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บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสวสัดิการ
สังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากหนังสือรายงาน 
การวจิยั วารสาร และเอกสารอ่ืนๆ ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
2. แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการทางสังคม 
3. แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
4. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5. แนวคิดเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
6.  ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
 

 ความหมายของการบริหาร 
 ไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2553 : 8) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการน าเอาการตดัสินใจ 

และนโยบายไปปฏิบติั   
 บุญทนั ดอกไธสง (2551 : 1) ให้ความหมายวา่ การบริหาร คือ การจดัการทรัพยากรท่ี

มีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล  องคก์ร   
 ศิรดา ศรีของไทย (2553 : 19) กล่าวว่า การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีร่วมปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั และมองว่ากระบวนการบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมท่ีสามารถมองเห็นได ้3 ทาง คือ 

1.  ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับัญชาและผูใ้ต้บังคบับญัชา 
ตามล าดบัขั้นตอนของสายการบงัคบับญัชา 
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2.  ทางหน้าท่ี เป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าท่ี  บทบาท ความรับผิดชอบและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใหส้ าเร็จเป้าหมาย 

3. ทางปฏิบติั เป็นกระบวนการท่ีบุคคลและบุคคลตอ้งการ (Getzals & Guba) ร่วมท า
ปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนั 

โดยสรุป การบริหาร หมายถึง การท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีร่วมปฏิบติัการให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีมีประโยชน์สูงสุด 

แนวคิดเกีย่วกบับริหาร  
อบัดุลรอเชะ เดะแอ (2552 :  27-28)  กล่าวว่า  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีกระบวนการท างานตามหลกั PDCA หรือวงจรวงลอ้เดมม่ิง  
มาใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงวงจรวงลอ้เดมม่ิง คือ วงจรบริหารจดัการ หรือมาตรฐานการท างานเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง  ก่อให้เกิดงานคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน
เร่ือยๆ จนประชาชนพอใจ  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ ปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง หมุนเวียนไปเร่ือย ๆ ย่อมส่งผลให ้                  
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึนโดยตลอด วงจร PDCA น้ี ไดพ้ฒันาข้ึนโดย  
ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ไดน้ ามาเผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ล าดบัขั้นตอนของวงจร 
PDCA มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  P = Plan หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและ
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจขององคก์รเพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทั้งองค์กร การวางแผนในบางดา้นอาจจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกนัด้วยขอ้ก าหนดท่ีเป็น
มาตรฐานน้ีจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า    
การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนหรือไม่ 

2.  D = Do หมายถึง การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงก่อนท่ีจะปฏิบติังาน
ใด ๆ จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและเง่ือนไขต่าง ๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวขอ้งเสียก่อน ในกรณีท่ีเป็นงาน
ประจ าท่ีเคยปฏิบติัหรือเป็นงานเล็ก อาจใชว้ิธีการเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แต่ถา้เป็นงานใหม่
หรืองานใหญ่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก อาจตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะปฏิบติัจริง การปฏิบติั
จะตอ้งด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ และจะตอ้งเก็บรวบรวมและบนัทึก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวด้ว้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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3.  C = Check เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึน เพื่อประเมินผลวา่มีการปฏิบติังานตามแผนหรือไม่ มี
ปัญหาเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน ขั้นตอนน้ีมีความส าคญั เน่ืองจากในการด าเนินงานใด ๆ มกัจะ
เกิดปัญหาแทรกซ้อนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และ การประเมินปัญหา จึงเป็น    
ส่ิงส าคญัที่ตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน เพื ่อจะไดท้ราบขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ใน     
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบติังานจะตอ้ง
ตรวจสอบดว้ยว่าการปฏิบติันั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ  
การพฒันาคุณภาพของงาน 

4.  A = Act เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดท้  าการตรวจสอบ
แลว้ การปรับปรุงอาจเป็นการแกไ้ขแบบเร่งด่วน เฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซ ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างาน
ท่ีต่างจากเดิม เม่ือมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1   แสดงวงจร PDCA 

 
การบริหารงานในระดบัต่าง ๆ ทุกระดบัตั้งแต่เล็กสุด คือ การปฏิบติังานประจ าวนัของ

ปัจเจกบุคคลจนถึงโครงการใหญ่ ท่ีตอ้งใช้ก าลงัคนและเงินงบประมาณจ านวนมากย่อมมีกิจกรรม
PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบา้งไม่ครบวงจรบา้ง แตกต่างกนัตามลกัษณะ

Plan 

Do Act 

Check 
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งานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในแต่ละองคก์รจะมี PDCA อยูห่ลาย ๆ วง วงใหญ่สุดคือ วงท่ีมี
วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลา
ต่อเน่ืองกนัหลายปีจึงจะบรรลุผลการจะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏ 
เป็นจริงไดจ้ะตอ้งปฏิบติั (D) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบติังานประจ าปีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์ร แผนการปฏิบติังานประจ าปี จะก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงาน
ข้ึนใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่มีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ก็จะตอ้งแบ่งกระจายความ
รับผิดชอบไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มข้ึนอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเช่ือมโยงและ
ซ้อนกนัอยู ่การปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งหมด จะรวมกนัเป็น (D) ขององคก์รนั้น ซ่ึงองคก์รจะตอ้ง
ท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไ้ขปรับปรุงจุดท่ีเป็นปัญหาหรืออาจตอ้งปรับแผนใหม่ในแต่ละปี 
(A) เพื่อให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็นจริง และท าให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์รวมขององค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ (สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2545 : 1-2) 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2551 : 27 – 30) กล่าวว่า ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
PDCA (Plan – Do – Check – Act) ของเดมม่ิง ไซลเก้ิล หมายถึง วงจรการบริหารงานคุณภาพ   

เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย           
4  ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบครบ
วงจรอย่างต่อเน่ือง หมุนเวียนไปเร่ือยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน  โดยตลอด วงจร PDCA ไดพ้ฒันา โดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ไดน้ ามาเผยแพร่จนเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย ล าดบัขั้นตอนของวงจร PDCA มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.   Plan หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย /วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและ
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในวางแผนจะต้องท าความเขา้ใจกบัเป้าหมาย  
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร เพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร การวางแผนในบางดา้น อาจจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย ข้อก าหนดท่ีเป็น
มาตรฐานน้ีจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า     
การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนหรือไม่ 

2.   DO หมายถึง การปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว ้ ซ่ึงก่อนท่ีจะปฏิบติังาน
ใดๆ จ าเป็นต้องศึกษาขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวข้องเสียก่อนในกรณีท่ีเป็นงาน
ประจ าท่ีเคยปฏิบติัหรือเป็นงานเล็ก อาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง แต่ถา้เป็นงานใหม่
หรืองานใหญ่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก อาจตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะปฏิบติัจริง การปฏิบติั
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จะตอ้งด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้และจะตอ้งเก็บรวบรวมและบนัทึก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวด้ว้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

3.   Check หมายถึง กิจกรรมท่ีมีข้ึน เพื่อประเมินผลวา่มีการปฏิบติังานตามแผนหรือไม่  มี
ปัญหาเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน ขั้นตอนน้ีมีความส าคญั เน่ืองจากในการด าเนินงานใดๆ  มกัจะ
เกิดปัญหาแทรกซ้อนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่ เสมอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็น    
ส่ิงส าคญัที่ตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน เพื่อจะได้ทราบขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ใน  
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินต่อไป  ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบติังานจะตอ้ง
ตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบติันั้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพของงาน 

4.  Act เป็นกิจกรรมท่ีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว         
การปรับปรุงอาจเป็นการแกไ้ขแบบเร่งด่วน เฉพาะหนา้ หรือการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาซ ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ
ท างานท่ีต่างจากเดิม เม่ือมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงจะ
ช่วยใหก้ารวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มข้ึนไดด้ว้ย 

การบริหารงานในระดบัต่าง ๆ ทุกระดบัตั้งแต่เล็กสุด คือ การปฏิบติังานประจ าวนัของ
ปัจเจกบุคคลจนถึงโครงการใหญ่ ท่ีตอ้งใช้ก าลงัคนและเงินงบประมาณจ านวนมากย่อมมีกิจกรรม
PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบา้งไม่ครบวงจรบา้ง แตกต่างกนัตามลกัษณะ
งานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในแต่ละองคก์รจะมี PDCA อยูห่ลาย ๆ วง  วงใหญ่สุดคือ วงท่ีมี
วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลา
ต่อเน่ืองกนัหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏ
เป็นจริงไดจ้ะตอ้งปฏิบติั (D) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบติังานประจ าปีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร แผนการปฏิบติังานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCAของหน่วยงานข้ึน
ใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่มีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ก็จะตอ้งแบ่งกระจายความรับผิดชอบ
ไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มข้ึนอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเช่ือมโยงและซ้อนกนัอยู ่
การปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกนัเป็น (D) ของ P วางแผน D ปฏิบติั C ตรวจสอบ A 
การปรับปรุง องค์กรนั้น ซ่ึงองค์กรจะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไ้ขปรับปรุงจุดท่ีเป็น
ปัญหาหรืออาจตอ้งปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพื่อให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้น
ปรากฏเป็นจริง และท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์รวมขององค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
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เดมม่ิง (Deming, W.E., 1986 : 112) กล่าววา่ การจดัการอยา่งมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน โดยหลกัการท่ีเรียกว่า วงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี  

1.  Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงหรือทดสอบ
เพื่อการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

2.  Do คือ การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนยอ่ย 
3.  Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวา่บรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผิดพลาดหรือ

ไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง  
4.  Act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติั

ไม่เป็นไปตามแผน ใหท้  าซ ้ าวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้  
ศิรดา ศรีของไทย  (2553 : 26 – 28) กล่าวถึง  ทฤษฎีการบริหารจดัการ PDCA (Plan – Do – 

Check – Act) ของเดมม่ิง ไซลเก้ิล ซ่ึงหมายถึง วงจรการบริหารงานคุณภาพ เป็นกิจกรรมพื้นฐานใน
การพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบติั 
ตรวจสอบ ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง หมุนเวียน        
ไปเร่ือย ๆ ยอ่มส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึนโดยตลอด วงจร PDCA น้ี 
ไดพ้ฒันาข้ึนโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ไดน้ ามาเผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ล าดบั
ขั้นตอนของวงจร PDCA วา่ การบริหารงานในระดบัต่าง ๆ ทุกระดบัตั้งแต่เล็กสุด คือ การปฏิบติังาน
ประจ าวนัของปัจเจกบุคคลจนถึงโครงการใหญ่ ท่ีตอ้งใชก้ าลงัคนและเงินงบประมาณจ านวนมากยอ่มมี
กิจกรรม PDCA เกิดข้ึนเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีครบวงจรบา้งไม่ครบวงจรบา้ง แตกต่างกนั 
ตามลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในแต่ละองคก์รจะมี PDCA อยูห่ลาย ๆ วง วงใหญ่สุด
คือ วงท่ีมีวิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนวงใหญ่อาจครอบคลุม
ระยะเวลาต่อเน่ืองกนัหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร
ปรากฏเป็นจริงไดจ้ะตอ้งปฏิบติั (D) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบติังานประจ าปี
ของหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์ร แผนการปฏิบติังานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCA  ของหน่วยงาน
ข้ึนใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่มีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจ านวนมาก ก็จะต้องแบ่งกระจาย        
ความรับผดิชอบไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มข้ึนอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเช่ือมโยง
และซ้อนกนัอยู่ การปฏิบติังานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกนัเป็น (D) ขององค์กรนั้น ซ่ึงองค์กร
จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไ้ขปรับปรุงจุดท่ีเป็นปัญหาหรืออาจตอ้งปรับแผนใหม่
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ในแต่ละปี (A) เพื่อให้วิสัยทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็นจริง และท าให้        
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคร์วมขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ (2545 : 53-54)  กล่าววา่ วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check 
act)  คือ องคป์ระกอบหลกัของวงจรการจดัการ ไดแ้ก่ 

1.  P (Plan) คือ จะเร่ิมนับจากการแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา ระหว่างระดบัความแตกต่าง 
จุดท่ีมุ่งหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง เม่ือจบัจุดท่ีเป็นปัญหาไดแ้ลว้ จดัท าแผนมาตรการในการแกไ้ข แลว้จึง
เขา้สู่ขั้น D หรือ do ต่อไป 

2.  D  (Do) คือ การปฏิบติัตามแผนมาตรการแก้ไขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ ตอ้งแน่ใจวา่แผนท่ีจะลงมือปฏิบติันั้นเป็นแผนท่ีใหม่ล่าสุดจริงๆ  

3.  C  (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวา่งผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมายเสมอ   
4.  A  (Act) คือ การปฏิบติัหลงัการตรวจสอบ  
วฑูิรย ์สิมะโชคดี (2545 : 43-47) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ  (PDCA) เป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่

การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็นระบบอนัประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การน าแผนไป
ปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Act) กล่าวคือ จะเร่ิมจากการวางแผน 
การน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบติั การตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้ และหากไม่ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหมายไว ้
จะตอ้งท าการทบทวนแผนการโดยเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ังหน่ึงและท าตามวงจรคุณภาพซ ้ าอีก เม่ือวงจร
คุณภาพหมุนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและท าให้ระดบัผลลพัธ์สูงข้ึนเร่ือย ๆ  ดงันั้น 
การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากบัการสร้างคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึนโดยจุดเร่ิมต้นของวงจร
คุณภาพอยูท่ี่การพยายามตอบค าถามใหไ้ดว้า่ ท าอยา่งไรจึงจะดีข้ึน 

ถนดั เดชทรัพย ์ (2550 : 21 – 27)  กล่าวถึง แนวคิดทางการบริหารจดัการว่าไดว้ิวฒันาการ
เร่ือยมาเป็นล าดบั ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้4 แนว คือ 

1.   แนวคิดก่อนยุคการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre– Scientific Management) ในยุคน้ีเป็น
ยคุก่อนปี ค.ศ. 1880 ซ่ึงการบริหารในยุคน้ีอาศยัอ านาจหรือการบงัคบัให้คนงานท างาน ซ่ึงวิธีการบงัคบั
อาจใช ้การลงโทษ การใชแ้ส้ การท างานในยุคน้ีเปรียบเสมือนทาส คนในยุคน้ีจึงตอ้งท างานเพราะกลวั
การลงโทษ 

2.  แนวคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แนวคิดน้ีเร่ิมในช่วง
ของการปฏิวติัอุตสาหกรรม คือประมาณปี ค.ศ. 1888 เป็นตน้มาจนถึงปี 1930 ในยุคน้ีไดใ้ชห้ลกัวิธีการ
จดัการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจดัการ ท าให้ระบบบริหารจดัการแบบโบราณได้
เปล่ียนแปลงไปมาก ซ่ึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการบริหารในยุคน้ีมี 2 ท่าน คือ เฟร็ดเดอร์ริช ดบับลิว.      
เทยเ์ลอร์ (Frederich W. Taylor) และ เฮนรี เจ. ฟาโยล ์(Henri J. Fayol) 
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 เฟร็ดเดอร์ริช ดบับลิว เทยเ์ลอร์ (Frederich W. Taylor อา้งถึงใน ถนดั เดชทรัพย,์ 2550 
: 21 – 27) ไดรั้บการยอกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ หรือบิดาของวิธีการจดัการท่ีมี
หลกัเกณฑ์ โดยไดศึ้กษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย   
เทยเ์ลอร์ (Taylor) ไดเ้ขา้ท างานคร้ังแรกในโรงงานท่ีเพนซิลวาเนีย เม่ือปี ค.ศ.1878 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
เศรษฐกิจตกต ่ามาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลงานของ
คนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม  การตดัสินใจขาดหลกัการและเหตุผลเทยเ์ลอร์ (Taylor) ไดค้ดัคา้น
การบริหารงานแบบเก่าท่ีใชอ้  านาจ (Power) วา่เป็นการบริหารท่ีใชไ้ม่ไดแ้ละมีความเช่ือวา่ การบริหารท่ี
ดีตอ้งมีหลกัเกณฑ์ การท างานไม่ไดเ้ป็นไปตามยะถากรรม เทยเ์ลอร์ (Taylor) จึงไดศึ้กษาและวิเคราะห์
เวลาการเคล่ือนไหวในขณะท างาน (Time and Motion )เพื่อดูการท างานและการเคล่ือนไหวของคนงาน
ในขณะท างาน โดยไดคิ้ดคน้และก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอยา่ง
ท่ีไดม้อบหมายใหค้นงานท า ดงันั้น ผูบ้ริหารการจดัการ จึงตอ้งเนน้และปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  ก าหนดวธีิการท างานดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ไดมี้การทดลองแลว้วา่เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด 
 2.  การคดัเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ตอ้งท าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีเหมาะสม 
 3.  ตอ้งมีการประสานร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัคนงาน 
 4.  ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ในดา้นการวางแผน และมีการมอบหมายงาน

ตามความถนดัดว้ย 
 ส าหรับการศึกษาท่ีใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มีส่วนประกอบ

ส าคญั 3  ลกัษณะ คือ 
 1.  มีแนวคิดท่ีชดัเจน (Clear Concept) แนวความคิดตอ้งชดัเจนแน่นอนในส่ิงท่ีจะ

วเิคราะห์ 
 2.  วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) สาขาพิจารณาขอ้เท็จจริงไดท้างวิทยาศาสตร์หรือ

สังเกตได ้แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการทดสอบความถูกตอ้ง ถา้เป็นจริงก็คือหลกัเกณฑ ์(Principles) 
 3.  ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจดัระบบความคิดและหลกัเกณฑ์มารวมกนัเพื่อได้

ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 เฮนรี เจ ฟาโยล์ (Henri J. Fayol อา้งถึงใน ถนดั เดชทรัพย,์ 2550 : 21 – 27) เสนอ

แนวคิดและก าหนดหลกัเกณฑใ์นการบริหารของผูบ้ริหารดงัน้ี 
 1.  หนา้ท่ีของนกับริหาร (Management Functions) มีดงัน้ี 

 1.1  การวางแผน (Planning) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมการวางแผน          
การท างานขององคก์ารไวล่้วงหนา้ 
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 1.2  การจดัองค์การ (Organizing) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมจดั
โครงสร้างขององคก์ารใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรทางการบริหาร 

 1.3  การสั่งการ (Directing) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวินิจฉยัสั่งการ
ท่ีดี เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารด าเนินการไปตามเป้าหมาย 

 1.4  การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การท่ีมีผูบ้ริหารมีหน้าท่ี
เช่ือมโยงต่าง ๆ ขององคก์ารใหด้ าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั 

 1.5  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารคอยควบคุมและก ากบั
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ารใหด้ าเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้

 2.  หลกัการบริหาร (Management Principle) Fayol ได้วางหลกัพื้นฐานทางการ
บริหารไว ้ 14 ประการ ดงัน้ี 

 2.1  การแบ่งงานกนัท า (Division of Work) การแบ่งงานกนัท าจะท าให้คน
เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) อนัเป็นหลกัการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคน ให้
ท างานเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.2  อ านาจหนา้ท่ี (Authority) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารมีสิทธิท่ีจะสั่ง
ให้ผูอ่ื้นปฏิบติังานท่ีตอ้งการไดโ้ดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดข้ึนตามมาดว้ย ซ่ึงจะ
มีความสมดุลซ่ึงกนัและกนั 

 2.3  ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะตอ้งเคารพเช่ือฟัง 
และปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กติกาและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีองคก์ารก าหนดไว ้ความมีระเบียบวินยัจะมาจาก    
ความเป็นผูน้ าท่ีดี 

 2.4  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ในการท างานใตบ้งัคบั
บญัชาควรไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการโตแ้ยง้สับสน 

 2.5  เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยูภ่ายใตก้ารจดัการ
หรือการสั่งการโดยผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงคนใด 

 2.6  ผลประโยชน์ขององคก์ารมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordinatation 
of Individual Interest to the General Interest) ค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นอนัดบัแรก 

 2.7  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (Remuneration of Personnel) ตอ้งยุติธรรม และ
เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

 2.8  การรวมอ านาจ (Centralization) ควรรวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลางเพื่อให้
สามารถควบคุมได ้
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 2.9  สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) การติดต่อส่ือสารควรเป็นไปตาม    
สายงาน 

 2.10  ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผูบ้ริหารต้องก าหนดลักษณะและ
ขอบเขตของงานเพื่อประสิทธิภาพในการจดัระเบียบการท างาน 

 2.11  ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรม และความเป็นกนัเอง เพื่อให้เกิดความ
จงรักภกัดี 

 2.12  ความมัน่คงในการท างาน (Stability of  Tincture of  Personnel) การ
หมุนเวยีนคนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ และความมัน่คงในการจา้งงาน 

 2.13  ความคิดริเร่ิม (Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม 

 2.14  ความสามคัคี (Esprit de Corps) หลีกเล่ียงการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
องคก์าร 

3.  แนวคิดการจดัการยุคมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation) แนวคิดมนุษยส์ัมพนัธ์เป็น
แนวคิดท่ีขดัแยง้กบัแนวคิดการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นประสิทธิภาพของการท างาน และ
มองขา้มความส าคญัของคน เห็นวา่มนุษยไ์ม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีความตอ้งการมากนกั มีพฤติกรรมท่ีง่าย
ต่อความเขา้ใจ โดยอาศยัโครงสร้างขององค์การมาเป็นตวัก าหนด และควบคุม ให้มนุษยท์  างานให้
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงยุคมนุษยส์ัมพนัธ์นั้นเป็นแนวคิดท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่ง ปี ค.ศ. 1930 – 1950 เน่ืองจาก
เล็งเห็นวา่การจดัการใดๆ จะบรรลุผลส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัคนเป็นหลกั ดงันั้นแนวคิดมนุษยส์ัมพนัธ์ 
จึงไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองราวความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relations) จึงท าให้เร่ืองราว
ของมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relation) กลบัมามีบทบาทส าคญัมากข้ึน นกัวิชาการส าคญัท่ีให้      
การสนบัสนุนและศึกษาแนวคิดน้ีคือ จอร์จ เอลตนั มาโย (Greorge Elton Mayo) ไดท้  าการทดลองวิจยั 
ท่ีเรียกวา่ “Hawthorne Experiment” เม่ือปี ค.ศ. 1924 –1927 ณ Western Electric Company ในเมืองชิคาโก 
มลรัฐอิลลินอยส์ ซ่ึงจุดประสงคก์็คือ ตอ้งการเขา้ใจพฤติกรรมของคนในหนา้ท่ีงานท่ีจดัไวใ้ห้ ปรากฏวา่
คนท างานมิใช่ท างานเพื่อหวงัผลตอบแทนดว้ยตวัเงินเพียงอย่างเดียว แต่คนท างานตอ้งการดา้นสังคม
ภายในกลุ่ม ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ ท่ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ตลอดจนความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหวา่งคนงานดว้ยกนั การศึกษาวจิยัดงักล่าวไดศึ้กษาทดลองออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1.  การศึกษาทดลองภายในห้อง (Room Studies) ได้ท าการทดลองเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของแสงสว่างภายในห้องท างาน เพื่อสังเกตประสิทธิของการท างานว่าเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร 
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 2.  การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing Studies) การทดลองน้ีก็เพื่อคน้หา 
ความเปล่ียนแปลงในการท างานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มของการท างานและการบงัคบับญัชา 

 3.  การศึกษาโดยการสังเกต (Observation Studies) เป็นการสังเกตการท างานของคน
และปัจจยัอ่ืนๆ จากการทดลองน้ีไดป้ระโยชน์หลายประการ คือ 

  3.1  คนมิใช่วตัถุส่ิงของ คนมีชีวติจิตใจ จะซ้ือดว้ยเงินอยา่งเดียวมิได ้
  3.2  การแบ่งงานกนัท าตามลกัษณะเฉพาะตวั มิใช่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ 
  3.3  เจา้หน้าท่ีระดบัสูง การจูงใจด้วยจิตใจมีความส าคญั และมีความหมาย

มากกวา่การจูงใจดว้ยเงินตรา 
  3.4  ประสิทธิภาพการท างานหาได้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว             

ยงัข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารดว้ยจากการศึกษาแนวคิดมนุษยส์ัมพนัธ์ ท าให้ไดมี้การศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์ทางการจดัการมากข้ึน โดยน าเอาหลกัการจดัการมาผสมผสานกบัพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นองคก์าร ท าให้ไดค้วามรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น อบัราฮมั มาสโลว ์ (Abram Maslow) ได้
ศึกษาการแสวงหาความตอ้งการของมนุษย ์วา่มนุษยเ์ราแสวงหาอะไร โดยเขาไดเ้สนอ ทฤษฎีล าดบัขั้น
ของความตอ้งการ   (Hierachy ofNeed) ส่วน เฟร็ดเดอร์ริช เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ไดศึ้กษา
รูปแบบของการจูงใจโดยไดเ้สนอ ทฤษฎี Two Factor Theory of Motivation เป็นตน้ 

