบบประกัน สังคมในประเทศไทย ประกอบ ด้วย กองทุ นต่ างๆ
ดังนี้ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์. 2557 : 73 - 81)
1.1 กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ เป็ นการส่งเสริมการออมสาหรับกลุ่ม
แรงงานทีเ่ ป็นลูกจ้างในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน
1.2 กองทุน บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เป็ นการออมภาคบังคับ สา
หรับกลุ่มข้าราชการ
1.3 กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ สาหรับ ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการซึ่ ง จด
ทะเบียน (กสจ.) ผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั คือ เงินบาเหน็ จลูกจ้างและเงินที่สมาชิกส่งสบทบเข้า
กองทุน
1.4 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็นจุดเริม่ ต้นของการส่งเสริมการออมแบบสมัครใจ
1.5 กองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ เป็ น การออมแบบสมัค รใจ ส าหรับ กลุ่ ม
ประชาชนทัวไปที
่ ม่ กี าลังการออมมาก
1.6 กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จดั ตัง้ ขึน้ เป็นการออมภาคบังคับ
1.7 กองทุ น ทวีสุข เป็ น กองทุ นที่จ ัดตัง้ ขึ้น โดยธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัว
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1.8 กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการส่งเสริมการออมในระดับชุมชน เพื่อสร้าง
หลักประกันความมันคงของคนในชุ
่
มชนให้มีค วามเป็ นอยู่ท่ีดีข้นึ โดยสถาบันพัฒ นาองค์ก ร
ชุมชน (องค์กรมหาชน) และ
1.9 กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลังเป็ นผู้จดั ตัง้ กองทุน
เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพขันพื
้ น้ ฐานแบบสมัครใจ
2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็ นการสงเคราะห์แบบให้เปล่า
สาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการความช่วยเหลือ เนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ไร้ทพ่ี ง่ึ รูปแบบของสวัสดิการทีม่ อี ยู่ คือ
2.1 เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ เป็นการจ่ายเงินแบบให้เปล่าตามมติของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ (สถ.) จ่ายเบี้ยยังชีพแบบ
ขัน้ บันไดให้กบั ผูส้ ูงอายุ โดยผูท้ ม่ี อี ายุ 60 - 69 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพคนละ 600 บาท ต่อเดือน ผูท้ ่ี
มีอายุ 70 - 79 ปี ได้รบั เบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท ต่อเดือน ผูท้ ่มี อี ายุ 80 - 89 ปี ได้รบั เบี้ยยัง
ชีพคนละ 800 บาท ต่อเดือน และผู้ท่มี ีอายุ 90 ปี ขน้ึ ไป ได้รบั เบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็ นต้นไป (www.thaigov.go.th) นอกจากนี้
ปิ ยากร หวัง มหาพร (2555) ได้ศ ึก ษารู ป แบบการจัด การเบี้ย ยังชีพ แก่ ผู้สู งอายุ ข ององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไทย
2.2 กองทุนดูแลผูส้ ูงอายุท่ขี าดทีพ่ ่งึ โดยสานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ ูงอายุ เป็ น
การให้ความช่วยเหลือผูส้ ูงอายุกรณีเดือดร้อนจากการทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและถูกทอดทิ้ง การสนับสนุนการจัดการงานศพผูส้ ูงอายุทม่ี ฐี านะยากจน และ
การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุทป่ี ระสบปญั หาความเดือดร้อนเรื่องทีพ่ กั อาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม
2.3 การได้รบั คาปรึกษาในทางคดี การช่วยเหลือจากการทารุณกรรมและถู ก
ทอดทิง้ โดยกระทรวงยุตธิ รรมให้คาแนะนา ปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้องในทางคดีสาหรับผูส้ ูงอายุ
2.4 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ให้ผสู้ ูงอายุเข้าชมฟรี
2.5 การช่ ว ยเหลือ ด้า นค่ า โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม โดย
กระทรวงคมนาคม ให้ความช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ โดยรถไฟ / รถไฟฟ้า / รถ บขส. / ขสมก. ลดค่า
โดยสารครึง่ ราคาและการบินไทยลดค่าโดยสารภายในประเทศ ร้อยละ 15
3. การบริการสังคม (Social Service) เป็ นระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนประกอบด้วยบริการด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
3.1 ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย
3.1.1 หลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ถื อ เป็ น สิ ท ธิข ัน้ พื้ น ฐานของ
ประชาชนทุกคน ให้บริการครอบคลุมด้านการตรวจสุขภาพการรักษาพยาบาล และการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ดาเนินงานโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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3.1.2 การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขจาก พรบ.ผูส้ ูงอายุ
พ.ศ. 2546 และแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) มีการจัดช่องทางเฉพาะสา
หรับผูส้ ูงอายุแยกจากผูร้ บั บริการทัวไปในแผนกผู
่
ป้ ว่ ยนอก
3.1.3 โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพ ประจ าต าบลเป็ น โครงการดู แ ล
สุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานแนวคิด “หุ้นส่วนการดูแล”
ประกอบด้วย ประชาชนในพืน้ ที่ สถานบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.1.4 การดู แ ลที่บ้ าน (Home Care) เป็ น บริก ารสาหรับ ผู้สู ง อายุ อีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับผูป้ ว่ ยผูส้ ูงอายุทอ่ี าการไม่รุนแรงและไม่สะดวกในการเดินทางมารักษา
ทีโ่ รงพยาบาล เป็นการลดค่าเดินทางของผูใ้ ช้บริการ และผูส้ ูงอายุส่วนมากพึงพอใจที่จะรับการ
รักษาพยาบาลทีบ่ า้ น (สุภาณี อ่อนชืน่ จิตร และฤทัยพร ตรีตรง, 2549)
3.1.5 โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ (อผส.) เป็นโครงการทีม่ ุ่งแก้ไข
ปญั หาผูส้ ูงอายุขาดผูด้ ูแลช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลยเพิกเฉย และผูส้ ูงอายุท่ี
ได้รบั การดู แลไม่ ถู ก ต้อ ง โดยอาศัยการสร้างอาสาสมัค รจากอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจา
หมู่บ้าน (อสม.) หรือประชาชนในชุมชนที่สมัครใจทาหน้ าที่ เป็ นผูใ้ ห้การดูแลช่วยเหลือฟื้ นฟู
ผูส้ ูงอายุในชุมชน
3.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย
3.2.1 การศึกษานอกโรงเรีย นกระทรวงศึกษาธิก ารโดยศูนย์ส่ งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พฒ
ั นาแนวทางการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสาหรับผูส้ ูงอายุตามความต้องการ และความสนใจของผูส้ ูงอายุ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ สาหรับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นสาหรับผูส้ ูงอายุ
การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ ูงอายุ เป็นต้น
3.2.2 การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น “ชมรมการศึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (Old People Playing Young Club: OPPY)” เป็ นชมรมที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่ผสู้ ูงอายุ โดยผูส้ ูงอายุจะต้องจ่ายค่าบริการ
เอง
3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย การสงเคราะห์ท่อี ยู่อาศัยและการดูแลเป็ น
บริการในสถานสงเคราะห์สาหรับผูส้ ูงอายุทค่ี รอบคลุมความจาเป็ นด้านปจั จัย 4 รวมทัง้ บริการ
ด้านการรักษา พยาบาล กายภาพบาบัด ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรม ปจั จุบนั มีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่ง
3.4 ด้ า นการมีง านท าและการมีร ายได้ ประกอบด้ ว ย กองทุ น สวัส ดิก าร
ผูส้ ูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทาโครงการทีย่ ดึ หลักการให้ผสู้ ูงอายุ
เป็นแกนนาในการกาหนด และตัดสินใจร่วมกันในการบริหารจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุกนั เอง
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3.5 ด้านบริการสังคมและนันทนาการ ประกอบด้วย
3.5.1 ชมรมผู้สูงอายุ รูปแบบบริการทางสังคมสาหรับ ผู้สูงอายุท่มี ีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมากในปจั จุบนั ชมรมผู้สูงอายุเป็ นการรวมกลุ่ม กันทางสังคมของผู้สูงอายุท่มี ี
ความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะการ
สร้างคุณภาพทัง้ ทางกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้ชวี ติ มีคุณค่าและมีคุ ณประโยชน์ทงั ้ แก่ตนเอง
ครอบครัวและสังคม โดยมีสภาผูส้ ูงอายุและกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูส้ นับสนุนงบประมาณ แต่
ผู้บ ริห ารจัด การและด าเนิ นการหลัก คือ กลุ่ม ผู้สูงอายุการด าเนิ นงานของชมรมผู้สูงอายุใน
ลักษณะเครือข่าย ทาให้งานด้านผูส้ ูงอายุเข้มแข็งมากขึน้
3.5.2 ศูนย์อ เนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2550)
เป็นสถานที่ทเ่ี ป็ นศูนย์รวมขององค์การ ชุมชน ผูส้ ูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม จิต
และปญั ญา โดยมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การใช้ชุมชนเป็ นฐานในการให้บริการ การดูแลระยะยาว
สาหรับผูส้ ูงอายุ และการจัดบริการแบบองค์รวม
3.5.3 ศูนย์ชมุ ชนเพื่อผูส้ ูงอายุ ให้บริการโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายจากผูส้ ูงอายุ
การบริก ารที่จ ัด ให้ เช่ น กายภาพบาบัด อาชีว บ าบัด ออกก าลัง กาย ศาสนกิจ กิจ กรรม
นันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
3.5.4 ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุในวัด เป็นโครงการทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุ น
ให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยมีวดั หรือสถาบันทางศาสนาเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม และ
3.5.5 กองทุนผูส้ ูงอายุ เพื่อสนับสนุนอุดหนุนโครงการสาหรับองค์กรของ
ผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ทางานด้านผู้สูงอายุเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุ นผู้สูงอายุ ให้มี
ศักยภาพ มีความมันคง
่ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
4. การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) เป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยกลุ่มต่างๆ เป็นผูด้ าเนินการ
หลัก เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลุ่มออมทรัพย์ ทีม่ รี ูปธรรม
ก้าวหน้าชัดเจนทัง้ เชิงองค์ความรู้ กลไก และพืน้ ทีด่ าเนินการ ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจเอกชนที่
เดิมมุ่งหวังผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก แต่ในปจั จุบนั ได้ปรับบทบาทเข้ามาช่วยเหลือร่วม
รับผิดชอบปญั หาสังคมมากขึน้ นอกจากนี้ ยงั มีการจัดสวัสดิการโดยปจั เจกชน อาทิ การซื้อ
ประกันชีวติ รูปแบบต่างๆ ผ่านกิจการประกันภัยของเอกชน ซึ่งเข้ามาช่วยเติมเต็ม หรือยกระดับ
สวัสดิการในภาพรวมให้สมบูรณ์มากขึน้ อย่างมาก
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ถึงแม้ ว่า ประเทศไทย จะได้ มีก ารจัด สวัส ดิก ารสัง คมส าหรับ ผู้สู งอายุ ในหลาย
รูปแบบในขณะเดียวกัน ก็ยงั พบปญั หาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
ไทย ดังนี้ (นารีรตั น์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์, 2552)
1. ขาดการบู ร ณาการและขาดความต่ อ เนื่ อ ง งานสวัส ดิ ก ารผู้สู ง อายุ มี ก าร
ดาเนิ นงานแยกส่ วนไม่ มีล ักษณะบู รณาการ และมีอุ ปสรรคอานาจในการสังการ
่
กลไกการ