4.  แนวคิดการจดัการยุคการบริหารสมยัใหม่ (Modern Management) แนวคิดในยุคน้ีเร่ิม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 – ปัจจุบนั ซ่ึงในขณะน้ีเศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความสลบัซบัซ้อน
ในการบริหารการจดัการก็มากข้ึน เพราะฉะนั้นการจดัการสมยัใหม่ จึงตอ้งใชห้ลกัทางคณิตศาสตร์
มาช่วยในการตดัสินใจ ตลอดจนการจดัการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการจดัการ
สมยัใหม่ก็ยงัมิไดทิ้้งหลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์และแนวคิดในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์เสียทีเดียวการจดัการ
เชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set of Interdependent, Interaction 
Element” ตวัอย่างเช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเรานั้นประกอบดว้ย อวยัวะ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งอตัโนมติั ระบบจึงถือเป็น Grand Theory  เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะ
มีระบบยอ่ยหรือส่ิงต่าง ๆ มากมาย เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ  ขององคก์ารไม่วา่ภายในหรือภายนอก ลว้นแต่
มีความสัมพนัธ์ เก่ียวเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงันั้น การบริหารการจดัการจึงตอ้งปรับตวัให้มี
ความสมดุลอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวจึงจะท าให้องคก์ารเติบโต 
อยู่รอด และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายการจดัการโดยใช้คณิตศาสตร์  หรือเชิงปริมาณมาช่วยใน      
การตดัสินใจ  (Quantitative or  Decision Making Approach) การศึกษาในแนวน้ีจะใช ้เคร่ืองมือสมยัใหม่
มาช่วยในการตดัสินใจ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิจยั การใชค้อมพิวเตอร์ เป็นตน้ ท าให้ตอ้งมี
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หลกัการและเหตุผลมีหลกัมีเกณฑ์ และเป็นการบริหารการจดัการท่ีสามารถลดความเส่ียงขององค์การ
ไดใ้นระดบัหน่ึง      

พชัรี อินทร์อ านวย (2551) กล่าววา่ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีกระบวนการท างานตามหลกั PDCA หรือวงจรวงลอ้เดมม่ิง มาใช้ใน 
การบริหารงาน ดงัน้ี 

1.  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้
ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
ฯลฯ พร้อมกบัพิจารณาวา่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุ
วธีิการเก็บขอ้มูลใหช้ดัเจน นอกจากน้ี จะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้แลว้ก าหนดทางเลือกใน
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดงักล่าวการวางแผนยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน 
เวลา ฯลฯ โดยสรุปแลว้ การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบนั พร้อมกบัก าหนดสภาพท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดว้ยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะอยา่งลงตวั  

2.  ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตาม
ทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนการวางแผน ในขั้นน้ีตอ้งตรวจสอบระหว่างการปฏิบติัดว้ยว่าได้
ด าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ พร้อมกบัส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบดว้ย เราไม่ควรปล่อยให้ถึง
วินาทีสุดทา้ยเพื่อดูความคืบหน้าท่ีเกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผูบ้ริหารย่อมตอ้งการ
ทราบความคืบหนา้อยา่งแน่นอน เพื่อจะไดม้ัน่ใจวา่โครงการปรับปรุงเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  

3.  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได้รับ 
จากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แต่ขั้นตอนน้ีมกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบท าให้เราทราบวา่
การปฏิบติัในขั้นท่ีสองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ส่ิงส าคญัก็คือ 
เราตอ้งรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
ส าหรับขั้นตอนถดัไป  

4.  ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้นมาจดัท าให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้
เร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง 
ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีวางไว ้เราควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวเิคราะห์  
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สรุป การบริหารจดัการ เป็นการท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีร่วมปฏิบติัการให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองค์ประกอบส าคญั ใช้ทรัพยากรบริหารเป็น
องค์ประกอบพื้นฐาน ร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
ถนดั เดชทรัพย ์(2550 : 21) กล่าวถึง ทรัพยากรในการบริหารจดัการ ท่ีจะท าให้องคก์ร

ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี 
1.  คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นหวัใจขององคก์าร ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จใน

การจดัการ 
2.   เงิน (Money) คือ ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร

ด าเนินการต่อไปได ้
3.  วสัดุ (Materials) คือ วตัถุดิบซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัไม่แพปั้จจยัอ่ืน จ าเป็นตอ้งมี

คุณภาพและมีตน้ทุนท่ีต ่า เพราะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 
4.  เคร่ืองจกัร (Machine) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ท่ีมีศกัยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการผลิตเช่นกนั 
วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบติั (Managementor Method) การจดัการหรือการบริหารใน

องค์กรธุรกิจประกอบดว้ยระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการต่างๆ หากมีระบบท่ีชดัเจนตลอดจน   
มีระเบียบขั้นตอนวธีิการต่างๆในการท างาน ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จไดดี้ 

สรุปไดว้่า การบริหารสวสัดิการ เป็นการท างานของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีร่วม
ปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองค์ประกอบส าคญั โดยน า
หลกัการบริหาร PDCA ของเดมม่ิง ไซลเก้ิล ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติั ดา้นการตรวจสอบ   
และดา้นการปรับปรุงมาบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ให้มี
ประสิทธิภาพ จากการสงเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการข้างต้นเก่ียวกับการบริหาร
สวสัดิการสังคมตามยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 นกัวชิาการและนกัวจิยัศึกษาเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอาย ุ
 

นักวชิาการหรือนักวจัิย ปัจจัย  /  ข้อค้นพบ 
อบัดุลรอเซะ  เดะแอ 
(2552 : 19 – 21) 

1. การก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงค ์
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การปรับปรุง 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(2551 : 27 – 30) 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การปรับปรุง 

เดมม่ิง  
(Deming, 2004) 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การปรับปรุง 

ศิรดา   ศรีของไทย 
(2553 : 26 - 28) 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การปรับปรุง 

ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ 
(2545 : 53-54)   

1. การหาปัญหา 
2. การปฏิบติั 
3. การเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมาย 
4. การปรับปรุง 

วฑูิรย ์ สิมะโชคดี  
(2545 : 43-47)   

1. การวางแผน 
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การปรับปรุงแกไ้ข 
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ตารางท่ี  2.1  (ต่อ) 
 

นักวชิาการหรือนักวจัิย ปัจจัย  /  ข้อค้นพบ 
ถนดั  เดชทรัพย ์
(2550 : 21 – 27) 

1. อ านาจ/การบงัคบัใหค้นท างาน 
2. การจดัการแบบวทิยาศาสตร์ 
3. การจดัการยคุมนุษยส์ัมพนัธ์ 
4. การจดัการยคุการบริหารสมยัใหม่ 

เฟริดเดอร์ริช ดบับลิว เทยเ์ลอร์ 
(1998) 

1. ก าหนดวธีิการท างาน 
2. คดัเลือกบุคลากร 
3. ประสานร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัคนงาน 
4. การมอบหมายงาน 

เฮนรี เจ ฟาโยล ์
(1917) 

1. การวางแผน 
2. การจดัองคก์าร 
3. การสั่งการ 
4. การประสานงาน 
5. การควบคุม 

พชัรี อินทร์อ านวย  
(2551) 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบติั 
3. การตรวจสอบ 
4. การด าเนินงานใหเ้หมาะสม 
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ตารางท่ี 2.2  วเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ 
 

ท่ี 
การสังเคราะห์ปัจจยัการ

บริหารสวสัดิการสังคมของ
ผูสู้งอาย ุ

นกัวิชาการ 

   อ
บัดุ

ลร
อเซ

ะ  
เดะ

แอ
 

มห
าวิ
ทย

าล
ยัสุ

โข
ทยั

ธร
รม

าธิ
รา
ช 

   เ
ดม

มิ่ง
 

   ศิ
รด
า  
 ศรี

ขอ
งไ
ทย

 

ถน
ดั  
เดช

ทรั
พย

 ์

ปริ
ทร

รศ
น์ 
พนั

ธุบ
รร
ยง
ก ์ 

วิฑู
รย
 ์ สิ

มะ
โช

คดี
  

  เฟ
ร็ด
เดอ

ร์ริ
ช ด

บับ
ลิว

. เท
ยเ์ล

อร์
  

เฮน
รี เ
จ ฟ

าโ
ยล

 ์

 พชั
รี อิ

นท
ร์อ

 าน
วย

  

 
 

รวม
ความถ่ี 

1 การวางแผน           6 
2 การปฏิบติั            7 
3 การตรวจสอบ           6 
4 การปรับปรุง           6 
5. ก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงค ์           1 
6. ก าหนดวธีิการท างาน           1 
7. การจดัการแบบวทิยาศาสตร์           1 
8. การจดัการยคุมนุษยส์มัพนัธ์           1 
9. การจดัการยคุการบริหารสมยัใหม่           1 
10. อ านาจ/การบงัคบัใหค้นท างาน           1 
11. การหาปัญหา           1 
12. เปรียบเทียบผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมาย           1 
13. คดัเลือกบุคลากร           1 
14. ประสานร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหาร

กบัคนงาน 
          2 

15. การมอบหมายงาน           1 
16. การจดัองคก์ร           1 
17. การสัง่การ           1 
18. การควบคุม           1 
19. การด าเนินงานใหเ้หมาะสม           1 

รวม 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
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จากขอ้สรุปของผูว้จิยัตามแนวทางท่ีทบทวนแนวคิดของนกัวิชาการในตารางท่ี 2.4 ซ่ึง
เป็นแนวทางสรุปของผูว้จิยั เน้ือความเขา้ใจท่ีชดัเจน ได ้4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1.  ดา้นการวางแผน เป็นการวางเคา้โครงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัสวสัดิการทางสังคม
ของผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ดา้นการปฏิบติั เป็นการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจตอ้งมีการประชุม  
การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการของผูสู้งอายกุ่อนจะปฏิบติังานจริง 

3.  ดา้นการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังาน มีความเป็นไปได้
ตามแผนงานหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และสนองตอบความตอ้งการของผูสู้งอายใุนระดบัใด 

4.  ดา้นการปรับปรุง เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
เพื่อน ามาปรับปรุงใหก้ารบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัสวสัดิการสังคม 
 

แนวคิดสวสัดิการสังคมเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานความเป็นมาอย่างยาวนาน ตั้ งแต่ยุค        
การปฏิวติัอุตสาหกรรม แนวคิดน้ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของสังคมตะวนัตกซ่ึง
เปล่ียนแปลงจากเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรมซ่ึงส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเคล่ือนยา้ยจากกลุ่ม
เครือญาติและชุมชนไปสู่สังคม ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศแรกท่ีมีการน าแนวคิดสวสัดิการสังคม     
มาแปลงเป็นนโยบายสวสัดิการสังคมท่ีครอบคลุมใน 1) ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ซ่ึงรัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและอบรมให้กบัเยาวชนเพื่อพฒันา
บุคคลเหล่านั้นใหเ้ป็นก าลงัแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ดา้นการส่งเสริมการมีงานท า มีการออกกฎหมาย
ส่งเสริมแรงงานเพื่อเป็นหลกัประกนัใหทุ้กคนมีงานท า โดยรัฐสร้างงานจดัการหางานและส่งเสริมธุรกิจ
เพื่อขยายตลาดแรงงาน 3)  การคุ้มครองแรงงานและสุขภาพอนามัย โดยมีกฎหมายหมายก าหนด
มาตรฐานขั้นต ่าตามสภาพการจา้งงาน ความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน การคุม้ครองแรงงาน รวมทั้ง
อาชีพพิเศษ 4) การประกันสังคม ซ่ึงครอบคลุมการประกันสุขภาพ อุบติัเหตุ ชราภาพ คลอดบุตร   
สงเคราะห์บุตร การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการวา่งงาน นูแฮส (Neuhaus, 1979 อา้งถึงใน ณรงค ์  
เพชรประเสริฐ, 2546 : 21) 

ในประเทศไทยระบบสวสัดิการสังคมสมยัใหม่เร่ิมในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 5 โดยรัฐบาล
ให้บริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข มีการจดัตั้งองค์กรดา้นสังคมสงเคราะห์ข้ึนมาใน พ.ศ.2446   
ช่ือสภาอุณาโลมแดง หรือสภากาชาดไทย ในปัจจุบนัสวสัดิการสังคมของไทยมีการพฒันาตามแนวทาง
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เสรีนิยม โดยมุ่งเน้นในการด าเนินงานดา้นสังคมสงเคราะห์ แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีได้มีการก าหนดเอาไว ้ 
ต่อมาไดมี้การขยายไปสู่การประกนัสังคม ตลอดจนการให้การศึกษาฟรีบางระดบัในปัจจุบนั และ
การบริการดา้นสาธารณสุขในราคาถูก นโยบายสวสัดิการสังคมของไทยมีหน่วยงานหลายกระทรวงท่ี
รับผิดชอบในแต่ละดา้น เช่น ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้แรงงานจะอยู่ภายใตก้ารรับผิดชอบของกระทรวง
แรงงาน ดา้นสาธารณสุข  อยูภ่ายใตก้ารด าเนินกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น อาทิ เด็กและเยาวชน ผูย้ากไร้ 
ผูช้รา ผูพ้ิการหรือทุพลภาพ ผูด้อ้ยโอกาส ผูถู้กละเมิดทางเพศและอ่ืนๆ การให้สวสัดิการจะครอบคลุม
ถึงทุนการศึกษา การประกอบอาชีพ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ท่ีอยู่อาศยั การรักษาพยาบาล นนัทนาการ
และกระบวนการยุติธรรม ภายใตข้อ้บงัคบัของพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัการสวสัดิการสังคม  
พ.ศ. 2546 เก่ียวกบัระบบการจดับริการทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของ 

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง  เหมาะสม  เป็นธรรม  และ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศยั การท างานและการมีรายได ้  
นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิท่ี
ประชาชนจะตอ้งไดรั้บ นูแฮส  (Neuhaus, 1979 อา้งถึงใน ณรงค ์เพชรประเสริฐ, 2546 : 23) 