ขับเคลื่อนขาดความต่อเนื่องทัง้ ในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิ จึงเป็นผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
2. ขาดการนานโยบายสู่การปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง
3. ขาดแคลนทัง้ งบประมาณและบุคลากร
4. สวัส ดิก ารสัง คมที่รฐั จัด ให้ ก ับ ผู้สู งอายุ ย ัง ไม่ เพีย งพอกับ ความต้ อ งการของ
ั หาได้อ ย่ า งแท้ จ ริง ไม่ ค รอบคลุ ม ผู้สู ง อายุ ท ัง้ หมดและ
ผู้สู ง อายุ ไม่ ส ามารถตอบสนองป ญ
ยังไม่สามารถกระจายได้ทวถึ
ั่ ง
5. แนวคิด ในการบริการเชิงสงเคราะห์ ระดับ รายบุ ค คล ไม่ ส ามารถสร้า งความ
เข้มแข็งให้แก่ผสู้ ูงอายุ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยังยื
่ น และการจัดให้ผสู้ ูงอายุอยู่แยกจาก
ครอบครัวทาให้ผสู้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ไม่ดแี ละมีความรูส้ กึ หว้าเหว่
6. ผูส้ ูงอายุขาดการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิของผูส้ ูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูส้ ูงอายุ พ.ศ.2546
7. การจัดบริการทีภ่ าคประชาชนไม่มสี ่วนร่วมทาให้ไม่ได้รบั ความร่วมมือ
ประเด็น สาคัญ คือ บุตรหลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึง ความ
สาคัญของผูส้ ูงอายุ เพราะคิดว่าผูส้ ูงอายุเป็นภาระของครอบครัวหรือสังคม จึงให้ความสนใจและ
ความเข้าใจต่ อ ผู้สูง อายุ น้ อ ย ส่ งผลให้ผู้สู งอายุ มีค วามต้อ งการสวัส ดิก ารสัง คมจากภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของผูส้ ูงอายุเองมากขึน้
นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
สาหรับผูส้ ูงอายุ ไว้ดงั นี้ (บุหลัน ทองกลีบ, 2550)
1. ภาครัฐจะต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นแนวคิด ในการให้บ ริก ารสวัส ดิก ารสังคมแก่
ผูส้ ูงอายุจากเชิงรับมาเป็ นเชิงรุก และเปลีย่ นจากการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุมาเป็ นการแก้ปญั หา
ทีต่ น้ เหตุบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง
2. รัฐจะต้องสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยที่รฐั ทาหน้าที่
เป็ นพี่เลี้ย ง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้างๆ เช่น การสร้างอาชีพและรายได้ การออม
เป็นต้น
3. รัฐควรสนับสนุ นด้านงบประมาณต่อปญั หาและความต้องการของผูส้ ูงอายุ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
4. รัฐจะต้องยืดการเกษียณอายุของผูส้ ูงอายุบางอาชีพทีจ่ าเป็นออกไปจากเดิม
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5. สนับสนุ นให้มกี ารจ้างงานผูส้ ูงอายุตามความรู้ความสามารถ โดยให้มมี าตรการ
ลดภาษีสาหรับองค์กรเอกชนทีจ่ า้ งผูส้ ูงอายุ
6. สนับ สนุ น งบประมาณส าหรับ หน่ ว ยงานภาครัฐ จ้า งผู้สู งอายุ โดยให้ มีค วาม
ยืดหยุ่นทัง้ ค่าจ้าง วิธกี ารจ้าง เปิดโอกาสทัง้ วิชาชีพและต่ากว่าวิชาชีพ
7. สนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผูส้ ูงอายุ โดยให้มมี าตรการลดภาษีสาหรับบุตรทีด่ ูแล
บิดา มารดา ญาติสายตรงทีเ่ ป็นผูส้ ูงอายุ
8. ส่งเสริมการประกันตนเองก่อนสูงอายุ ในรูปแบบที่มคี วามหลากหลายกว่าการ
ประกันชีวติ และประกันสุขภาพ โดยศึกษาความต้องการของผูส้ ูงอายุในช่วงวัยต่างๆ
9. สนับสนุ นกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ูงอายุแบบอื่น ๆ นอกจากการรวมกลุ่มของชมรม
ผูส้ ูงอายุตามปกติ
10. สนับสนุ น กลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุในวัด และโรงเรียนตามแนวทางที่ได้รบั
พระราชทาน คือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จาเป็ นและมีความสาคัญต่อผูส้ ูงอายุค ือ ความ
เข้าใจของบุตรหลานภายในครอบครัวของผูส้ ูงอายุ ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ได้มองเฉพาะในแง่ของ
จิตใจเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเข้าใจถึงความต้องการทางด้านกายภาพของผูส้ ูงอายุดว้ ย
แนวทางการดาเนิ นการด้านสวัสดิ การสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยทัวไป
่
และผูส้ งู อายุ
ด้ว ยกรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่น ได้ มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะท างานพิจ ารณา
หลักเกณฑ์แนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์แนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็ นประธาน และมีคณะทางานฯ
ประกอบด้วยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ นายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนจากภาคประชาชน เช่น สภา
คนพิการ ทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และในการนี้คณะทางาน
ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์แนวทางจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว รวมทัง้ ได้กาหนดเป้ าหมายตัวชี้วดั และ
วิธีก ารวัด ผลการด าเนิ น งานส าหรับ การท าแนวทางไปสู่ ก ารปฏิบ ัติป ระกอบด้ว ยหลัก การ
ดาเนินงาน 4 แผนงานหลักดังนี้ (ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2552, หน้า 43 - 50)
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1. แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
2. แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผูส้ ูงอายุ
และคนพิการ
3. แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผูส้ ูงอายุและคนพิการ
4. แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ศึกษา และนาหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ ูงอายุและคน
พิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ 4 แผนงานไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 กรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิ
4.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549
มีสาระสาคัญคือการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวปฏิบตั ิค วบคู่ไปกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ เ กิด ความสมดุ ล เป็ น ธรรมและยั ง่ ยื น มุ่ ง สู่ ว ิส ัย ทัศ น์ ป ระเทศไทยคือ มุ่ ง พัฒ นา
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
ั ญาและ
4.1.2 การพัฒ นาคุ ณ ภาพคนและสังคมไทยสู่ ส ังคมแห่ งภู ม ิป ญ
การเรียนรู้
4.1.3. การสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนและสังคมเป็ นฐานที่มนคงของ
ั่
ประเทศ
4.2 นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่แี ถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
ประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้านโดยกาหนดนโยบาย “ด้านสังคม” ไว้ในด้านที่ 3 ดังนี้
4.2.1 ส่งเสริมความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ของคนในชาติ
4.2.2 จัดทาแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์
4.2.3 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้
4.2.4 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทัง้ มิตทิ างกายจิตสังคม
และปญั ญา
4.2.5 ส่งเสริมกีฬาพืน้ ฐานและกีฬามวลชน
4.2.6 สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิน่ และประชาสังคม
4.2.7 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมทีม่ สี นั ติสุขอย่างยังยื
่ น
4.2.8 ปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4.2.9 ส่ งเสริม และพัฒ นาประสิท ธิภ าพของหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุตธิ รรม
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4.3 แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดงั นี้
4.3.1 ยุท ธศาสตร์การบริหารจัด การระบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ คน
พิการ
4.3.2 ยุ ท ธศาสตร์ส่งเสริมสนับ สนุ น ความเข้ม แข็งขององค์ก รด้านคน
พิการ และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
4.3.3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเจตคติท่ดี ขี องคนพิการครอบครัวและสังคมที่มี
ต่อความพิการและคนพิการ
4.3.4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วมของคนพิการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าวตามหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้
หลักการดาเนินงานประกอบด้วย 4 แผนงานหลักดังนี้
1. แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้มกี าร
จัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุและคนพิการตามแนวทางดังนี้
1.1 จัดฝึ กอบรมให้ความรูด้ ้านต่างๆ แก่ผสู้ ูงอายุคนพิก ารผูด้ ูแลและครอบครัว
รวมทัง้ คนในชุมชน
1.2 โครงการออกหน่ วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผสู้ ูงอายุ
และคนพิการ
1.3 จัดให้มหี น่ วยเคลื่อนทีส่ าหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผสู้ ูงอายุและคน
พิการโดยอาจกาหนดให้มีการแจ้งเรียกหน่ วยเคลื่อนที่สาหรับรักษาพยาบาลแบบฉุ กเฉินได้
ตลอด 24 ชัวโมงจากหมายเลขโทรศั
่
พ ท์ท่กี าหนดหรือจากการประสานงานของอาสาสมัค ร
สาธารณสุข (อสม.) และในกรณีปกติจดั ให้มพี าหนะรับส่งผูส้ ูงอายุ และคนพิการที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
2. แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุและ
คนพิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารรวมตัวกันเป็ นชมรม / องค์กรผูส้ ูงอายุคนพิการ
ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายเช่น สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสภาผู้สูงอายุแห่ ง
ประเทศไทยสมาคมคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดสมาคมผูส้ ูงอายุประจาจังหวัดเป็นต้นเพื่อ
เรียนรูแ้ ละดาเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสมของพืน้ ทีห่ รือชุมชนรวมทัง้
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หาต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ
และคนพิการโดยการรวมกลุ่มกันเป็ นชมรม/ องค์กรให้เป็ นไปด้วยความสมัครใจของผูส้ ูงอายุ
และคนพิการแต่ละประเภท
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2.2 จัดให้ชมรม / องค์กรผูส้ ูงอายุคนพิการผูด้ ูแลและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัด
กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการนันทนาการและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิกอาทิเช่น
กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุฯ ทัศนศึกษากิจกรรมออกกาลังกายฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม
2.3 แผนงานส่ งเสริม อาชีพ หรือ รายได้ข องผู้สู งอายุ แ ละคนพิก ารให้อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
2.3.1 จัด ให้ผู้สู งอายุ ค นพิก ารและผู้ดู แ ลเข้า ร่ว มฝึ ก อาชีพ และอบรมให้
ความรูใ้ นอาชีพต่างๆ
2.3.2 ประสานกับสถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อเปิดโอกาสให้ผสู้ ูงอายุและคนพิการทีม่ คี วามพร้อมและมีศกั ยภาพเข้าทางาน
2.4 แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดาเนินการตามแนวทางดังนี้
2.4.1 การจัดทาฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
2.4.2 ในด้านข้อมูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาสัมพันธ์
สื่อสารให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รบั ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการของรัฐโดย
อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลข่าวสาร
2.4.3 การจัดให้มอี าสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
2.4.4 มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการในพื้นที่อย่าง
ทัวถึ
่ งเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบ / กฎหมาย
2.4.5 เปิ ด โอกาสให้ ผู้สู งอายุ แ ละคนพิก ารมีส่ ว นร่ วมในการจัด ท าแผน
พัฒนาท้องถิน่ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและของชมรม / องค์กร
แนวทางและวิธกี ารดาเนินงานจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการใน
พืน้ ทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ ูงอายุและคนพิการใน
พืน้ ทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละด้านดังนี้
1. แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
1.1 จัดฝึ กอบรมให้ค วามรู้ด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุค นพิการผูด้ ูแลและครอบครัว
รวมทัง้ คนในชุมชนดังนี้
1.1.1 ด้านดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูส้ ูงอายุ
และคนพิการ
1.1.2 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านทีอ่ ยู่อาศัยให้มี
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุและคนพิการ
1.1.3 ด้านองค์ความรู้และเจตคติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
ของผูส้ ูงอายุคนพิการผูด้ ูแลและภาคีเครือข่าย
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1.1.4 ด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 โครงการออกหน่ วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผสู้ ูงอายุ
และคนพิการ
1.3 จัดให้มหี น่ วยเคลื่อนทีส่ าหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผสู้ ูงอายุและคน
พิการโดยอาจดาเนินการดังนี้
1.3.1 กาหนดให้มกี ารแจ้งเรียกหน่ วยเคลื่อนที่สาหรับรักษาพยาบาลแบบ
ฉุ ก เฉิน ได้ต ลอด 24 ชัวโมงจากหมายเลขโทรศั
่
พ ท์ท่ีกาหนดหรือ จากการประสานงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งสามารถจัดได้ 2 วิธคี อื
1.3.1.1 จัดให้มรี ถพยาบาลพร้อมแพทย์พยาบาลที่สามารถเข้าไป
รักษาพยาบาลได้เลย
1.3.1.2 จัดให้มยี านพาหะนะและอุปกรณ์รกั ษาพยาบาลเบือ้ งต้น รับ
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไปส่งต่อให้กบั โรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
1.3.2 ในกรณีปกติจดั ให้มพี าหนะรับส่งผูส้ ูงอายุและคนพิการทีไ่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
2. แผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผูส้ ูงอายุและ
คนพิการมีแนวทางดาเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการรวมตัวกันเป็ น ชมรม / องค์กรผู้สูงอายุค น
พิการผูด้ ูแลและภาคีเครือข่ายเช่นสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสภาผูส้ ูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ สมาคมคนพิการทุกประเภทประจาจังหวัดสมาคมผูส้ ูงอายุประจาจังหวัด เป็นต้น
เพื่อเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน
รวมทัง้ รวมทัง้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หาต่างๆ
ของผูส้ ูงอายุและคนพิการโดยการรวมกลุ่มกันเป็ นชมรม / องค์กรให้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ
ของผูส้ ูงอายุและคนพิการแต่ละประเภท
2.2 จัดให้ชมรม / องค์กรผูส้ ูงอายุคนพิการผูด้ ูแลและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัด
กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการนันทนาการและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิกอาทิ เช่น
กิจกรรมวันผู้สูงอายุฯการทัศนศึกษา กิจกรรมออกกาลังกายฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น พิจ ารณาสนับ สนุ น งบประมาณ หรือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการด าเนิ น กิจ กรรมตามความ
เหมาะสม
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3. แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผูส้ ูงอายุและคนพิการ
3.1 จัดให้ผสู้ ูงอายุคนพิการและผูด้ ูแลเข้าร่วมฝึ กอาชีพ และอบรมให้ความรู้ใน
อาชีพต่างๆ
3.1.1 ฝึกอาชีพกับกลุ่มอาชีพทีม่ อี ยู่แล้วในท้องถิน่
3.1.2 ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการนวดแผนโบราณ หรือการ
ฝีมอื ประดิษฐ์ดอกไม้ ฯลฯ
3.1.3 ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ อิส ระ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
เย็บผ้า ฯลฯ
3.1.4 แนะนาแหล่งเงินทุนสาหรับประกอบอาชีพให้
3.2 ประสานกับ สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเพื่อ เปิ ด
โอกาสให้ผสู้ ูงอายุและคนพิการทีม่ คี วามพร้อมและมีศกั ยภาพเข้าทางาน
4. แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ
4.1 การจัดทาฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
4.1.1 จัด ท าฐานข้อ มู ล ผู้สู ง อายุ แ ละคนพิก ารในพื้น ที่แ ละส ารวจความ
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ค วามร่วมมือการ
จัดทาข้อมูลกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสวัสดิการสังคมและจัดกิจกรรมต่างๆ
4.1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
ในท้องถิน่ ที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่นผู้ท่ไี ด้รบั เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพหรือได้รบั ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ทัง้ ที่เป็ นจานวนเงินและวัสดุอุปกรณ์การจัด
สภาพแวดล้อมสาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการ
4.1.3 จัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุและคนพิการให้เข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์ได้โดยให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนดสิง่ อานวยความสะดวกในอาคารสาหรับ
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 เช่น
4.1.3.1 ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ และคนพิก ารในอาคารส านักงาน
ตลาดสด หรือสถานทีส่ าธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4.1.3.2 ทางเดิน ลาดพร้อมราวบัน ไดสาหรับ คนพิก ารผู้สูงอายุใน
อาคารสถานที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลาดสด หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น
4.1.3.3 ให้ผมู้ หี น้าที่กากับดูแลตรวจติดตามให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวด้วย
4.1.3.4 จัดทาสติก๊ เกอร์เพื่อแสดงการรับรองอาคาร / สถานที่ท่จี ดั
ให้มสี งิ่ อานวย ความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุและคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
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4.2 ในด้านข้อมูลข่าวสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาสัมพันธ์ส่อื สาร
ให้ผสู้ ูงอายุและคนพิการได้รบั ทราบถึงสิทธิของตนเองการเข้าถึงบริการของรัฐโดยอย่างน้อย
ต้องมีขอ้ มูลข่าวสารดังนี้
4.2.1 สิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
4.2.2 สิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
4.2.3 สิท ธิในการเข้า ไปมีส่ว นร่วมทางการเมือ งทัง้ ระดับชาติแ ละระดับ
ท้องถิน่ ตามกฎหมาย
4.2.4 การจดทะเบียนฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิการเพื่อให้มีสิท ธิได้รบั การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และการช่วยเหลืออื่นจากรัฐเป็นต้นโดยใช้ส่อื ทีค่ นพิการสามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้เช่นหอกระจายข่าวแผ่นพับหรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่
4.3 การจัดให้มอี าสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
4.3.1 ส่งเสริมสนับสนุ นให้มีอาสาสมัค รดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในทุก
ชุมชน/หมู่บา้ น
4.3.2 ประสานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งเช่น สานัก งานพัฒ นาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสถานพยาบาลในพืน้ ที่
4.3.3 จัด อบรมเบื้องต้น ให้แก่อาสาสมัค รดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อ
ส่งเสริมให้มอี าสาสมัครทีม่ คี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4.3.4 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องจัดระบบสนับสนุ น การปฏิบ ัติงานอาสาสมัค รดูแลผู้สูงอายุและคนพิการโดยการให้
ความช่วยเหลือ หรือเป็ นที่ปรึกษาหรือให้คาแนะนาการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
และคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สามารถให้ก ารสนับ สนุ น ค่ าใช้จ่ ายในการ
ปฏิบตั งิ านแก่อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุและคนพิการตามความจาเป็นเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานะทางการเงินการคลังของแต่ละแห่ง
4.4 มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการในพื้นที่อย่างทัวถึ
่ ง
เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบ / กฎหมาย
4.5 เปิ ด โอกาสให้ผู้สู งอายุ แ ละคนพิก ารมีส่ วนร่ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นา
ท้องถิน่ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและของชมรม / องค์กรดังนี้
4.5.1 ในการจัดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นจากประชาชนให้มกี ารเชิญผู้แทน
ชมรม / องค์กรผูส้ ูงอายุและคนพิการ เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณานาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูส้ ูงอายุและคน
พิการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่
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4.5.2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านที่เป็ นประโยชน์ โดยรวมต่อ
ชมรม / องค์กรหรือต่อผู้สูงอายุค นพิการและผู้ดูแลระยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
มาตรฐานการจัดบริ การเพื่ อสงเคราะห์ผ้สู ูงอายุขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น
จากการประมวลและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการ
บริการสาธารณะแก่ผสู้ ูงอายุ และข้อกาหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอานาจ
หน้ า ที่ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น สรุ ป เป็ น พื้น ฐานแนวทางการจัด ท ามาตรฐานการ
จัดบริการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ โดยได้แบ่งเป็นประเภทมาตรฐานด้านต่างๆ รวม 6 ด้านดังนี้
1. มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
1.1 จัดตัง้ ศูนย์บริการสาธารณสุขสาหรับผูส้ ูงอายุ
1.2 บริการตรวจสุขภาพทีบ่ า้ น
1.3 บริการให้ความรู้ แนะนา การดูแลสุขภาพทีถ่ ูกวิธใี ห้กบั ผูท้ ด่ี ูแลผูส้ ูงอายุ เช่น
การจัดโครงการฝึกอบรมให้ผทู้ ต่ี อ้ งดูแลผูส้ ูงอายุในครัวเรือน
1.4 บริการตรวจสุขภาพประจาปี
1.5 บริการให้คาแนะนาเกีย่ วกับสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บเป็นรายบุคคล
1.6 ออกบัตรประจาตัวให้กบั ผูส้ ูงอายุ เพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุมี
สิท ธิรบั การรัก ษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่ ง นั น้ โดยไม่ ต้ อ งเสีย ค่ า รัก ษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลในที่น้ี หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสงเคราะห์ผูส้ ูงอายุดา้ นการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535
1.7 การบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขที่จดั ไว้โดยให้ค วาม
สะดวกและรวดเร็วแก่ผสู้ ูงอายุเป็นกรณีพเิ ศษ
1.8 บริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