สรุปแนวคิดสวสัดิการสังคม  มีขอบเขตของแนวคิดกวา้ง ไม่ครอบคลุมเฉพาะเจาะจงเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงประเทศไทยไดน้ ามาใชใ้นการบริหารงานสวสัดิการสังคม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ท่ีดี มีความมัน่คง  มีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี  มีสุขภาพท่ีดี  เนน้ใหป้ระชาชนไดรั้บสวสัดิการสังคมท่ีดี 
เท่าเทียม ทัว่ถึงกนัทุกคน ทุกระดบั ทุกฐานะความเป็นอยู ่อาทิเช่น การสังคมสงเคราะห์ การประกนัสังคม 
และการบริการสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งตนเองได ้

ความหมายของสวสัดิการสังคม   
ในปัจจุบนัมีนกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของสวสัดิการสังคมไวด้งัน้ี 
กูรานิล (Guralnik อา้งถึงใน จรัล เหลืองศรีสกุล, 2549 : 20) กล่าวว่า สวสัดิการสังคม   

หมายถึง การท่ีรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูย้ากจน ผูไ้ร้งาน ฯลฯ 
จรัล เหลืองศรีสกุล (2549 : 20) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสวสัดิการสังคมวา่  หมายถึง  กิจกรรมท่ี

จดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ในอนัท่ีจะช่วยเหลือเจือจุนบุคคลและสภาวะแวดลอ้มของเขา โดยใชเ้ทคนิคและ
วธีิการต่างๆ เขา้ช่วยให้บุคคล กลุ่มบุคคล  และชุมชนบรรลุความตอ้งการ  สามารถแกปั้ญหาไดป้รับตวั
อยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ตลอดจนปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน
กวา่เดิม  

สุรางรัตน์  วศินารมณ์  และกิติพฒัน์  นนทปัทมะดุล, 2547 : 3)  ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่  
สวสัดิการสังคม ไวว้่าเป็นความพยายามในการส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่พื้นฐาน     
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ที่มัน่คง โดยครอบคลุมการบริการกบับุคคลและชุมชนในลกัษณะของการพฒันาสังคม และ   
การเสริมสร้างให้บุคคลสามารถเผชิญกบัสภาพปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
พยายามขจดัสภาพภาวะท่ีพึ่งตนเองไม่ไดข้องประชาชนใหห้มดไป 

นงลกัษณ์ เอมประดิษฐ์ (2549 : 3) ให้ความหมายของสวสัดิการสังคมไวว้า่เป็นระบบ
การจดับริการสังคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชาชนและความมัน่คงทางสังคมใน
ระบบมาตรฐาน เพื่อเป็นการพฒันาสังคมในระดับพื้นฐานและเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยในการด าเนินการด้านสวสัดิการสังคมจะต้องประกอบด้วยสถาบันทางสังคมและ
บุคลากรท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพหรือเป็นผูด้  าเนินการในแต่ละด้าน เพื่อส่งผลให้สภาพ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคมมีมาตรฐานและคุณภาพ 

อญัชลี มีมุข คอนวิซ า (2550 : 12) ให้ความหมายของสวสัดิการสังคม ว่าเป็นการป้องกนั  
การแก้ไขปัญหา การพฒันาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ถึงเหมาะสมเป็นธรรมและให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยัท่ีดี ท่ีอยู่อาศยั การท างานและการมีรายได ้  
นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการ สังคมทัว่ไป  โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ
ท่ีประชาชนจะตอ้งไดรั้บและการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั   

ฟรายด์เลนเดอร์ (Friendlander, 1963 : 16) กล่าวว่า สวสัดิการสังคม หมายถึง นโยบาย 
ผลประโยชน์และบริการ ซ่ึงท าใหก้ารจดับริการต่างๆ ด าเนินไปอยา่งแน่นอน เพื่อให้ตรงและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสังคม เป็นบริการพื้นฐานในการจดัสวสัดิการแก่ประชาชน 

วิจิตร ระวิวงศ์  (2547 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิการสังคมว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี
รัฐบาลและเอกชนทุกระดบัจดัใหมี้ข้ึนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อประกนัความเป็นอยูท่ี่ดี
ของประชาชน โดยอาศยัผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้จากหลายสาขา ไม่เฉพาะแต่นกัสังคมสงเคราะห์เท่านั้น   
ทั้งท่ีจุดศูนยก์ลางของงานสวสัดิการสังคม คือ ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี       
มีหลักประกัน งานสวสัดิการสังคม ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาแก่บุคคลท่ีประสบ       
ความเดือดร้อนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงมาตรการป้องกนัและส่งเสริมสวสัดิการสังคมให้ดีข้ึนด้วย
ประการท่ีส าคญั สวสัดิการสังคมถือเป็นส่วนหน่ึงของงานพฒันาสังคม 

โดยสรุป สวสัดิการสังคม คือ การท่ีรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ผูย้ากจน  
ผูไ้ร้งาน ช่วยเหลือเจือจุนบุคคลและสภาวะแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐาน   
ความเป็นอยู่พื้นฐานท่ีมัน่คง โดยครอบคลุมการบริการกบับุคคลและชุมชนในลกัษณะของการพฒันา
สังคม เป็นการพฒันาสังคมในระดบัพื้นฐานและเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใน
การด าเนินการด้านสวสัดิการสังคมจะตอ้งประกอบด้วย  สถาบนัทางสังคมและบุคลากรที่มี
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ความหลากหลายทางวิชาชีพหรือเป็นผูด้  าเนินการในแต่ละด้าน งานสวสัดิการสังคม ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาแก่บุคคลท่ีประสบความเดือดร้อนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงมาตรการป้องกนัและ
ส่งเสริมสวสัดิการสังคมใหดี้ข้ึนดว้ยประการท่ีส าคญั   

องค์ประกอบของสวสัดิการสังคม 
ระพีพรรณ ค าหอม (2549 : 6 – 27) ไดจ้  าแนกองค์ประกอบของสวสัดิการสังคมว่า 

หากพิจารณาถึงงานสวสัดิการสังคมในลกัษณะท่ีเป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม
หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสวสัดิภาพสังคม แล้วอาจจ าแนกองค์ประกอบของสวสัดิการสังคมได ้      
7 ประการ ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูห่รือสภาพชีวติท่ีดี ดงัน้ี 

1. การศึกษา (Education) 
2. สุขภาพอนามยั (Health) 
3. ท่ีอยูอ่าศยั (Housing) 
4. การท างานและการมีรายได ้(Employment and Income Maintenance) 
5. ความมัน่คงทางสังคม (Social Security) 
6. บริการสังคม (General Social Service) 
7. นนัทนาการ (Recreation) 
วนัทนีย ์ วาสิกะสิน และคนอ่ืนๆ (2547 : 3)  ไดแ้บ่งองคข์องสวสัดิการสังคมประกอบเป็น 

3  ประเภทใหญ่ๆ   
1.  การประกนัสังคม (Social Insurance) คือ การสร้างหลกัประกนัในการด ารงชีวิตใน

กลุ่มสมาชิกท่ีมีรายไดแ้ละจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน ประกนัสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉล่ียความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน  
เพื่อใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2.  การสงเคราะห์ประชาชน (Public Assistance) คือ กิจการเก่ียวกบัการสงเคราะห์คนท่ี
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เช่น คนชรา คนพิการ 

3.  การบริการสังคม (Social Services) คือ การจดัสรรบริการ เพื่อสร้างเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่และสวสัดิภาพของประชาชน ดว้ยจุดมุ่งหมายของการป้องกนั การบ าบดัความเดือดร้อน  
การสร้างเสริม และพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอ้ยา่งเป็นสุขตามควรแก่อตัภาพ ทั้งน้ีบริการสังคมจะแตกต่างจากบริการ
สาธารณะ  และสาธารณูปโภค ดว้ยปัจจยัการบริการท่ีมุ่งเนน้สวสัดิภาพของบุคคลมากกว่าการจดัสรร
บริการทางกายภาพ เพื่อชุมชนและโครงสร้างปัจจยั พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
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จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของสวสัดิการสังคมเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยูห่รือสภาพชีวติท่ีดี  ไดแ้ก่ การศึกษา สุขภาพอนามยั  ท่ีอยูอ่าศยั  การท างานและ
การมีรายได ้ความมัน่คงทางสังคม บริการสังคม นนัทนาการ เป็นการสร้างหลกัประกนัในการด ารงชีวิต 
การสงเคราะห์คนท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้  

ประเภทของสวสัดิการตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) กล่าววา่ การจดับริการ

สวสัดิการสังคมเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคม 
ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี   

1.  การมีการศึกษาท่ีดี  (Education)  หมายถึง  ประชาชนพึงได้รับบริการท่ีส่งเสริมและ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ ทกัษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะพึงประสงค ์  
เพื่อไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปและแมว้่าประชาชนจะมีขอ้บกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็จะได้รับบริการการศึกษาพิเศษ และ
จดัรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนท่ีมีขอ้จ ากดัเหล่านั้น  ทั้งน้ี
ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาในระดับน้อยท่ีสุด คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพิการ   
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ผูย้ากจนและผูด้้อยโอกาส      
ชนกลุ่มน้อยคนต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา ต่างความเช่ือ ต่างความสนใจทางการเมืองต่างแบบแผน    
การด าเนินชีวิตผูอ้ยูใ่นภูมิภาคทอ้งถ่ินห่างไกล เป็นผูด้อ้ยโอกาสหรือแมแ้ต่เพศ  วยั  ผิวพรรณ ตอ้ง
ไม่เป็นเหตุให้ประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไดรั้บบริการทางการศึกษานอ้ยกวา่หรือดอ้ยกว่า  
ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกนัของประชาชนทัว่ไป 

2.  การมีสุขภาพอนามยั (Health) หมายถึง ประชาชนไดรั้บการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ  
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพฒันาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอยา่งทัว่ถึง และ
เท่าเทียมกนั โดยประชาชนไม่วา่เพศใด อายุวยัใด เช้ือชาติใด อยู่ในภูมิภาคใด หรืออยู่ในวฒันธรรมใด  
มีความสนใจทางการเมืองมีแบบแผนการด ารงชีวิตเช่นใดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมใน
ระดบัชั้นใดก็ตามพึงไดรั้บบริการสวสัดิการสังคม ดา้นสุขภาพอนามยัท่ีไดม้าตรฐาน อย่างทัว่ถึง
เสมอภาค เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัญหาของบุคคล กลุ่มบุคคลและ
ประชาชน 

3.  การมีงานท าและการมีรายได้  (Employment and Income Maintenance) หมายถึง  
ประชาชนมีงานท างานท่ีท าให้รายได้อยา่งนอ้ยเพียงพอแก่การด ารงชีพ การท างานท่ีสวสัดิการท่ีดี  
หรืออย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนด งานท่ีท าตอ้งไม่เส่ียงต่อการเจ็บป่วย อุบติัเหตุและอุบติัภยัต่างๆ  
ไม่เป็นงานท่ีสร้างความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายประชาชน
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มีความภาคภูมิใจในงานท่ีจะท าและมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานนั้นๆ  ประชาชนตอ้งไดรั้บรายได้
และสวสัดิการจากการท างานอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม  ประชาชนสามารถรวมกลุ่มรวมตวั
ปกป้องผลประโยชน์ของตนในรูปแบบของสหภาพแรงงาน เม่ือมีการเลือก 

4.  การมีความมัน่คงทางสังคม (Social Security) หมายถึง ประชาชนทุกคนท่ีมีรายได ้ 
เพียงพอแก่การยงัชีพ ไดรั้บการคุม้ครองในเร่ืองความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว
ในรูปแบบของการประกนัสังคม ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองผลประโยชน์จากการประกนัสุขภาพ การสงเคราะห์บุตร 
การชดเชยการขาดรายไดจ้ากการเจ็บป่วย พิการทุพพลภาพ ชราภาพและการวา่งงาน  การประกนัสังคม  
เป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะสร้างความมัน่คงทางสังคม โดยเฉพาะกบัประชาชนผูมี้รายไดป้ระจ าไม่ให้ไดรั้บ
ความเดือดร้อน เม่ือมีเหตุใหสู้ญเสียรายไดท้ั้งหมดบางส่วนหรือไม่เพียงพอแก่การยงัชีพ 

5.  นันทนาการ (Recreation) หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบนัเทิง
และพกัผ่อนหย่อนใจอย่างมีสุขภาพ โดยกิจกรรมนนัทนาการนั้น ๆ ไม่เป็นการท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข่มเหง  หรือละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ 

6.  กระบวนการยุติธรรม (General Social) หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเขา้ถึงบริการท่ีรัฐจดัให้และไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมาย เช่น การมีทนายความแกต่้าง 

7.  การบริการสังคมทัว่ไป (General Social) หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อช่วยสร้างเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ช่วยพฒันาชีวติความเป็นอยูใ่หส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีสุขตามควรแก่อตัภาพ 