1.9 การประกันสุขภาพ
1.10 บริการด้านกายภาพบาบัด
2. มาตรฐานด้านรายได้
2.1 จัด สวัส ดิก ารด้ า นราย ได้ แ ก่ ผู้สู ง อายุ ท่ีย ากจนและไม่ มีแ หล่ งพึ่ ง พิ ง ที่
เพียงพอมาตรฐานการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
2.2 ส่งเสริมการจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน
2.3การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาวัน
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2.4 จ่ายเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ ูงอายุ
2.5 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
2.6 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2.7 ให้ส่วนลดในรายการต่างๆ เช่น ค่าซื้อยา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าโรงแรม
ภัตตาคารกิจการด้านบัน เทิง และสถานที่ราชการ ได้แก่ พิพิธภัณ ฑ์ โบราณสถาน อุท ยาน
แห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจน ค่าบริการด้านทันตกรรม
2.8 ให้ทุนประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
3. มาตรฐานด้านที่พกั อาศัย
3.1 บ้านพักคนชรา เป็นบริการทีพ่ กั อาศัยทีจ่ ดั ให้แก่ ผสู้ ูงอายุทม่ี ปี ญั หาทางด้าน
ั หาทางด้ า นการเงิน หรือ ป ญ
ั หาอื่ น ๆ
สุ ข ภาพร่ า งกายและอารมณ์ ผู้ สู ง อายุ ท่ี ป ระสบป ญ
อันเป็นเหตุจาเป็นทีต่ อ้ งแยกออกจาก ครอบครัว หรือผูม้ รี ายได้น้อย
3.2 สถานพ ยาบาล เป็ น บริ ก ารที่ พ ั ก อาศัย ส าหรับ ผู้ สู ง อายุ ท่ี ต้ อ งการ
รักษาพยาบาลเป็นประจาและต่อเนื่อง หรือต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชดิ
3.3 บ้านพักคนชราทีต่ อ้ งเสียค่าบริการส่วนหนึ่ง
3.4 บริก ารครอบครัวอุ ป การะ เป็ น บริก ารที่จ ัด ให้แ ก่ ผู้สู ง อายุ ท่ีอ ยู่ ค นเดีย ว
หรือไร้ทพ่ี ง่ึ
3.5 การจัดทีพ่ กั อาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นอย่างทัวถึ
่ ง
4. มาตรฐานด้านนันทนาการ
4.1 การจัดตัง้ ชมรมผู้สู งอายุเพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์
ของผู้สูงอายุ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ในวันสาคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
4.2 ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุเพื่อให้การปรึกษาแก่ผสู้ ูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว
เป็นสถานทีอ่ อกกาลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทางานอดิเรก เป็นต้น
4.3 สโมสรผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผูส้ ูงอายุในการพักผ่อน ออกกาลังกาย
พบปะสังสรรค์ การรับบริก ารตรวจสุข ภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษา
ั หาการบ าเพ็ญ ประโยชน์ ให้ส ัง คม เช่น สอนหนั งสือ เล่ านิ ท าน สอนดนตรี สอนลีล าศ
ปญ
ตลอดจนการเยีย่ มเยียนผูส้ ูงอายุทเ่ี จ็บปว่ ยและพิการ
4.4 บริการนันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์
4.5 การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย
4.6 การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเทีย่ วนอกสถานที่
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5. มาตรฐานด้านความมันคงทางสั
่
งคม ครอบครัว ผูด้ แู ล และการคุ้มครอง
5.1 โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒ นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่ อง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคม
5.2 การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู้ ูงอายุในอาคาร
สถานทีย่ านพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น
5.3 การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
5.4 จัดตัง้ ศูนย์บริการทางสังคมผูส้ ูงอายุ ศูนย์ส งเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
โดยมีลกั ษณะการให้บริการดังนี้
5.4.1 การบริ ก ารภ ายในศู นย์ ได้ แก่ บริ ก ารด้ า น สุ ขภ าพ อน ามั ย
กายภาพบาบัด สังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมเสริมความรู้ นันทนาการ และ
กิจกรรมด้านศาสนา เป็นต้น
5.4.2 บริการหน่ วยเคลื่อนที่ เป็ นบริการที่จดั ให้แก่ผสู้ ูงอายุในชุมชน โดย
การออกหน่วยเคลื่อนทีเ่ ยีย่ มเยียน ให้คาแนะนาปรึกษาแก้ไขปญั หา บริการด้านสุขภาพอนามัย
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
5.4.3 บริการบ้านพักฉุ กเฉิน เป็ นการบริการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุท่ปี ระสบ
ปญั หาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยการรับเข้าบ้านพักในบ้านพักฉุกเฉินเป็นการชัวคราว
่
5.5 บริการด้านศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจให้คนชราทีไ่ ม่มญ
ี าติ
5.6 จัดฌาปนกิจสงเคราะห์
5.7 ลดหย่ อ นภาษีเงิน ได้ให้แ ก่ บุ ต ร ซึ่งเป็ น ผู้อุ ป การะเลี้ย งดู ผู้สู งอายุ ท่ีเป็ น
บุ พ การีแ ละไม่ มีร ายได้ หรือ มีร ายได้ น้ อ ยกว่า 30,000 บาท (ซึ่ ง ขณะนี้ ก รมสรรพากรได้
ดาเนินการในส่วนดังกล่าวแล้ว)
5.8 จัดให้มกี ฎหมายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ ูงอายุ
5.9 ส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุได้อยู่กบั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจนวาระ
สุดท้ายของชีวติ
5.10 รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ูงอายุ
5.11 ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผูส้ ูงอายุ
5.12 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มศี กั ยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ โดยการให้
ความรูแ้ ละข้อมูลแก่ผดู้ ูแลผูส้ ูงอายุเกีย่ วกับบริการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
5.13 บริก ารด้ า นกฎหมาย เพื่ อ ป้ องกัน รัก ษาความปลอดภั ย สิ ท ธิ และ
สวัสดิการ
5.14 การช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รบั อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้
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5.15 การให้คาแนะนา ปรึกษา หรือดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือ
ในทางการแก้ไขปญั หาครอบครัว
6. มาตรฐานด้านการสร้างบริ การและเครือข่ายการเกือ้ หนุน
จัดตัง้ และพัฒ นาบริการทางด้านสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมาก
ที่สุด โดยเน้ นการให้บริการถึงบ้านและมีการสอดประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพ และ
ทางสังคม โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้
6.1 ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผูส้ ูงอายุ
6.2 ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุในเวลากลางวัน
6.3 บริการเยีย่ มบ้าน
6.4 ระบบดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
6.5 บริการชุมชนเคลื่อนทีไ่ ปในพืน้ ทีต่ ่างๆ โดยเฉพาะพืน้ ทีห่ ่างไกล
6.6 จัดตัง้ ระบบเฝ้าระวัง เกือ้ กูล และดูแลผูส้ ูงอายุโดยชุมชน
6.7 จัดให้มอี าสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
6.8 ให้ความรูค้ วามสามารถให้กบั ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุและอาสาสมัครผูด้ ูแล
6.9 สนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุมเี ครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
6.10 บริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในการทางาน
บ้านต่างๆ เช่น การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่นๆ ทีจ่ ะ
ช่วยให้ผสู้ ูงอายุสบายขึน้
บริ บทการจัดสวัสดิ การผูส้ งู อายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ลักษณะที่ตงั ้
เทศบาลตาบลบ้านคลอง ได้รบั การเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านคลอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 สิงหาคมคม พ.ศ. 2555 มีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีพ้นื ที่รวม 20.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,527
ไร่
เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลบ้านคลอง มีเขตการบริหารครอบคลุม 5 หมู่บา้ น คือ
หมู่ท่ี 1 บ้านวัดยาง
หมู่ท่ี 2 บ้านบางสะแก
หมู่ท่ี 3 บ้านบางสะแก
หมู่ท่ี 4 บ้านคลอง
หมู่ท่ี 5 บ้านคลอง
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จานวนประชากรและครัวเรือน
จานวนประชากรทัง้ สิ้น 13,180 คน แยกเป็ นประชากรชาย 7,773 คน ประชากร
หญิง 5,407 คน ประชากรผูส้ ูงอายุ 780 คน มีจานวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 5,412 ครัวเรือน
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ เนื่องจากเป็นทีต่ งั ้ ของค่ายทหาร และ
ที่พ ักอาศัย มีหมู่ บ้านจัด สรรอยู่หลายแห่ง รองลงมาคือ อาชีพในภาคบริการหรือรับ จ้างและ
เกษตรกรรม
วิ สยั ทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่ นของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
เทศบาลตาบลบ้านคลองได้กาหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาไว้ดงั นี้ “บ้านคลองตาบลน่ า
อยู่ของทุกคน ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน และบริหารจัดการทีด่ ี”
พันธกิ จการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง
1. ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาระบบสาธารณู ป โภคให้ ไ ด้ม าตรฐานเพีย งพอต่ อ ความ
ต้องการของประชาชนและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2. ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวติ ตลอดจนอนุรกั ษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่
4. ปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการ ตลอดจนความมันคงและความ
่
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น การเกษตร หัตถกรรมในครัวเรือน
และ อื่นๆ ของชุมชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แผนการด าเนิ นงานของเทศบาลต าบลบ้ า นคลอง ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
แผนการด าเนิ น งาน มี ล ัก ษณะเป็ น แผนด าเนิ น การ (Action Plan) ซึ่ ง แสดง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒ นา และกิจ กรรมที่ด าเนิ นการจริงทัง้ หมด ในพื้น ที่ของ
เทศบาล ประจาปี งบประมาณนัน้ ซึ่งมีการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาของหน่ วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล โดยมี
แผนการดาเนินงาน ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า คูคลอง ศาลาทีพ่ กั
และท่าเทียบเรือ
2. มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทัวถึ
่ ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาด้านเพิม่ ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิม่ ศักยภาพของผูน้ าชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. บาบัดและจัดการขยะ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และคุณภาพทางสังคม
1. ส่งเสริมสวัสดิการ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3. ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
4. ส่งเสริมให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ
2. เพิม่ ประสิทธิภาพ ทักษะให้บุคลากร
3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
1. ส่งเสริมการศึกษา
2. เพิม่ ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
1. ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
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ยุทธศาสตร์ดา้ นการดูแลผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก
1. มาตรการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บปว่ ยและดูแลตนเองเบือ้ งต้น
2. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ ูงอายุ
3. มาตรการส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผูส้ ูงอายุ
4. มาตรการสนับสนุนผูส้ ูงอายุทม่ี ศี กั ยภาพ
5. มาตรการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น สื่อ ทุ ก ประเภทให้ มีร ายการเพื่ อ ผู้สู ง อายุ แ ละ
สนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุได้รบั ความรูแ้ ละสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
6. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผู้สูงอายุมีท่อี ยู่ อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม
ยุท ธศาสตร์ด้านระบบการคุ้ม ครองทางสังคมสาหรับ ผู้สูง อายุ ประกอบด้วย 4
มาตรการหลัก
1. การคุม้ ครองด้านรายได้
2. หลักประกันด้านสุขภาพ
3. ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
4. ระบบการบริการและเครือข่ายการเกือ้ หนุน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นผูส้ ูงอายุและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
1. การสนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นผูส้ ูงอายุสาหรับการกาหนด
นโยบาย และพัฒนาบริการหรือการดาเนินการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผสู้ ูงอายุ
2. การดาเนินการให้มกี ารติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
3. การพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผูส้ ูงอายุให้ถูกต้องทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูล
ทีง่ ่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้น
แนวทางในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมการมีงานทาให้กบั ผูส้ ูงอายุ
2. การฝึกอาชีพสาหรับผูส้ ูงอายุ
3. การให้คาปรึกษาด้านอาชีพแก่ผสู้ ูงอายุ
4. การเข้าถึงความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม
5. หลักประกันรายได้ การคุ้มครองทางสังคม / การประกันสังคมและการป้องกันความ
ยากจน
5.1 เบีย้ ยังชีพรายเดือนสาหรับผูส้ ูงอายุทุกคน
5.2 การประกันชราภาพ
5.3 การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผูส้ ูงอายุ
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5.4 การเตรียมการเพื่อจัดตัง้ กองทุนการออมสาหรับผูส้ ูงอายุ
5.6 การเตรียมการเพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุกบั ภาวะฉุกเฉิน
จากแผนการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลบ้ า นคลองข้า งต้ น ในส่ ว นของจัด
สวัสดิการสังคมของสูงอายุจะอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และคุณภาพ
สังคม โดยมีโครงการจัดสรรเงินเพื่อเป็ นค่าเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล ซึ่งในปจั จุบนั ได้
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุโดยจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป
่ และได้รบั การจัดสรร
เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจเพื่อเป็ นเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล โดยจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุเป็ น รายเดือ น ซึ่งถือว่ามีผู้สู งอายุ ได้รบั เบี้ยยังชีพ อย่ างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้
เทศบาลตาบลบ้านคลองยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ที่บ้านการประสานขอรับเงินสงเคราะห์การจัดทาศพผู้สูงอายุ (สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง, 2557 : 45) ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จึงได้จดั
ทาการค้นคว้าอิสระในเรื่องนี้ขน้ึ เพื่อใช้ในเป็นแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรอนันต์ กิตติมนคง
ั ่ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจั งหวัด
จัดบริการสวัสดิการสังคมให้มากขึน้ เนื่องจากในปจั จุบนั เทศบาลนครส่วนมากจัดสรรงบประมาณ
ในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่พระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยจาแนกตามภู มิลาเนา
เป็นเขตเทศบาล เขตเมือง และเขตชนบท กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป ซึ่งอาศัยอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นด้านทีอ่ ยู่อาศัย ทีม่ คี วามต้องการระดับปานกลาง
กนกกาญจน์ อุตส่าห์ (2547 : บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาความรู้เกี่ย วกับ การจัด สวัสดิก าร ผู้สู งอายุ ข องผู้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในจังหวัดกาญจนบุ รี และเพื่อศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
กาญจนบุ รีต่ อ การจัด สวัส ดิก ารผู้สู ง อายุ ซ่ึ ง เป็ น การศึก ษาเชิง ส ารวจโดยใช้แ บบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมโดยสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และนายกเทศมนตรีในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในเรื่องของระดับความรู้
ของผู้บริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ อยู่ในระดับสูงส่วนในเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับการจัด
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สวัสดิการผู้สูงอายุ เห็น ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสนับ สนุ นให้ผู้สูงอายุได้อยู่ก ับ
ครอบครัว แทนการเข้า อยู่ ใ นสถานสงเคราะห์ อ ยู่ ในระดับ มาก ส่ ว นความพร้อ มในด้ า น
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิก ารผู้สู งอายุ นั ้น พบว่า การ
เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ของบุคคลมีส่วนสาคัญ ในการพัฒนาความสามารถใน
การจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ และการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุตอ้ งสามารถประสานเครือข่ายกับองค์กร
ทางภาครัฐ และเอกชนการกระตุ้นให้ค นในชุม ชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการเฝ้า
ระวังปญั หาสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูส้ ูงอายุส่วนความพร้อมด้านความสามารถในการบริหารองค์กร
พบว่า หากมีการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ก่อน
การถ่ายโอนบุคลากรสู่ทอ้ งถิน่ จะทาให้สายการบังคับบัญชาชัดเจนขึน้ และมีแนวโน้มที่จะขยาย
โครงสร้างสายงานด้านการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุความพร้อมด้านบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านผูส้ ูงอายุตรงตามตาแหน่ งงานน้อย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีเจ้าหน้าทีด่ า้ นผูส้ ูงอายุไม่เพียงพอ ความพร้อมด้านงบประมาณเห็นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ควรมีระเบียบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการดาเนินงานด้านผูส้ ูงอายุและมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุแก่บุคลากรทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับผูป้ ฏิบตั ใิ ห้มคี วามรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. ก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัด
โครงสร้างขององค์กรการจัดสรรบุค ลากรและการบริหารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอน
ภารกิจ 3. ควรจัดเตรียมแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิผสู้ ูงอายุ 4. ในการดาเนินการเกีย่ วกับการ
จัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุควรดึงประชาชนในชุมชน และผูส้ ูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการดังกล่าว
สุ ด า ศิล ากุ ล (2548 : 134) ศึก ษาเรื่อ ง “การจัด สวัส ดิก ารส าหรับ ผู้สู งอายุ ข อง
เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า การจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาล
ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับน้อย และมีการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการมากที่สุด ส่วนมาก
เป็ นกิจกรรมการจัด สถานที่การออกกาลังกายให้กบั ผู้สูงอายุ และการจัดให้มีกิจกรรมชมรม
ผูส้ ูงอายุรองลงมาเป็นการจัดสวัสดิการด้านรายได้ สาหรับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุเป็ น
สวัส ดิ ก ารที่เทศบาลจัด ได้ ม ากที่สุ ด รองลงมาเป็ น การจัด สวัส ดิก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามัย
ในกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยให้กบั ผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพผู้สู งอายุ
ประจาปี ส่วนการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ได้มกี ารจัดเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวติ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อผูส้ ูงอายุมากทีส่ ุด รองลงมาเป็นการจัด
สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัยซึ่งได้มกี ารจัดบริการสถานสงเคราะห์สาหรับผูส้ ูงอายุมากทีส่ ุด ในส่วน
ของความพร้อมในการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพร้อมด้าน
การกาหนดนโยบายและแผนอยู่ในระดับมาก โดยมีความพร้อมที่จะสนับสนุ นกิจกรรมสาหรับ
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ผู้สูง อายุ ในระดับ มากที่สุ ด รองลงมา เป็ น ความพร้อ มด้านงบประมาณที่เทศบาลมีก ารจัด
งบประมาณด้านเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ เพิ่มเติม รองลงมาเป็ นความพร้อมด้านปฏิบ ัติงาน โดย
เทศบาลมีคณะกรรมการในการคัดเลือกผูส้ ูงอายุในการรับสวัสดิการและมีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน
ในการคัดเลือกผูส้ ูงอายุในระดับมาก
วรรณนิ ภ า นาควัฒ นะ (2548, หน้ า 38) ศึก ษาเรื่อ ง “ความสามารถในการจัด
กิจกรรมด้านสุ ขภาพของชมรมผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ชมรม
ผู้สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ มีค วามสามารถในการจัด กิจ กรรมด้ า นผู้สู ง อายุ อ ยู่ ในระดับ ปานกลาง
ซึ่งประเภทของกิจกรรมที่ได้จดั ขึ้น ส่วนใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมจัด งานประเพณี รองลงมาเป็ น
กิจกรรมวัดความดัน และกิจกรรมการตรวจร่างกาย ชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้แสดงถึงความสามารถในการจัด กิจกรรมด้านสุข ภาพที่แตกต่างกัน โดยที่ช มรมระดับ ดี
มีค วามสามารถจัดกิจกรรมด้านสุข ภาพขึ้น เอง ส่ วนชมรมที่มีค วามสามารถระดับปรับ ปรุง
ส่วนใหญ่หน่วยงานอื่นจะเป็นผูเ้ ข้ามาจัดกิจกรรมสุขภาพให้
สุภาณี แก้วพินิจ, ลินดา สิรภิ ูบาล และบุญสนอง ภิญโญ (2550 : 35) ได้ทาการศึกษา
เรื่อ ง “การส่ ง เสริม สุ ข ภาพผู้สู ง อายุ แ บบบู ร ณาการ” โดยศึก ษาใน 5 จัง หวัด ได้ แ ก่ ตาก
พิษ ณุ โลก เพชรบู รณ์ สุ โขทัย และอุ ต รดิต ถ์ จ านวน 15 คน ผลสารวจภาวะสุ ข ภาพพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ปญั หาเรื่องไขมันเกินและความดันโลหิตสูงร้อยละ 6.67 ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ พบว่า ผู้สูงอายุมีทศั นคติท่ดี ีต่อการดูแล
สุขภาพของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของวิถีชวี ติ
(lifestyle) และนาไปปฏิบตั กิ บั ครอบครัว รวมถึงนาไปขยายผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ให้กบั ชุมชน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริม สุขภาพที่ง่ายหรือการสาธิตให้ดู ท าให้กลุ่ม แกนน า
ผูส้ ูงอายุมคี วามรู้ สามารถจัดการกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน ทาให้ม ีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่งเป็ นเป้าหมายสูงสุดของผูส้ ูงอายุ แต่อ ย่างไรก็ตามรูปแบบ
ดังกล่าว ต้องติดตามผลและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ณัฎ ฐวุฒ ิ ทรัพ ย์อุ ป ถัม ภ์ (2550 : 19) ศึก ษาเรื่อง “การดาเนิ น งานด้ านสุ ข ภาพ
ผูส้ ูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า การดาเนินการด้าน
สุขภาพผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นใน 3 ประเด็น คือ ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้ นฟูสุขภาพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งป จั จัย กับ การด าเนิ น ด้า นสุ ข ภาพผู้สู ง อายุ ข อง อบต. พบว่า ป จั จัย
ประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ปจั จัยการสารวจข้อ มูลและการจัดทาแผนพัฒนา
ผูส้ ูงอายุของ อบต.มีความสัมพันธ์ต่อการดาเนินงานด้านสุขภาพผูส้ ูงอายุของ อบต. ส่วนความรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การพัฒ นาผู้สู ง อายุ รายได้ การได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คล และ
หน่ วยงานอื่น การประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่ วยงานอื่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
ด าเนิ น งานด้ านสุ ข ภาพผู้สู ง อายุ ข องอบต. ส่ ว นด้ านความพร้อ มในการปฏิบ ัติงาน พบว่า
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เทศบาลมีคณะกรรมการในการคัดเลือกผูส้ ูงอายุในการรับสวัสดิการและมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนใน
การคัดเลือกผู้สูงอายุในระดับมาก ส่วนความพร้อมด้านบุคลากรเท่านัน้ ที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด สิง่ ที่เทศบาลสามารถทาได้มากที่สุดเป็ นการมอบหมายงานสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ให้กบั เจ้าหน้ าที่ของเทศบาลโดยตรง แต่ท่มี ีน้อยที่สุดเป็ นบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ในการ
ให้บริการผูส้ ูงอายุ
ธีร ะวุฒ ิ อรุ ณ เวช (2551 : 8) ได้ ท าการศึก ษา เรื่อ ง “แนวทางการพัฒ นางาน
ผูส้ ูงอายุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์” ผลการศึกษาพบว่า โครงการส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ทส่ี อดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 2550 ในยุทธศาสตร์ด้านสังคมไม่ทอดทิง้ กัน และยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็งมีเพียง
โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่าย (ลดรายจ่าย ) เพื่อสวัสดิการผูส้ ูงอายุ และโครงการส่งเสริม
ศักยภาพใช้ภูมปิ ญั ญาผูส้ ูงอายุทม่ี คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็ง และ ผลจากการ
ดาเนิ น โครงการน าร่อ งอาสาสมัค รดู แ ลผู้สู งอายุ ท่ีบ้าน (Home Care) จะสามารถท าให้เกิด
ยุทธศาสตร์สงั คมคุณ ธรรมได้ หากมีการขยายผลการด าเนินงานอย่างต่ อเนื่อ ง และในด้าน
กระบวนการท างาน ต้องการให้เกิดการดู แลผู้สู งอายุ อย่ างเหมาะสมทั ง้ ด้านร่างกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม โดยใช้ครอบครัวและชุม ชนเป็ นฐานในการดาเนิน งาน มีบ างโครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพของผูส้ ูงอายุ โดยมุ่งให้ผสู้ ูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าให้แก่ชุมชนเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่ อครอบครัว
และชุมชน ต่อไป
พิราวรรณ สุทธิยุทธเสนีย์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความต้องการในการจัด
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล อาเภอศรีวไิ ล จังหวัดหนองคาย การศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลศรีวไิ ล อาเภอศรีวไิ ล จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลศรีวไิ ล จังหวัดหนองคาย จานวน 298 คน จาก 12 หมู่บ้าน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 1 ฉบับ 36 ข้อ มีอานาจจาแนกรายข้อ
( t ) ตัง้ แต่ 2.150 ถึง 14.522 มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ .36 สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล ได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test
(Independent Samples) และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศึกษาปรากฏว่า 1. ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล โดยรวมและจาแนกตามเพศ สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ย
เฉลี่ย ต่ อ เดือ นมีค วามต้อ งการในการจัด สวัส ดิก ารสังคม โดยรวมและรายด้า น 5 ด้าน คือ
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
และด้านการแก้ไขปญั หาความยากจนและด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก และมีความต้องการอีก
1 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล ที่มี
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เพศต่ างกัน มีค วามต้องการในการจัด สวัสดิก ารสังคม โดยรวมและเป็ น รายด้า นทุ กด้านไม่
แตกต่างกัน
จินตนา รอดอารมย์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อ
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริห ารส่วนตาบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุ รี
เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ สูงอายุต่อการได้รบั บริการด้านสวัสดิการสังคม
2. เพื่อศึกษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุในการรับบริการสวัสดิก าร
สังคม 3. เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองกิ่ว โดยเป็ น การศึกษา เชิงปริม าณ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึก ษาวิจ ัย คือ
ผูส้ ูงอายุท่มี ที ะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิว่ จานวนทัง้ สิ้น 1,535 คน
และได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิว่ จานวน
317 คน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อสวัสดิการสังคมทัง้ 5 ด้าน คือ
1. สวัสดิการด้านรายได้
2. สวัสดิการด้านสุขอนามัย
3. สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย
4. สวัสดิการด้านการศึกษา
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ
โดยรวมผูส้ ูงอายุมคี วามพึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของ
ผูส้ ูงอายุต่อการให้บริการ ทัง้ 4 ด้าน คือ ความเพียงพอในการให้บริการ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ความเสมอหน้าและเป็นธรรมในการให้บริการ อัธยาศัยไมตรีในการให้บริการโดยรวม
ผูส้ ูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุท่มี ีเพศ
อายุ การศึกษา รายได้ สถานะครอบครัว สมาชิกในบ้าน การพักอาศัย จานวนบุตร ต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการได้รบั สวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผูส้ ูงอายุมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสัง คมขององค์การบริห ารส่วนตาบลคลองกิ่วที่ค วรเร่งปรับปรุง 3 เรื่อง คือ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทวถึ
ั ่ งอาคาร / สถานที่ในการจัดกิจกรรม และวัสดุ / อุปกรณ์ สิง่
อานวยความสะดวกในการบริการแก่ผสู้ ูงอายุ
ศราวุฒ ิ บัณฑิตเมธาพงศ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจยั แบบผสมผสาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุ โลก และ
เพื่อ เสนอแนวทางการจัด สวัส ดิก ารผู้สู ง อายุ ข องเทศบาลนครพิษ ณุ โลก ขอบเขตพื้น ที่ใ น
การศึกษาครัง้ นี้ คือ เทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ ผูส้ ูงอายุท่มี ี
ภู มิล าเนาอาศัย อยู่ ใ นเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก และเจ้า หน้ า ที่ภ าครัฐ ของเทศบาลนคร
พิษณุ โลกที่รบั ผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ ผลการวิจยั พบว่า 1. การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ

71
เทศบาลนครพิษณุ โลกด้านต่างๆ มีการจัดท าโครงการต่ างๆ แล้วแต่ย ังไม่ค รอบคลุม ทัวถึ
่ ง
สาเหตุหลักมาจากงบประมาณ การให้ความร่วมมือ และการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม ผูส้ ูงอายุมี
ความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ พบว่า ยังพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อย ซึ่งสวนทางกับ
ความต้องการสวัสดิก ารโดยเฉพาะด้านรายได้ท่ี พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยเฉพาะการจัดตัง้ กองทุนเงินออม ฝึกอาชีพตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพ 2. ปจั จุบนั สภาพสังคมของเทศบาลนครพิษณุ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้บริบทของสังคมเปลีย่ นแปลง แนวทางการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ูงอายุ ของเทศบาลนครพิษณุโลก จึงควรปรับแนวทางการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ทัง้ 6
ด้า น ตามสภาพความเป็ น จริงให้ท ัน และสอดคล้อ งกับ ความเปลี่ยนแปลงของสัง คม ได้แ ก่
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็ นคลังความรู้พฒ
ั นาเทศบาลและลูกหลาน เพิ่มบริการสาธารณะให้
มากขึ้น การจัด บริก ารสาธารณะที่มีสุ ขภาพและนัน ทนาการเพื่อ ให้ผู้สู งอายุ มีสุข ภาพดีท ัง้
ร่างกายและจิตใจ การตัง้ ชมรมผูส้ ูงอายุดูแลสิทธิของ ผูส้ ูงอายุอย่างจริงจัง และการส่งเสริมให้
ผูส้ ูงอายุมที ่พี กั อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยเทศบาลนครพิษณุ โลก เป็ นหน่ วยงาน
กลางที่จะบูรณาการแผนงาน โครงการรวมทัง้ การประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นทัง้
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อผลสาเร็จทีด่ ี และประโยชน์สูงสุดของการจัดสวัสดิการ
จารุชา พานนนท์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความต้องการและแนวทางการจัด
สวัสดิก ารผู้สูง อายุในเขตเทศบาล ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จัง หวัด บุ รีร ัม ย์ การวิจยั ครัง้ นี้ มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดสวัส ดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จัง หวัด บุ รีรมั ย์ วิธีก ารศึก ษา โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ลปฐมภู มิ การ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต เกีย่ วข้องกับการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผลการวิจยั พบว่า 1. ความต้องการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ มีค วาม
ต้องการที่จะให้จดั สวัสดิการ 6 ด้าน ได้แก่ การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้ายรายได้ ด้านที่พกั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมันคงทางสั
่
งคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและ
การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุ น โดยเฉพาะความ
ต้องการการจัดสวัส ดิการด้านรายได้เป็ น สิ่งที่ต้องการมากที่สุด และด้านการรักษาพยาบาล
ซึ่งความต้องการดังกล่าวเป็ นความต้อ งการ ที่สนองตอบต่อ ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดย
ต้องการให้ทางเทศบาลจัดสวัสดิการให้ครบทุกด้านตามที่ตอ้ งการ 2. แนวทางการจัดสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ เป็ นแนวทางการจัดที่แยกประเด็นการจัดแต่ละด้าน ได้แก่ 2.1 ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ควรจัดเจ้าหน้ าที่เพื่อออกไปให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพ การประสานความ
ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และมีการจัดตัง้ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.)