สิริกร ตนัติถาวรกิจ (2546 : 30-32) ไดส้รุปประเภทของงานสวสัดิการสังคมไว ้วา่ ระบบ
สวสัดิการสังคมเป็นระบบท่ีรัฐจดัให้กบัประชาชน เพื่อเป็นหลกัประกนัในชีวิตวา่ประชาชนจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ ในระดบัหน่ึง ประกอบดว้ย การประกนัสังคม การประชาสงเคราะห์และ
การบริการสังคม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การประกนัสังคม (Social Insurance) เป็นโครงการบริการสังคมท่ีมุ่งคุม้ครอง ป้องกนั
ไม่ให้ประชาชนผูมี้รายไดป้ระจ าไดรั้บความเดือดร้อนในการด ารงชีพในลกัษณะการสมทบเงินจากฝ่าย
นายจา้ง ลูกจา้งและรัฐ ซ่ึงการประกนัสังคมน้ีจะคุม้ครองประชาชนในยามประสบภยัพิบติัหรือเกิด
วกิฤตการณ์ในชีวติ 

2.  การประชาสงเคราะห์ (Public Assistance) หรือการสงเคราะห์ประชาชน  เป็นบริการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความเดือดร้อนหรือมีความจ าเป็น รวมไปถึงการพฒันา การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดว้ย 
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3.  การบริการสังคม (Social Services) เป็นบริการหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริม
สวสัดิภาพของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นสาขาใหญ่ 6 สาขา คือ 1) บริการดา้นการศึกษา  (Education) 
2) บริการดา้นสุขภาพอนามยั (Health) 3) บริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัหรือการอาคารสงเคราะห์ (Housing)      
4) การประกนัรายได ้   (Income Maintenance) 5) การจา้งงานและสวสัดิการแรงงาน   (Employment and 
labor welfare) 6)บริการสังคมทัว่ๆ ไป (General Social Service)  

จากการศึกษาประเภทของสวสัดิการสังคม สรุปไดว้า่ กิจกรรมสวสัดิการสังคมในประเทศ
ไทยท่ีรัฐหรือเอกชนจดัใหเ้ป็นบริการทางดา้นสวสัดิการสังคม 7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพ
อนามยั ด้านการมีงานท าและรายได้  ด้านความมัน่คงทางสังคม ด้านนันทนาการ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านบริการสังคมทัว่ไปให้แก่ผูย้ากจน ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และอยู่รอดได้บนพื้นฐานความเท่าเทียม  
ความเสมอภาค 

รูปแบบการด าเนินงานสวสัดิการสังคม 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนราชการ (กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย,์ 2551 : 11) ไดจ้  าแนกรูปแบบการด าเนินงานสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล     
ไวห้ลายรูปแบบตามความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อใหป้ระชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ ดงัน้ี 

1.  การส่งเสริม (Promote) หมายถึง การเก้ือหนุน กระตุ้น ผลักดัน เสริมสร้างโอกาส  
กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรหรืองค์กรแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชน
สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความมัน่คง 

2.  การพฒันา (Development) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้  
คือ การท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ีนั้นจะดีกว่า
ลกัษณะเก่า สภาพเก่า 

3.  การคุ้มครอง (Protect) หมายถึง การปกครอง ดูแลและมีหลกัประกันในสวสัดิภาพ     
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพฒันาความสามารถและทกัษะดา้น
ต่างๆ  ตลอดจนไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมาย  ไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบและการปฏิบติัท่ี
มีลกัษณะเลือกปฏิบติั ละเมิดหรือเหยยีดหยาม 

4.  การป้องกัน (Prevent) หมายถึง การป้องกันปัญหาความเดือดร้อนทั้ งระดับบุคคล   
ครอบครัว/กลุ่ม  เครือข่ายองค์กร และชุมชนการแก้ไข (Correct) หมายถึง  ความสามารถในการน า
ทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้เบาบางลงหรือหมดส้ินไป     
การบ าบดัฟ้ืนฟู (Assuage to Restore)  หมายถึง การบ าบดัฟ้ืนฟูเพื่อให้สามารถกลบัเขา้ไปอยูใ่นสังคม 
ไดอ้ยา่งปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อสังคม 
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จากการศึกษารูปแบบของสวสัดิการทางสังคม สรุปได้ว่า การด าเนินงานสวสัดิการทาง
สังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรูปแบบก าหนดการด าเนินงานอยู่  4  ดา้น  คือ   
การส่งเสริม การพฒันา การคุม้ครอง และการป้องกนั สวสัดิการสังคมดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยเหลือผูย้ากจน  
ผูด้อ้ยโอกาสหรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ขอบเขตของงานสวสัดิการสังคม 
จรัล เหลืองศรีสกุล (2549 : 20 – 22) อธิบายไวว้่า  งานสวสัดิการสังคมเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคมใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี 7 ดา้น ดงัน้ี 
1.  การมีสุขภาพอนามยัท่ีดี หมายถึง ประชาชนพึงได้รับการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ  

การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพฒันาสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมอย่างทัว่ถึงและ    
เท่าเทียมกนัโดยประชาชนไม่ว่าเพศใด อายุวยัใด  เช้ือชาติใด ศาสนาใด อยู่ในภูมิภาคใด หรืออยู่ใน
วฒันธรรมใด มีความสนใจในการเมือง  มีแบบแผนการด ารงชีวิตเช่นใดหรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมในระดบัชั้นใดก็ตาม พึงได้รับบริการสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยัท่ีได้มาตรฐานอย่างทัว่ถึง  
และเสมอภาค เป็นธรรม สอดคล้องกบัความตอ้งการ และสถานการณ์ ปัญหาของบุคคล กลุ่มบุคคล  
และประชาชน 

2.  การมีการศึกษาท่ีดี หมายถึง ประชาชนพึงได้รับบริการท่ีส่งเสริมและพฒันาตนเอง   
ให้มีความรู้ ทกัษะ ตลอดจนปลูกฝ่ังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อ
น าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป และแม้ว่าประชาชนจะข้อบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา อารมณ์และสังคม หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็จะได้รับบริการ การศึกษาพิเศษ และ
จดัรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท่ีมีจ ากัดเหล่านั้น ทั้ งน้ี
ประชาชนทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาในระดบัอย่างน้อยท่ีสุด คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานความพิการ  
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์และสังคม ผูย้ากจนและผูด้้อยโอกาส      
ชนกลุ่มนอ้ย คนต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา ต่างความเช่ือ ต่างความสนใจทางการเมือง ต่างแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต ผูอ้ยู่ในภูมิภาคทอ้งถ่ินห่างไกล ผูด้อ้ยโอกาสหรือแมแ้ต่เพศ วยั ผิวพรรณ  ตอ้งไม่เป็นเหตุ
ให้ประชาชนผูใ้ดขาดโอกาสทางการศึกษาหรือได้รับบริการทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหรือด้อยกว่า      
ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกบัประชาชนโดยทัว่ไป 

3.  การมีท่ีอยู่อาศัย หมายถึง การท่ีประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ ช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในท านองเดียวกัน ประชาชนทุกคนควรจะได้มีท่ีอยู่อาศยัตามแต่ก าลัง
ความสามารถของบุคคลท่ีจะได้มา อย่างน้อยท่ีสุดท่ีอยู่อาศยัตอ้งให้ความปลอดภยัความมัน่คงอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ไม่มีสภาพเส่ือมโทรมแออดัแวดล้อมด้วยมลพิษหรือเส่ียงต่อภยัพิบติัเส่ียงต่อความ
เส่ือมเสียทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
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4.  การมีงานท าการมีรายได ้ และการมีสวสัดิการแรงงาน  หมายความถึง  ประชาชนมี
งานท าท่ีท าให้มีรายไดอ้ย่างนอ้ยเพียงพอแก่การด ารงชีพ งานท่ีท ามีสวสัดิการท่ีดีหรืออย่างน้อยตามท่ี
กฎหมายก าหนดท่ีท าตอ้งไม่เส่ียงต่อการเจ็บป่วย  อุบติัเหตุและอุบติัภยัต่างๆ ไม่เป็นงานท่ีสร้าง
ความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย  ประชาชนมีความภาคภูมิใจ
ในงานท่ีท าและมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานนั้นๆ ประชาชนตอ้งไดรั้บรายได ้ และสวสัดิการจาก 
การท างานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม ประชาชนสามารถรวมกลุ่มรวมตัวกันปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนในรูปของสหภาพแรงงาน  เม่ือมีการเลือกปฏิบติัหรือประชาชนทราบว่าไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรมในเร่ืองรายได ้ สภาพการท างาน การจา้งงานและสวสัดิการแรงงานประชาชนตอ้งไดรั้บ
ความคุม้ครองจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการและกลไกดา้นแรงงาน
สัมพนัธ์ตอ้งสามารถรองรับปัญหา และความตอ้งการของประชาชนดา้นน้ีได ้

5.  การมีความมัน่คงทางรายได้  หมายความถึง ประชาชนทุกคนท่ีมีรายได้เพียงพอแก่  
การยงัชีพไดรั้บการคุม้ครองในเร่ืองความมัน่คง ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองผลประโยชน์จากากรประกนัสุขภาพ   
การสงเคราะห์บุตร การชดเชยการขาดรายได ้จากการเจ็บป่วยพิการทุพพลภาพ ชราภาพ และการวา่งงาน   
การประกนัสังคมเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะสร้างความมัน่คงทางสังคมโดยเฉพาะกบัประชาชนผูมี้รายได้
ประจ า  ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเม่ือมีเหตุให้สูญเสียรายได้ทั้ งหมดบางส่วนหรือไม่พอเพียงแก่     
การยงัชีพ 

6.  นนัทนาการ หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนนัทนาการเพื่อการบนัเทิงและการพกัผอ่น
ใจอยา่งมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนนัทนาการนั้นๆ ไม่เป็นการท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรีคามเป็นมนุษยไ์ม่ผิด
ศีลธรรม  และไม่ผิดกฎหมาย  ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ี  ข่มเหงหรือละเมิด สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ 

7.  การบริการสังคมทั่วไป หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูย้ากจน   
ผูด้้อยโอกาส และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อช่วยสร้างเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ช่วยพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูใ่หส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขตามควรแก่อตัภาพ 

โดยสรุป งานสวสัดิการสังคม คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เก่ียวกบัความเป็นอยู่ ให้มีความอยู่ดี กินดี 7 ดา้น คือ งานการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี การมีศึกษาท่ีดี  
การมีท่ีอยูอ่าศยั การมีงานท ามีรายได ้และการมีสวสัดิการแรงงาน การมีความมัน่คงทางดา้นรายได ้ 
งานนนัทนาการและการบริการสังคมทัว่ไป 
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ความส าคัญของงานสวสัดิการสังคม 
กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2545 : 15) กล่าววา่ งานสวสัดิการ

สังคม คือ กิจกรรมทั้งหลายท่ีส่งเสริมสวสัดิภาพทัว่ๆ ไป ให้ประชาชนมีการกินดี อยู่ดี มีความสุข  
สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

1.  ดา้นการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐบาลมีหน้าท่ีตอ้ง
บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน สร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน ตลอดจนการยกระดบั     
การครองชีพของบุคคลผูท่ี้ไม่ได้รับความผาสุกเท่าท่ีควรให้ดีข้ึน ให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2.  ดา้นเศรษฐกิจ ประชากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของชาติ ในการท่ีจะสร้างสรรค์
ความเจริญในทุกๆ ด้าน ให้กบัประเทศชาตินั้น ประชาชนเป็นตวัจกัรกลส าคญัในทางเศรษฐกิจ  
เป็นทั้งผูผ้ลิต ผูอุ้ปโภค ผูบ้ริโภค ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติั กิจการทั้งหลายจะส าเร็จไดผ้ลสมบูรณ์ นั้น  
ย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพของประชากรเป็นส าคัญ นั่นหมายถึง การท่ีประชากรมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีความเป็นอยูดี่ มีความขยนัขนัแขง็กระตือรือร้น 

3.  ดา้นความมัน่คงของชาติ  ความมัน่คงของชาตินั้นจะตอ้งประกอบดว้ยความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ดงันั้นการท่ีจะเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัของ
ประเทศชาตินั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความมัน่คงให้เกิดข้ึนแก่ครอบครัวและ
ประชาชนผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีป้องกนัประเทศชาติเพื่อความมัน่คงของชาติ 

4.  ดา้นเกียรติภูมิของประเทศ รัฐบาลมีหนา้ท่ีจะตอ้งเป็นผูส้ร้างหลกัประกนัในกิจการ
ท่ีประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
ซ่ึงยอมรับนบัถือในคุณค่าของตวับุคคล บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการจากสังคมในฐานะท่ี
ตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม 

โดยสรุป งานสวสัดิการทางสังคมมีความส าคญั เก่ียวกบัด้านการล าดับจดักิจกรรมให้
ประชาชนผูรั้บสวสัดิการมีความกินดี อยู่ดี ซ่ึงแสดงออกถึงการพฒันาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
ทั้งทางดา้นการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความมัน่คงของชาติ ดา้นเกียรติภูมิของประเทศ 

สวสัดิการทางสังคมในประเทศไทย 
สวสัดิการในประเทศไทย เป็นแนวคิด “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ของพระราชาผูมี้

ทศพิธราชธรรม ซ่ึงในพระราชจริยวตัรตามทศพิธราชธรรมมี “ทาน” หรือ “การให้” เพื่อช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสและผูต้กทุกขไ์ดย้าก และ “จาคะ” คือ การเสียสละ การแบ่งปัน เจือจาน เพื่อยงัประโยชน์
แก่ผูอ่ื้นและสังคม ศาสนาก็มีส่วนส าคญัยิ่งต่อสวสัดิการสังคมไทยไม่วา่จะเป็นค าสอนจากศาสนาหรือ
สถาบนัศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลามหรือคริสต ์  “การท าบุญท าทาน” เป็นค าสอนท่ีพุทธศาสนิกชน
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โดยทัว่ไปยึดถือ และยงัมีค าสอนทางพุทธศาสนาอีกหลายต่อหลายเร่ืองท่ีช่วยเก้ือหนุนให้เกิด
สวสัดิการสังคม รวมทั้งวดัซ่ึงเป็นสถาบนัทางศาสนาท่ีมีบทบาทส าคญัมากท่ีช่วยดูแลสวสัดิการของ
สังคมไทย ในทางศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกนัในคมัภีร์มีบทบญัญติัเร่ือง “ซากาต” ท่ีพึงไดรั้บจากคน
รวยเพื่อประกนัความจ าเป็นพื้นฐานของกลุ่มคนหน่ึงในสังคมซ่ึงซากาตนั้นเป็นสิทธิของสังคมท่ีเป็น
การช่วยเหลือเก้ือกูลบุคคล 8 ประเภท คือ คนยากจนผูท่ี้ขดัสน ผูท้  าหน้าท่ีในการจดัเก็บ ผูท่ี้เขา้รับ
อิสลามในช่วงแรกๆ ทาสท่ีตอ้งการไถ่ตวัเป็นอิสระ ผูมี้หน้ีสิน ผูเ้ผยแพร่อิสลามและผูเ้ดินทาง 

ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (2550 : 5) กล่าวถึง ลกัษณะ
สวสัดิการสังคมไทยในอดีต จนกระทัง่มาเป็นระบบสวสัดิการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตวฒันธรรม 
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ซ่ึงแตกต่างจากสังคมตะวนัตก มีความหลากหลายสูงกวา่สวสัดิการสังคม
ในประเทศตะวนัตกไม่วา่จะเป็นแบบรัฐสวสัดิการ เหมือนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียในยุโรปหรือ
ระบบสวสัดิการในองักฤษ ระบบทุนนิยมเสรีแบบอเมริกา 

กล่าวโดยสรุป สวสัดิการทางสังคมในประเทศไทย ยึดหลักธรรมะตามค าสอนของ
พระพุทธเจา้ หลกัธรรมะ ทศพิธราชธรรม ซ่ึงมีวตัถุประสงคบ์ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข ให้กบัผูต้กทุกขไ์ดย้าก 
ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและสามารถใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งปกติสุข 

พระราชบัญญตัิส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม  พ.ศ. 2546 
การจดัสวสัดิการสังคมตอ้งมีหลกัในการบริหารจดัการ ซ่ึงท่ีส าคญัตอ้งมีกฎหมายแม่บท

ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจดัสวสัดิการสังคมทั้งของภาครัฐและเอกชนซ่ึงก็คือ
พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ.2546 โดยมีสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี 

1.  เป็นกฎหมายหลกัในการบูรณาการและการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจดั
สวสัดิการสังคมของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน และประชาชนใน
ภาพรวมของประเทศ 

2.  ส่งเสริมบทบาทองค์การเอกชนและอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวสัดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.  ก าหนดและรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นสวสัดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน นกัสังคมสงเคราะห์  และอาสาสมคัรท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีในการจดัสวสัดิการสังคม 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

4.  จัดตั้ งกองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ  และองคก์รเอกชน 
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5.  มีองค์กรระดับชาติและระดับจงัหวดั  เพื่อให้ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและประสานงาน การจัด
สวสัดิการสังคม ทุกระดบั 

6.  บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีพึงได้รับความช่วยเหลือ  เช่น เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา      
ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูด้อ้ยโอกาส  คนไร้ท่ีพึ่ง  ผูเ้จ็บป่วยเร้ือรัง  ผูป้ระสบภยั  ผูต้อ้งหา
ท่ีถูกขงั ผูต้อ้งโทษ ผูพ้น้โทษ ครอบครัวและชุมชน ได้รับบริการสวสัดิการสังคมทั้งรูปแบบหรือวิธี
ด้านการส่งเสริม การพฒันา การสงเคราะห์ การคุม้ครอง การป้องกัน และการบ าบดัฟ้ืนฟูได้อย่างมี
คุณภาพ 

7.  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารเอกชน สถาบนัศาสนา  
องคก์รวชิาชีพและองคก์รอ่ืนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมในทุกระดบั 

8.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุม้ครองสิทธิทางสวสัดิการสังคมด้านต่างๆ    
ไดอ้ย่างครอบคลุมตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 80 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม
การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชนสนบัสนุน 
การอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพฒันา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่
ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ  และผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
พึ่งพาตนเองได ้

การจัดสวสัดิการสังคมให้กบัผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พลภทัร อู่ไทย (2552 : 20 – 27) ไดก้ล่าวถึงการจดัการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (2550 – 2554)  
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม  2549  ซ่ึงได้อญัเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
“ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัควบคู่ไปกบัแนวพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี
คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรม และ
ย ัง่ยืน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยคือ มุ่งพฒันาสังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ทั้ งน้ีได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์  การพฒันาดา้นสังคม ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
2. การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  และสังคมเป็นฐานท่ีมัน่คงของประเทศ 
จากกรอบดงักล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน พิจารณาจาก

หลกัเกณฑ์แนวทาง “การจดัสวสัดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ตามค าสั่งท่ี 138/2550  
ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2550 และค าสั่งท่ี 178/2550 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2550 ไดด้งัน้ี 
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แนวทางและวธีิการด าเนินงาน 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุและ

ในพื้นท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในแต่ละดา้น โดยแบ่งเป็น 4 แผนงาน ดงัน้ี 
1. ดา้นการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยั 
     1.1 จดัฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผูสู้งอายุ ผูดู้แลและครอบครัวรวมทั้งคนใน

ชุมชน ดงัน้ี  
  1.1.1 ดา้นดูแลรักษาสุขภาพอนามยัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูสู้งอายุและ

ให้ความรู้เก่ียวกบัการปรับสภาพแวดล้อมภายในบา้น ท่ีอยู่อาศยัให้มีความปลอดภยัและอ านวย
ความสะดวก แก่ผูสู้งอาย ุและ 

  1.1.2 ด้านองค์ความรู้และเจตคติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของ 
ผูสู้งอาย ุผูดู้แล และภาคเครือข่าย 

  1.1.3 ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2 โครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้แก่ผูสู้งอาย ุ
 1.3  จดัให้มีหน่วยเคล่ือนท่ีส าหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผูสู้งอายุและโดยอาจ

ด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.4  จดัใหมี้หน่วยเคล่ือนท่ีส าหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผูสู้งอายุ และโดยอาจ

ด าเนินการ ดงัน้ี 
             1.4.1  ก าหนดใหมี้การแจง้เรียกหน่วยเคล่ือนท่ีส าหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน    

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากหมายเลขโทรศัพท์ท่ีก าหนด หรือจากการประสานงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงสามารถจดัได ้2 วธีิ คือ 

    1)  จดัใหมี้รถพยาบาลพร้อมแพทย ์พยาบาลท่ีสามารถเขา้ไปรักษาพยาบาล
ไดเ้ลย 

    2)  จดัให้มียานพาหนะ และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้รับผูป่้วย
ฉุกเฉินไปส่งต่อใหก้บัโรงพยาบาลอยา่งปลอดภยั 

  1.4.2  ในกรณีปกติจดัใหมี้พาหนะรับส่งผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
2.  ดา้นส่งเสริมการอยู่ร่วมกนั และสร้างความเขม้แข็งด้านองค์กรผูสู้งอายุ มีแนวทาง

ด าเนินการดงัน้ี 
 2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การรวมตวักนัเป็นชมรม / องคก์รผูสู้งอายุ ผูดู้แลและภาคี

เครือข่าย เช่น สมาคมทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย สมาคมทุกประเภท
ประจ าจงัหวดั สมาคมผูสู้งอายุประจ าจงัหวดั เป็นตน้ เพื่อเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมการจดัสวสัดิการ
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สังคมตามความเหมาะสมของพื้นท่ีหรือชุมชน รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน      
การพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของผูสู้งอายุและ โดยการรวมกลุ่มกนัเป็นชมรม / องคก์รให้
เป็นไปดว้ยความสมคัรใจของผูสู้งอายแุละแต่ละประเภท 

 2.2  จดัให้ชมรม / องค์กรผูสู้งอายุ ผูดู้แล และภาคีเครือข่ายร่วมกนัจดักิจกรรม ดา้น
สวสัดิการสังคม การนนัทนาการและอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของสมาชิก อาทิ เช่น กิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ  
การทศันศึกษา กิจกรรมออกก าลงักาย ฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณหรือวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 

3.  ดา้นส่งเสริมอาชีพหรือรายไดข้องผูสู้งอาย ุ
 3.1  จดัให้มีผูสู้งอายุและผูดู้แลเขา้ร่วมฝึกอาชีพและอบรมให้ความรู้ในอาชีพต่างๆ 

ดงัน้ี 
  3.1.1  ฝึกอาชีพกบักลุ่มอาชีพท่ีมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ิน 
  3.1.2  ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการนวดแผนโบราณหรือการฝี มือ

ประดิษฐด์อกไม ้ ฯลฯ 
  3.1.3   ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเล้ียงไก่ เล้ียงปลา เย็บผา้ 

ฯลฯ 
  3.1.4   แนะน าแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพให ้
  3.1.5  ประสานกบัสถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเปิด

โอกาสใหผู้สู้งอาย ุและท่ีมีความพร้อม และมีศกัยภาพเขา้มาท างาน 
4.   ดา้นการบริหารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชีวิต 
 4.1   การจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุ  
  4.1.1 จดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ และส ารวจความตอ้งการความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ความร่วมมือการจดัท าขอ้มูลกบักระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัง่คงของมนุษย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาการจดัสวสัดิการสังคมและ
การจดักิจกรรมต่างๆ 

  4.1.2  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายุและในทอ้งถ่ินท่ี
ไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ผูท่ี้ไดรั้บเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ หรือไดรั้บ
ความช่วยเหลือในดา้นอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายุ 

  4.1.3  จดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุและใหเ้ขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้  
โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 เช่น 
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    1)   ห้องน ้ าส าหรับผู ้สูงอายุ และในอาคารส านักงาน ตลาดสด หรือ
สถานท่ีสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    2)   ทางเดินลาดพร้อมราวบนัไดส าหรับ ผูสู้งอายุในอาคาร สถานท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลาดสด หรือสถานท่ีสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

   3)   ให้ผู ้มีหน้าท่ีก ากับดูแลตรวจติดตามให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ดงักล่าวดว้ย 

   4)   จดัท าสต๊ิกเกอร์เพื่อแสดงการรับรองอาคาร / สถานท่ีท่ีจัดให้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุและใหเ้ขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

 4.2 ในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารให้
ผูสู้งอายุไดรั้บทราบถึงสิทธิของตนเองในการเขา้ถึงบริการของรัฐ โดยอย่างน้อยตอ้งมีขอ้มูลข่าวสาร 
ดงัน้ี 

  4.2.1  สิทธิในการขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
  4.2.2  สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุข และสวสัดิการสังคมตามกฎหมาย   
  4.2.3  สิทธิในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติและทอ้งถ่ินตาม

กฎหมาย 
  4.2.4  การจัดทะเบียนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มีสิทธิในการได้รับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยใช้ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงและเป็นประโยชน์  เช่น 
หอกระจายข่าว แผน่พบั โปสเตอร์ 

 4.3  จดัใหมี้อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ 
  4.3.1  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายแุละในทุกชุมชน/หมู่บา้น 
  4.3.2  ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานพฒันาสังคมและ    

ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั หรือสถานพยาบาลในพื้นท่ี 
  4.3.3  จดัอบรมเบ้ืองต้นให้แก่อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุและเพื่อส่งเสริมให้มี

อาสาสมคัรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.3.4  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.3.5  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน     

การปฏิบติังานแก่อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4.4   มีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพส าหรับผูสู้งอายแุละในพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม 
 4.5 เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินและพฒันา

คุณภาพชีวติของตนเองและของชมรม/องคก์ร ดงัน้ี 
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  4.5.1  ในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ให้มีการเชิญผูแ้ทนจาก
ชมรม/องคก์รผูสู้งอาย ุเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  4.5.2  ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ หรือผูดู้แลเขา้มามีส่วนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวติในดา้นท่ีเป็นประโยชน์โดยรวมต่อชมรม/องคก์ร 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 2550   
(2550) กล่าวว่า ระบบการจดับริการสังคมผูสู้งอายุ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ
พฒันาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตไดใ้น
ระดบัมาตรฐาน โดยบริการดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชาชนให้ไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ทั้งในดา้นการมีศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามยั 
การมีท่ีอยู่อาศยั การมีงานท า การมีรายได้ การมีสวสัดิการแรงงาน การมีความมัน่คงทางสังคม
นนัทนาการ และบริการสังคมทัว่ไป โดยระบบบริการสังคมตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
และสิทธิท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บและเขา้มามีส่วนร่วมในระบบการจดับริการสังคมในทุกระดบัมี
ขอบเขตของงานสวสัดิการสังคม ดงัน้ี 

1. การศึกษา  
2. สุขภาพอนามยั  
3. การประกนัรายได ้: มีงานท า มีรายได ้มีสวสัดิการแรงงาน 
4. ท่ีอยูอ่าศยั  
5. ความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ความมัน่คงทางสังคม  
6. นนัทนาการ  
7. บริการสังคมปัจเจกบุคคล  
ภูริชญา เทพศิริ (2550 : 23) ไดก้ล่าวถึง การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน วา่ควรท่ีจะมีคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุใน 7 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นทางร่างกาย 
2. ดา้นทางจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นความตระหนกัในคุณค่าแห่งตน 
5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว 
6. ดา้นการรักษาพยาบาล 
7. ดา้นสวสัดิการสังคม 
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นภสัรพี ทองแดง (2553 : 46) ไดก้ล่าวถึง การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน วา่ควรท่ีจะมีคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ ใน 7 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ควรมีการรองรับดา้นรายไดข้องผูสู้งอายุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอ
ปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี จดัใหมี้การจ่ายเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุตามจ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนด และใน
จ านวนผูสู้งอายุเท่ากบัท่ีเคยไดรั้บอยู่เดิมจากหน่วยงานท่ีถ่ายโอน โดยมีจ านวนผูสู้งอายุมากกว่าท่ีเคย
ไดรั้บอยูเ่ดิมจากหน่วยงานท่ีถ่ายโอน  

2.   การส่งเสริมให้มีการออมตั้ งแต่วยัท างาน เพื่อให้มีเงินไวใ้ช้จ่ายในวยัผูสู้งอายุท่ี
ร่างกายไม่สามารถท างานไดค้ล่องแคล่วเหมือนวยัท างานแลว้  และเป็นหลกัประกนัรายไดใ้ห้กบัตวัเอง
ในอนาคตว่ายงัมีเงินออมในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและใช้ในการรักษาพยาบาลให้มีสุขภาพท่ี
แขง็แรง จึงตอ้งด าเนินการตั้งแต่เน่ินๆเพื่อจะไดไ้ม่สายเกินไป โดยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ท่า
ข้ามจะมีกลุ่มออมทรัพย์ โดยจดัให้มีกลุ่มของตวัแทนชุมชนเป็นคนจัดตั้งและมีการเลือกประธาน
กรรมการ กรรมการบริหาร เจา้หนา้ท่ีการเงิน และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีจ าเป็น โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ท่าขา้มจะให้การสนับสนุนให้มีและจ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนปีละ 1 คร้ัง และจะให้เจา้หน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหค้  าแนะน าในการลงบญัชีใหก้บัชุมชนเพื่อเป็นไปแนวทางเดียวกนั    

3.   การสร้างครอบครัวให้ความอบอุ่น เขม้แข็ง  สังคมไทยในปัจจุบนันั้น ขาดการปลูกฝัง
เร่ืองของความกตญัญูต่อบิดามารดา  ตลอดจนสภาพสังคมเด่ียวหรือสังคมท่ีทุกคนตอ้งพึ่งพาตนเอง
เป็นหลกั ทุกคนตอ้งขวนขวายเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงตน จึงท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายุ และ
เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูสู้งอายุถูกทอดทิ้งมากข้ึนดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตามวิธีท่ีจะช่วยลดปัญหา
ผูสู้งอายถูุกทอดทิ้งไดก้็คือ ครอบครัวอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายุอยูต่ลอดเวลา ทั้งการดูแลเอาใจใส่
เร่ืองสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการหาโอกาสพาผูสู้งอายุไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีท่านอยากไป เพื่อสร้าง
ความสุขเล็กๆ นอ้ยๆ ใหแ้ก่ท่าน ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถช่วยลดปัญหาการถูกทอดทิ้งไดท้างหน่ึง และ
อีกอย่างคือการส่งเสริมให้บุตรหลานตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคญัของผูสู้งอายุ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขา้ม จะจดัให้มีกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์รดน ้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ 
จะให้ประธานชุมชนหาตวัแทนผูสู้งอายุในชุมชนของตวัเองประมาณชุมชนละ 2 คน  แลว้ทางผูบ้ริหาร  
สมาชิก พนกังาน อบต. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เช่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจดักิจกรรมให้บุตรหลานและประชาชนในพื้นท่ีรดน ้ าด าหัว รับพรจาก
พระสงฆ์และขอพรจากผูสู้งอายุ  ซ่ึงจดัให้มีทุกปีเพื่อเป็นการตระหนักและให้เห็นความส าคญัของ
ผูสู้งอายุและสืบสานประเพณีต่อไปรวมถึงการด าเนินการจดังานให้กบัผูสู้งอายุท่ีนับถือศาสนา
อิสลามดว้ย   
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4.   ให้มีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นผูสู้งอายุโดยตรง เพื่อให้การท างานดา้นผู ้สูงอายุ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงค์ของงานในแต่ละเร่ืองของผูสู้งอายุ รวมทั้งในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆจะใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นตวัแทนในการประสานงานต่างๆ  ท าให้
การท างานสะดวก รวดเร็วข้ึน โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้มจะมีนกัพฒันาชุมชน เป็นฝ่ายท่ีดูแล 
ประสานงานและรับผดิชอบงานดา้นผูสู้งอายโุดยตรง 

5.   การท างานแบบบูรณาการและมีการประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน เพราะงานทุกอย่างจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัการท างานร่วมกนัของทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง แม้แต่เร่ืองการด าเนินการผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามก็ต้อง
ประสานงาน ทุกภาคส่วนในการด าเนินการเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ถา้หากไม่ให้ความส าคญั
กบัการประสานงานกันต่างฝ่ายต่างท า อาจจะเป็นการท างานแบบซ ้ าซ้อนหรืออาจจะล่าช้า การจะ
ประสบความส าเร็จตอ้งใชเ้วลานาน 

6.  จดัตั้งศูนยดู์แลสุขภาพแพทยแ์ผนไทยในชุมชน เม่ือผูสู้งอายุเจ็บป่วยเขา้รับการรักษา
ท่ีโรงพยาบาลแลว้ก็ตอ้งใชเ้วลาในการบ าบดัรักษา เช่น อมัพฤกษ ์ตอ้งมีการท ากายภาพบ าบดั  การรักษา
ในศูนยสุ์ขภาพแพทยแ์ผนไทยโดยมีผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถบ าบดัรักษาให้หายไดแ้ละ
การเจ็บป่วยเล็กๆ  เช่น ปวดเม่ือยตามร่างกาย  โดยศูนยดู์แลสุขภาพแพทยแ์ผนไทยสามารถเขา้มาอยูใ่น
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขประจ าชุมชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของ
ส านกัการสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดการแออดัของผูป่้วยในโรงพยาบาลไดท้างหน่ึงและยงัเป็น
การอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนท่ีเขา้มารับการักษา 

7.   การจดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ มีสถานท่ีออกก าลงักายให้มีความสะดวกปลอดภยั  
เม่ือด าเนินการในส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วก็จะให้ความส าคญักับการจัดสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  
สถานท่ีออกก าลงักาย ให้มีความสะดวกและปลอดภยัแก่ผูสู้งอายุเพราะความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญั
แก่ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวยั แต่ส าหรับผูสู้งอายุตอ้งให้ความสะดวกและปลอดภยัมากเป็นพิเศษ  
เพราะเน่ืองจากร่างกายในการเดิน วิ่ง ออกก าลงักาย ไม่ค่อยแข็งแรงมากแลว้ ร่างกายอ่อนลา้จากการผา่น
วยัมาจึงตอ้งให้มีการเพิ่มราวบนัไดในทางเดิน ทางไปห้องน ้ า ในสถานท่ีดงักล่าว มีอุปกรณ์ให้ยึดเกาะ
ในการบริหารร่างกาย อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเพื่อใหอ้อกก าลงักายไดอ้ยา่งปลอดภยั มีความสุข   

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสรุปไดว้า่ การจดัสวสัดิการเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุในทอ้งถ่ินให้ตรงกบั
ความเดือดร้อน และความจ าเป็นในการรับสวสัดิการทางสังคม ตามมาตรฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
สุขภาพอนามยั 2) ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ       
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ตารางท่ี 2.3  นกัวิชาการและนักวิจยัศึกษาเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 

นักวชิาการหรือนักวจัิย ปัจจัย  /  ข้อค้นพบ 
ระพีพรรณ  ค าหอม  
(2549 : 6 – 27) 

1. การศึกษา  
2. สุขภาพอนามยั   
3. ท่ีอยูอ่าศยั   
4. การท างานและการมีรายได ้  
5. ความมัน่คงทางสังคม  
6. บริการสังคม    
7. นนัทนาการ   

จรัล  เหลืองศรีสกุล 
(2549 : 20 -22) 

 

1. การมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
2. การมีการศึกษาท่ีดี 
3. การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี 
4. การมีงานท า มีรายได ้
5. การมีความมัน่คงทางรายได ้

จรัล  เหลืองศรีสกุล 
(2549 : 20 -22) 

6. นนัทนาการ 
7. การบริการสังคมทัว่ไป 

พลภทัร  อู่ไทย 
(2552 : 20 – 27) 

 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั 
2. ดา้นส่งเสริมการอยูร่่วมกนัและสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร
ผูสู้งอาย ุ
3. ดา้นส่งเสริมอาชีพรายไดข้องผูสู้งอายุ 
4. ดา้นบริหารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชีวิต 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

นักวชิาการหรือนักวจัิย ปัจจัย  /  ข้อค้นพบ 
พระราชบญัญติัส่งเสริม
การจดัสวสัดิการสังคม 
พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม 2550    
(2550) 

1. การศึกษา  
2. สุขภาพอนามยั  
3. การประกนัรายได ้ 
4. มีงานท า มีรายได ้มีสวสัดิการแรงงาน 
5. ท่ีอยูอ่าศยั  
6. ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความมัน่คงทางสังคม   
7. นนัทนาการ  
8. บริการสังคมปัจเจกบุคคล  

ภูริชญา  เทพศิริ 
(2550) 

 
 

1. ดา้นทางร่างกาย 
2. ดา้นทางจิตใจ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
4. ดา้นความตระหนกัในคุณค่าแห่งตน 
5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว 
6. ดา้นการรักษาพยาบาล 
7. ดา้นสวสัดิการสังคม 

นภสัรพี  ทองแดง  
(2553) 

1.  การรองรับดา้นรายได ้ของผูสู้งอาย ุ 
2.  การส่งเสริมใหมี้การออมตั้งแต่วยัท างาน 
3.  การสร้างครอบครัวใหค้วามอบอุ่น เขม้แขง็   
4. ใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นผูสู้งอายุโดยตรง   
5. การท างานแบบบูรณาการและมีการประสานงานร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืน 
6. จดัตั้งศูนยดู์แลสุขภาพแพทยแ์ผนไทยในชุมชน   
7.  การจดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ มีสถานท่ีออกก าลงักาย 
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ตารางท่ี 2.4 วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการการบริหารสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุของ                  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ท่ี 
การสังเคราะห์การจดั

สวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

นกัวิชาการ 

ระ
พีพ

รร
ณ 
    
ค า
หอ

ม 
 

จรั
ล  
เห
ลือ

งศ
รีส

กลุ
 

พล
ภทั

ร  
อู่ไ
ทย

 

พร
ะร
าช
บญั

ญตัิ
ส่ง

เส
ริม

กา
รจ
ดั

สว
สัดิ

กา
รส

งัค
ม พ

.ศ.
25
46

 แล
ะที่

แก
ไ้ข
เพิ่
มเ
ติม

 25
50

    

ภูริ
ชญ

า  
เท
พศิ

ริ 

 นภ
สัร

พี 
 ท
อง
แด

ง  

 

รวม
ความถ่ี 

1 ดา้นสุขภาพอนามยั           6 
2 ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้         6 
3 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและ

นนัทนาการ       
      6 

4 การศึกษา        3 

5 ท่ีอยูอ่าศยั         3 

6 การสร้างครอบครัวใหค้วาม
อบอุ่น เขม้แขง็   

      3 

7 ความมัน่คงทางสังคม       4 

8 บริการสังคม          4 

9 ใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
ดา้นผูสู้งอายโุดยตรง 

      1 

10 การท างานแบบบูรณาการและ
มีการประสานงานร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

      1 

11 ดา้นทางร่างกาย       1 

12 ดา้นทางจิตใจ       1 

13 ดา้นความตระหนกัในคุณค่า
แห่งตน 

      1 
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จากขอ้สรุปของผูว้จิยัตามแนวทางท่ีทบทวนแนวคิดของนกัวิชาการในตารางท่ี 2.4 ซ่ึง
เป็นแนวทางสรุปของผูว้จิยั เน้ือความเขา้ใจท่ีชดัเจน ได ้3 ปัจจยั ดงัน้ี 

1.  ด้านสุขภาพอนามัย เป็นการให้บริการสวสัดิการด้านสุขภาพอนามัยส าหรับ
ผูสู้งอายุ ถือเป็นสิทธิของผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานทัว่ถึงมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
2.  ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ เป็นการใหผู้สู้งอายมีุงานท ามีรายไดพ้อเล้ียงชีพ  

ไม่เป็นภาระของสังคม หรือลูกหลาน   
3.  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ เป็นการให้บริการสวสัดิการด้าน

นนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ี
สาธารณะ โครงการ สวนสาธารณะและท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
  

ส าหรับประเทศไทยก าหนดไวว้่า ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหวา่ง 60 – 69 ปี ผูสู้งอายุท่ีมีอายุปานกลางเป็นผูท่ี้มีอายุระหวา่ง  
70 - 79 ปี และผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากเป็นผูท่ี้มีอายุ 80 ปีข้ึนไป ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี  
ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ทั้งชายและหญิง ซ่ึงในการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ประชากรผูสู้งอายุได้แบ่งผูสู้งอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายุตอนตน้ และผูสู้งอายุตอนปลาย (ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549 : ออนไลน์) 

ทั้งน้ี ผูสู้งอายุมิไดมี้ลกัษณะเหมือนกนัทั้งหมด แต่จะมีความแตกต่างกนัไปตามช่วงอายุ
องคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มข้ึนเป็น 3 ช่วง คือ 1) ผูสู้งอายุมีอายุ
ระหวา่ง 60  - 74 ปี 2) คนชรา มีอายรุะหวา่ง 75 - 90 ปี 3) คนชรามาก มีอาย ุ90 ปีข้ึนไป 

การแบ่งผูสู้งอายุเป็น 3 ช่วงดงักล่าว  ส าหรับในสังคมไทยยงัมิไดมี้ขอ้สรุปว่าจะมีการจดั
ประเภทของผู ้สูงอายุในลักษณะใด การจัดโดยใช้เกณฑ์อายุก็ยงัมีข้อถกเถียงว่ายงัไม่เหมาะสม  
นกัวิชาการบางท่านจึงใช้เกณฑ์ความสามารถของผูสู้งอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีช่วยเหลือ
ตนเองไดดี้ 2) กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง  3) กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ  
มีความพิการ 

สิทธิของผู้สูงอายุตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
การประกาศใช้ปฏิญญาผู ้สูงอายุไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2542  

เห็นชอบปฏิญญาผูสู้งอายไุทย  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท่ีสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี ค.ศ. 
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1999  (พ.ศ. 2542)  เป็นปีสากลวา่ดว้ยผูสู้งอายุ  (มติคณะรัฐมนตรี,2542) ปฏิญญาฉบบัน้ีจะเป็นกรอบใน
การด าเนินงานส่งเสริมสถานภาพผูสู้งอายใุนประเทศไทยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  ผูสู้งอายุตอ้งไดรั้บปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศกัด์ิศรี ไดรั้บ
การพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวไดแ้ละผูพ้ิการท่ีสูงอาย ุ

2.  ผูสู้งอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเขา้ใจ ความเอ้ืออาทร   
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีในการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

3.  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งต่อเน่ือง  
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และบริการทางสังคมอนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลง
ของสังคมรอบดา้น เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหส้มวยั 

4.  ผูสู้งอายุควร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างานท่ี
เหมาะสมกบัวยัตามความสมคัรใจโดยไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็น
ชีวติมีคุณค่า 

5.  ผูสู้งอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง ตอ้งมีหลกัประกนัและ
สามารถเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึง
วาระสุดทา้ยของชีวติอยา่งสงบตามคตินิยม 

6.  ผูสู้งอายุควรไดมี้บทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ และความเขา้ใจอนัดี ระหว่างผูสู้งอายุดว้ยกนัและกบั
บุคคลทุกวยั 

7.  รัฐ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม  ตองก าหนด
นโยบายและแผนหลกัด้านผูสู้งอายุ  ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 

8.  รัฐ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร ภาคเอกชน ประชาชนสถาบนัสังคม ตอ้งตรา
กฎหมายวา่ดว้ยผูสู้งอายเุพื่อเป็นหลกัประกนั 

9.  รัฐ โดยมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตอ้งรณรงคป์ลูกฝัง
ค่านิยม ให้สังคม ตระหนกัถึงคุณค่าของผูสู้งอายุตามวฒันธรรมไทย ท่ีเน้นความกตญัญูกตเวที และ
ความเอ้ืออาทรต่อกนั 
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สิทธิตามหลกัการขององค์การสหประชาชาติ 
องคก์ารสหประชาชาติก าหนดให้วนัท่ี 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวนัผูสู้งอายุสากล ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2534 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดรั้บรองหลกัการ 18  ประการ ส าหรับ
ผูสู้งอายมีุหลกัการท่ีส าคญั 5 ประการ (อบัดุลรอเซะ เดะแอ, 2552 : 10 – 11) ดงัน้ี 

1.  หลกัการมีเสรีภาพ ประกอบดว้ย 
 1.1  ผูสู้งอายุควรไดรั้บอาหาร ท่ีพกัอาศยั เคร่ืองแต่งกาย และการดูแลสุขภาพอย่าง

พอเพียง โดยการมีรายไดก้ารสนบัสนุนของครอบครัว ชุมชน และการช่วยเหลือตนเอง 
 1.2  ผูสู้งอายไุดรั้บโอกาสในการท างานหรือสามารถไดรั้บรายไดอ่ื้นๆ 
 1.3  ผูสู้งอายคุวรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่เม่ือใดจะตอ้งพน้จากการท างาน 
 1.4  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาตามความเหมาะสม 
 1.5  ผูสู้งอายุควรท่ีจะไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีสงบปลอดภยัดว้ยความพึงพอใจตาม

ก าลงัความสามารถ 
 1.6  ผูสู้งอายคุวรท่ีจะไดอ้ยูใ่นบา้นตนเองตลอดระยะเวลานานเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
2.  หลกัการมีส่วนร่วม  ประกอบดว้ย 
 2.1  ผูสู้งอายไุดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ท่ีจะส่งผล

โดยตรงต่อความเป็นอยูท่ี่ดีของตนและสามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหก้บัชนรุ่นหลงัได ้
 2.2  ผูสู้งอายุควรท่ีจะไดรั้บการพฒันาโอกาสต่างๆ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและเป็น
อาสาสมคัรในต าแหน่งท่ีเหมาะสมความสนใจ  และก าลงัความสามารถของตน 

 2.3  ผูสู้งอายคุวรมีบทบาทท่ีจะจดัตั้งงกลุ่มหรือสมาคมของผูสู้งอายเุองได ้
3.  หลกัการไดรั้บการดูแล ประกอบดว้ย 
 3.1  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการดูแลจากครอบครัวและชุมชน และไดรั้บการคุม้ครอง 
 3.2  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการดูแลสุขภาพอนามยัเพื่อให้ไดรั้บการฟ้ืนฟูทางร่างกายจิตใจ

และอารมณ์ใหดี้ข้ึน เพื่อเป็นการป้องกนัหรือชะลอการเจบ็ป่วยในระยะเร่ิมตน้ 
 3.3  ผูสู้งอายุควรได้รับโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางสังคมและกฎหมายเพื่อเป็น  

การส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นอิสระ การคุม้ครองและการไดรั้บการดูแล 
 3.4  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการดูแล คุม้ครอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริม ทางดา้นสังคม และจิตใจ

อยา่งเหมาะสมจากสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายท่ีุมีสภาพแวดลอ้มท่ีมัน่คง 
 3.5  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
4.  การบรรลุความพึงพอใจของตนเองประกอบดว้ย 
 4.1  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
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 4.2  ผูสู้งอายคุวรไดรั้บโอกาสในการศึกษา วฒันธรรม จิตใจ และกิจกรรมนนัทนาการ
ของสังคม 

5.  ความมีศกัด์ิศรี ประกอบดว้ย 
 5.1  ผูสู้งอายุควรท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ด้วยศักด์ิศรีและความปลอดภัยโดยปราศจาก       

การแสวงหาผลประโยชน์และถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
 5.2  ผูสู้งอายุควรได้รับการปฏิบติัอย่างเหมาะสมตามสถานภาพและภูมิหลังและมี

อิสระในการช่วยเหลือตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ 
นภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล (2549 : 13) นกัวิชาการเก่ียวกบัการศึกษาผูสู้งอาย ุ 

(Gerontologists) ไดก้  าหนดเกณฑก์ารพิจารณาความเป็นผูสู้งอายไุว ้4 ลกัษณะ คือ  
1.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากอายุจริงท่ีปรากฏ (Chronological Aging) เป็นอายุขยั

ของมนุษยโ์ดยนบัตั้งแต่เกิด โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสุขภาพ ความสามารถหรือความรู้ทางสติปัญญา  
บทบาททางสงัคม 

2.  พิจารณาความเป็นอยู่ผูสู้งอายุจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกาย (Biological  
Aging) เช่น ผมขาว ผวิหนงัเห่ียวยา่น สายตายาว ศีรษะลา้น ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามอายท่ีุเพิ่มข้ึน    

3.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ (Psychological  
Aging) รวมถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงทางด้านสติปัญญา เช่น ระบบความจ าเป็นเปล่ียนแปลง
ตลอดจนบุคลิกภาพต่างๆ ท่ีแสดงออก 

4.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากลักษณะบทบาททางสังคม (Social Aging) รวมถึง
ครอบครัวและเพื่อนฝูงในประเทศไทยก าหนดให้อายุ 60 ปี เป็นปีปลดเกษียณของข้าราชการ และ
ผูสู้งอาย ุ 

แนวทางการจัดท ามาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ประมวลและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัด

สวสัดิการสังคมและการบริการสาธารณะแก่ผูสู้งอายุและขอ้ก าหนด  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อสรุปเป็นพื้นฐานแนวทางการจดัท า
มาตรฐานการจดับริการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ  (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2548 : 17 - 19)  โดยได้
แบ่งเป็นประเภทมาตรฐานดา้นต่างๆ รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 

1.  มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้วยการจดัตั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ส าหรับผูสู้งอาย ุบริการตรวจสุขภาพท่ีบา้น บริการให้ความรู้ แนะน า การดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให้กบัผูท่ี้
ดูแลผูสู้งอาย ุบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ 
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2.   มาตรฐานดา้นรายได ้ ดว้ยการจดัสวสัดิการดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ ท่ียากจนและไม่มี
แหล่งพึ่ งพิงท่ีเพียงพอ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจ าวนั การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ การให้ทุน
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

3.  มาตรฐานดา้นท่ีอยูอ่าศยั บริการท่ีพกัอาศยัท่ีจดัให้กบัผูสู้งอายุ สถานพยาบาล บริการ
ครอบครัวอุปการะ การจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มใหต้ามความจ าเป็น 

4.  มาตรฐานด้านนันทนาการ การจัดตั้ งชมรมผูสู้งอายุ เป็นศูนย์กลางข่าวสาร เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ใหค้  าปรึกษาแก่ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

5.  มาตรฐานดา้นความมัน่คงทางสังคม ครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง คือ การอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผูสู้งอายุ ในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการ
สาธารณะอ่ืน การสงเคราะห์การจดัการศพตามประเพณี จดัใหมี้ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ 

6.  มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน การตั้งและพฒันาบริการ
ทางด้านสังคมในชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายุมากท่ีสุด โดยเน้นการให้บริการถึงบา้น และมี    
การประสานกนัระหวา่งบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยใหค้รอบคลุมงานบริการ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายุ สรุปได้ว่า  ผูสู้งอายุแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คืออายุ
ระหวา่ง 60 – 74 ปี  อายรุะหวา่ง 75 – 90 ปี  และอายุ  90  ปี ข้ึนไป  โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งช่วงอายุท่ี
กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองไดดี้  และกลุ่มท่ี 2 สามารถช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง  และ
กลุ่มท่ี 3 ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ และความพิการ ซ่ึงผูสู้งอายุมีสิทธิจะ
ได้รับสวสัดิการในด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านนันทนาการ ด้าน
ความมัน่คงทางสังคม ครอบครัว การคุม้ครอง และดา้นการสร้างบริการ เครือข่ายเก้ือหนุน 
 

แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) คือ รูปแบบการปกครองท่ีส าคญั และจ าเป็น
อย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบนั เป็นรูปแบบการปกครองท่ีรัฐบาลกลางได้มอบอ านาจให้ทอ้งถ่