2.2 ด้านรายได้ พบว่า เทศบาลต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม หรือประสานหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเพิม่ เบีย้ ยังชีพและการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผูส้ ูงอายุ 2.3 ด้านที่อยู่อาศัย ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยของผูส้ ูงอายุท่ี
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มีสภาพชารุดที่อยู่อาศัย ไม่มีความมันคงแข็
่
งแรง จัดเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องเข้าไปให้คาแนะนา
ด้านสุขภาพอนามัยของที่พกั อาศัยให้แก่บ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และการจัดหาที่พ ัก
ให้กบั ผูส้ ูงอายุท่ไี ม่มที ่พี กั อาศัยให้ทวถึ
ั ่ ง 2.4 ด้านนันทนาการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดทัศนศึกษาสถานที่สาคัญทางศาสนาในพื้นที่อ่นื ๆ เพื่อทาให้ผสู้ ูงอายุได้พกั ผ่อน การจัด
กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ 2.5 ด้านความมันคงทางสั
่
งคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและ
การคุ้มครอง ควรจัดเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านต่างๆ กับประชาชนอย่างน้อย 2 เดือน
ต่อ 1 ครัง้ เพื่อจะได้ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้คาแนะนาวิธีการรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
มีการจัดกิจกรรมออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมกับวัย และการจัดหาพาหนะรับส่งในการเข้ารับการ
ตรวจร่างกายตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย 2.6 ด้านการสร้างบริการทางสังคมและ
เครือข่ายการเกื้อหนุ น เป็นสิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาสวัสดิการในด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบล
สตึก ควรประสานกับหน่ วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในชุมชนให้มสี ่วนร่วมในความต้องการและจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
นอกจากนัน้ การจัดตัง้ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลซึ่งกันและกันได้
สิริลกั ษณ์ เที่ยงธรรม (2555 : บทคัดย่อ ) ได้ศ ึกษาแนวทางการบริห ารจัดการ
สวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ความเพียงพอ และความต้องการของผูส้ ูงอายุในชุมชนต่อการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
สาหรับผูส้ ูงอายุทจ่ี ดั โดยชุมชนเขตพื้นที่จงั หวัดชัยภูมิ 2. ศึกษาการเข้าไปมีบทบาทของชุมชน
เขตพื้นที่จงั หวัด ชัยภู มิในการดู แลผู้สูงอายุในชุมชนของตน 3. ศึก ษาปญั หาและอุป สรรคที่
ขัดขวางการเข้าไปมีบทบาทของชุมชน ศึกษาแบบอย่างที่ดขี องการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนเขต
พื้นที่จงั หวัดชัยภู มิ และจังหวัดใกล้เคีย ง และ 4. เสนอแนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตพืน้ ที่จงั หวัดชัยภูมิ ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทีเ่ ป็นบุคคลผูท้ ม่ี หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุของ
จังหวัดชัยภูมิ ผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ จานวน 22 ราย วิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ และ
ตรวจสอบความคิดเห็น ต่อแนวทางที่สงั เคราะห์ข้นึ โดยการสนทนากลุ่ม และใช้การวิจยั เชิง
ปริม าณกับ กลุ่ม ตัวอย่ างผู้สูงอายุ ผู้ดู แลผู้สู งอายุ อาสาสมัค รดู แลผู้สู งอายุ และผู้ท่ีเข้าสู่ว ยั
ผูส้ ูงอายุ จานวน 399 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏว่า การดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุในปจั จุบนั ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยมีการดาเนินงานที่
ชัด เจนในเรื่อ งสุ ข ภาพงานสาธารณสุ ข ผู้สู งอายุ มีค วามต้องการบริก ารให้ค วามช่ว ยเหลือ
ทางด้านการเงิน การส่งเสริม รัก ษาสุขภาพและการมีชวี ติ ประจาวันที่ดี สนับสนุ นการจัดตัง้
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องค์กรชุมชนเพื่อแก้ไขปญั หาและจัดบริการด้านต่างๆ การเข้าไปมีบทบาทของชุมชนมีลกั ษณะ
เป็นการรวมกลุ่มของผูส้ ูงอายุทม่ี จี ติ อาสา มีศกั ยภาพ และประสิทธิภาพเป็นทีย่ อมรับของชุมชน
จัดตัง้ กลุ่มผูส้ ูงอายุคอยดูแล ผู้สูงอายุในชุมชนของตน การให้ค วามรู้กบั ชุมชนที่มีมคี วามรู้ใน
สิทธิท่ตี นเองได้รบั ตามกฎหมาย ปญั หาและอุปสรรคที่ขดั ขวางการเข้าไปมีบทบาทของชุมชน
ได้แก่ การทางานแบบแยกส่วนของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ และประชาชนใน
ชุมชน ไม่กล้าเสนอความคิดเห็น การศึกษาตัวแบบของการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุท่ดี ี คือ
การจัดเป็ นองค์กรในรูปชมรมผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตาบลหนองบัวใหญ่ ซึ่งการเริ่มต้น
จัดตัง้ ชมรมผู้สูงอายุโดยการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเอง โดยอาศัยผู้นาชุมชนที่มีแนวคิด และ
ความสามารถในการชักจูงผู้สูงอายุให้เข้ามาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒ นาการรวมกลุ่มของชมรม
ผูส้ ูงอายุให้มคี วามเข้มแข็งอาศัยความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เป็ นสาคัญ และเน้ นในเรื่องของสุขภาพ
ร่างกายให้มคี วามสาคัญเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจของผูส้ ูงอายุ
แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุม ชนเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภู มิ ที่สงั เคราะห์ได้
ประกอบด้วย 1. การจัดตัง้ หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็ นระบบ 2. การ
สร้างเครือข่ายการทางานด้านผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากร และข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกันอย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3. สนับสนุนให้มชี มรมผูส้ ูงอายุในชุมชนทีเ่ ข้มแข้ง และ
4. การพัฒนาบุคลากรของท้องถิน่ ให้มคี วามรู้ความเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ทางานด้าน
ผูส้ ูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ค วามรู้เกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชน์ ท่ผี ู้สูงอายุ
ได้รบั ตามกฎหมาย โดยเมื่อตรวจสอบแนวทางทีน่ าเสนอโดยการสนทนากลุ่ม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สนทนากลุ่มเห็นด้วยต่อแนวทางดังกล่าว และจากการวิจยั เชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับแนวทางทีน่ าเสนอ
ดาบต ารวจนิติ แก้วชื่น (2555 : บทคัด ย่อ ) ได้ศกึ ษาการด าเนิน งานสวัสดิก าร
ผู้สู งอายุ ในเขตเทศบาลต าบลหัว รอ อ าเภอเมือง จังหวัด พิษ ณุ โลก จุด มุ่ งหมายการศึก ษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุท่มี ีต่อการดาเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาใน 3 ด้าน คือ การบริหารงานสวัสดิการ
ด้านการมีส่วนร่วมของผูส้ ูงอายุ ด้านผลที่ได้รบั จากการดาเนินงานสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างจาก
ผูส้ ูงอายุท่อี ยู่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 341 คน
ใช้วธิ สี ุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนผูส้ ูงอายุ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีจานวน 184 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.00
มีอายุ 65 ปี หรือน้อยกว่า จานวน 169 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.60 มีสถานภาพสมรส จานวน
312 ราย คิดเป็ นร้อยละ 91.50 มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จานวน 271 ราย คิดเป็ นร้อยละ
79.50 มี ร ะยะเวลาการเข้า เป็ น สมาชิก กองทุ น มี จ านวน 228 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.90
บริหารงานสวัสดิการ พบว่า การดาเนินงานสวัสดิการผูส้ ูงอายุ อยู่ในระดับมาก ในเรื่องเทศบาล
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ตาบลหัวรอมีก ารแจ้งกาหนดการ วัน เวลา และสถานที่ จ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ ท ราบ
ด้านการมีส่วนร่วมของผูส้ ูงอายุ พบว่า การดาเนินงานด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก
ในเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม และงานของกลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชน ด้านผลที่ได้รบั จากการ
ดาเนินงานสวัสดิการ พบว่า การดาเนินงานสวัสดิการผูส้ ูงอายุ อยู่ในระดับมาก ในเรื่องท่านมี
ส่วนร่วมการจัดทาแผนเพื่อการบริหารงานผูส้ ูงอายุในชุมชน
สุ ช าดา สุ ข โพธิเงิน (2556 : บทคัด ย่ อ ) ได้ ศ ึก ษาความคิด เห็น ของประชาชน
ผูส้ ูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุข องเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผูส้ ูงอายุต่อคุณภาพ
การให้บริการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผูส้ ูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครัง้ นี้ จานวน 275
คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
ค่าความถี่, ค่ าร้อ ยละ, ค่ าเฉลี่ย , ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test ส าหรับ เปรีย บเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA สาหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่ างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้น ไป โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ผลการศึก ษาพบว่า ระดับ ความคิด เห็น ของประชาชนผู้สู งอายุ ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเอาใจใส่ผรู้ บั บริการอยู่ในระดับ
ดีมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการด้านความเชื่อมันไว้
่ วางใจได้ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่สมั ผัสได้ของปจั จัยการบริการ ตามลาดับ และด้านความเชื่อถือได้ของ
คุณ ลักษณะหรือมาตรฐานการบริการ มีค วามคิดเห็นเป็ นอันดับสุดท้าย ผลการเปรียบเทียบ
ความคิด เห็น ของประชาชนผู้สู งอายุ ต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารด้า นสวัส ดิก ารผู้สู งอายุ ข อง
เทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนผู้สู งอายุต่ อคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารด้านสวัส ดิก ารผู้สู งอายุ ของเทศบาลต าบล
เกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุ รี จาแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า ระดับ การศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุ ณ ภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 จึงยอมรับสมติฐานการวิจยั
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ศราวุฒ ิ บัณฑิตเมธาพงศ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจยั แบบผสมผสาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก และเพื่อ
เสนอแนวทางการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา
ครัง้ นี้ คือเทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ ผูส้ ูงอายุท่มี ภี ู มลิ าเนา
อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครพิษ ณุ โลก และเจ้าหน้ าที่ภ าครัฐ ของเทศบาลนครพิษ ณุ โลกที่
รับผิดชอบงานด้านผูส้ ูงอายุ ผลการวิจยั พบว่า 1. การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
พิษณุโลกด้านต่างๆ มีการจัดทาโครงการต่างๆ แล้วแต่ยงั ไม่ครอบคลุมทัวถึ
่ ง สาเหตุหลักมา
จากงบประมาณ การให้ความร่วมมือ และการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม ผูส้ ูงอายุมคี วามคิดเห็นต่อ
การจัดสวัสดิก ารผู้สูง อายุ พ บว่ายังพึง พอใจอยู่ ในระดับ น้ อ ย ซึ่ง สวนทางกับ ความต้อ งการ
สวัสดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ท่พี บว่ามีค วามต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการ
จัดตัง้ กองทุนเงินออม ฝึกอาชีพตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ
2. ปจั จุบนั สภาพสังคมของเทศบาลนครพิษณุโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปมาก ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจส่งผลให้บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลนครพิษณุ โลก จึงควรปรับแนวทางการจัดสวัสดิ การผู้สูงอายุ ทัง้ 6 ด้าน ตามสภาพ
ความเป็นจริงให้ทนั และสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงของสังคม ได้แก่ การส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุ
เป็ นคลังความรู้พ ัฒนาเทศบาลและลูกหลาน เพิ่มบริการสาธารณะให้มากขึ้น การจัดบริการ
สาธารณะที่มีสุขภาพและนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพดี ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ การตัง้
ชมรมผู้สูงอายุดูแลสิทธิของ ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง และการส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมีท่พี กั อาศัยที่
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยเทศบาลนครพิษ ณุ โลกเป็ น หน่ วยงานกลางที่จะบู รณาการ
แผนงาน โครงการรวมทัง้ การประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นทัง้ ภาครั ฐและเอกชนเพื่อ
ผลสาเร็จทีด่ แี ละประโยชน์สูงสุดของการจัดสวัสดิการ
ภาคยวัฒน์ ภู มริ ตั นไพศาล (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : กรณีศกึ ษา อาเภอกงไกลาศ
จังหวัดสุโขทัย โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านสวัสดิการ
ผู้สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น : กรณี ศ ึก ษา อ าเภอกงไกลาศ จัง หวัด สุ โ ขทัย
2. เพื่อศึกษาปญั หาและอุปสรรคของการบริหารจัดการแบบูรณาการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น : กรณี ศ ึก ษา อ าเภอกงไกลาศ จังหวัด สุ โขทัย 3. เพื่อ จัด ท า
ข้อเสนอแนะนโยบายสู่การปฏิบตั ใิ นการบูรณาการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ : กรณีศกึ ษา อาเภอกงไกลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในกลุ่ม องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบลอาเภอ
กงไกลาศ 11 แห่ง กลุ่มผูส้ ูงอายุทอ่ี าศัยอยู่ในอาเภอกงไกลาศ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญจานวน
7 คน โดยการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง และการสัม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ คือ ค่าร้อยละ รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาการวิจยั เชิงคุณภาพและนาเสนอ
ข้อมูลแบบพรรณนา วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์แลกรอบแนวคิดที่ใช้ศกึ ษา จากการศึกษาการ
บริห ารจัด การแบบบู ร ณาการด้ า นสวัส ดิก ารผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น :
กรณีศกึ ษา อาเภอกงไกลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการในด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า การนาการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการสู่การปฏิบตั นิ นั ้ ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่
ในแต่ละพืน้ ที่ ควรมีการจัดตัง้ องค์กรหลักเพือ่ ประสานงานและดูแลด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ทาให้
ลดความซ้ าซ้ อ นในการท างานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อ
ผูส้ ูงอายุ
สุธดิ า แจ้งประจักษ์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษารูปแบบการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ:
กรณีศกึ ษาตาบลหนองรี อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรกี ารศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบและเปรียบเทียบรวมทัง้ วิเคราะห์ปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณ ภาพ มีประเด็นคาถามเป็ น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีผู้ให้
ข้อ มู ล ส าคัญ เป็ น ผู้ท่ีมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ การจัด สวัส ดิก ารผู้สู งอายุ ในต าบลหนองรี ได้ แ ก่
ผูส้ ูงอายุจานวน 35 คน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐจานวน 4 คน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรเอกชนจานวน 1
คน ผลการศึก ษาพบว่า รู ป แบบการจัด สวัส ดิก ารผู้สู งอายุ มีด ังนี้ 1. สวัส ดิก ารโดยภาครัฐ
ประกอบด้วย การประกันสังคม ได้แก่ ระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการการช่วยเหลือทางสังคม
และการบริการสังคม 2. สวัสดิการโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย การประกันสังคมและระบบ
ส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 3. สวัสดิการ
โดยภาคชุมชน ประกอบด้วยการประกันสังคม ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน การช่วยเหลือทาง
สังคมและการบริการสังคมโดยใช้ระบบเครือญาติและทุนทางสังคมเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ
พบว่า ภาครัฐและภาคชุมชนได้จดั สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ส่วนภาคเอกชนจัดให้
สาหรับทุกกลุ่มอายุ โดยภาครัฐมีเป้าหมายในการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปญั หา บาบัดฟื้ นฟูและ
พัฒนาศักยภาพของผูส้ ูงอายุส่วนภาคเอกชนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปญั หาและพัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุ ในขณะทีภ่ าคชุมชนจะเน้นการบาบัดฟื้ นฟู ป้องกันปญั หาและพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
ซึ่งภาครัฐจัดสวัสดิการได้ครอบคลุมมากกว่าภาคเอกชนและภาคชุมชนทัง้ การศึกษา สุขภาพ
อนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและมีรายได้ นันทนาการกระบวนการยุตธิ รรมและบริการสังคม
ทัวไปป
่ จั จัยภายในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ คือ ผูส้ ูงอายุในตาบลหนองรี
มีศกั ยภาพและมีจติ อาสาพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตัวเองและชุมชน อีกทัง้ ในตาบลมีทุนทางสังคมทีเ่ อื้อ
ต่อการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ปจั จัยภายนอกได้แก่ แนวนโยบายของรัฐที่ให้ความสาคัญให้กบั
ผูส้ ูงอายุ รวมถึงกระแสสังคมเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมทีท่ าให้องค์กรเอกชนทาประโยชน์
เพื่อชุมชนดังนัน้ ในการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุควรเป็นแบบพหุภาคี ซึ่งต้องเปิดโอกาสผูส้ ูงอายุได้
มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการมากกว่าเป็ นผู้รบั บริการ เพื่ อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุค่าของ
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ตนเอง อีกทัง้ ควรส่ งเสริม ให้เกิดความเข้ม แข็งในชุม ชนเพื่อใช้เป็ น ฐานในการจัด สวัส ดิก าร
ผูส้ ูงอายุต่อไป
นี รสาห์ ลาสิท ธิ ์ (2559 : บทคัด ย่ อ ) ศึก ษาการจัด การสวัส ดิก ารผู้สู ง อายุ ข อง
องค์ก ารบริหารส่ วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัด มหาสารคาม โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุต่อการจัดการจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุต่อ
การจัด การสวัส ดิก ารผู้สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอแกด า จัง หวัด
มหาสารคาม ที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส สภาวะสุขภาพและตาบลที่อาศัยอยู่ต่างกัน และ
3. ศึกษาข้อเสนอแนะของผูส้ ูงอายุต่อการจัด สวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทีม่ อี ายุ 60 ขึน้ ไป ที่อาศัยอยู่
ในองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม จานวน 345 คน กาหนด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ว ิธี ข อง Krejcie และ Morgan กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ก ารสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตร
ส่วนประมาณค่ า และแบบสอบถามปลายเปิ ด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วน เบี่ ย งเบ น ม าต รฐาน (Standard Deviation) ค่ าที (t-test) ค่ าเอ ฟ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุต่อการจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านทีพ่ กั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้าน
การสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุ นด้านอาชีพและรายได้และด้านความมันคง
่
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุ้มครอง 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุ
ต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลในเขตอ าเภอแกดา จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ผูส้ ูงอายุท่มี เี พศ อายุ และสถานภาพสมรสต่ างกัน มีความเห็นต่อการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุไม่ต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุท่มี ีสภาวะสุขภาพและตาบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อการจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ข้อเสนอแนะของผูส้ ูงอายุต่อ
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สาคัญด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได้แก่ ควรจัดให้มกี าร
ออกตรวจสุขภาพประจาปี ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้านอาชีพ และรายได้ ได้แก่ควร
จัดหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุเป็นประจาทุกปี ด้านนันทนาการ ได้แก่ ควร
จัดให้มกี ารทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กบั ผูส้ ูงอายุ ด้านความมันคงทางสั
่
งคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และคุม้ ครอง ได้แก่ ควรจัดให้มกี ารบริการจัดทีน่ งส
ั ่ ารองสาหรับผูส้ ู งอายุทม่ี ารับบริการ และด้าน
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การสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายเกื้อหนุ น ได้แก่ค วรจัดให้มอี าสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุท่ี
บ้าน
จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อง สรุปได้ว่า เทศบาลต าบล
เป็นหน่ วยงานของรัฐที่มคี วามใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ุด ซึ่งได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้ประชาชนได้
ปกครองและพัฒนาท้องถิน่ ด้วยตนเอง ตามอานาจหน้าที่ทก่ี ฎหมายได้กาหนดไว้ทงั ้ นี้ จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ มุ่งเน้ นที่จะพัฒ นาในด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เช่น ถนน สะพาน อาคาร เป็นต้น ทาให้การดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมไม่ได้รบั การ
พัฒ นาเท่าที่ควร รวมถึงปญั หาในด้านการบริหารงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้ าที่ขาดความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ย วกับ บทบาท และอ านาจหน้ า ที่ต ามกฎหมาย การขาดแคลนวัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ที นั สมัย รวมถึงปญั หาเกี่ยวกับงบประมาณที่มไี ม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการ
เป็ นต้น ดังนัน้ ในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ จะต้องมีการกาหนด
นโยบายอย่างชัดเจน และมีแผนการดาเนินการที่เหมาะสมมีประสิทธิภ าพ เป็ นไปตามความ
ต้องการ และตรงกับสภาพปญั หาของผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยแผนระยะยาว
แผนระยะปานกลาง และแผนระยะสัน้ อันถือได้ว่า เป็ นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการแก้ไขปญั หา
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ศกึ ษาต้องการศึก ษาถึงมาตรการการจัด สวัส ดิก ารสัง คม
สาหรับผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง โดยศึกษาเฉพาะในเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคม
ด้านรายได้, สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย, สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย, สวัสดิการด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ และสวัสดิการด้านนันทนาการ รวมทัง้ ปญั หาอุปสรรคของการดาเนินงาน พร้อม
ข้อ เสนอแนะ เพื่อ หามาตรการที่เหมาะสมมีป ระสิท ธิภ าพ และเป็ น ธรรมในการดาเนิ น การ
เกีย่ วกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุในอนาคตต่อไป
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการสารวจองค์ความรูท้ งั ้ ทางด้านทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
ข้อมูลพืน้ ฐาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพส่วนตัว
- อาชีพ
- รายได้
- สถานะในครอบครัว
- สมาชิกภายในบ้าน
- การพักอาศัย
- จานวนบุตร

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในมาตรการการ
จัดสวัสดิ การสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
- สวัสดิการด้านรายได้
- สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
- สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย
- สวัสดิการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
- สวัสดิการด้านนันทนาการ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

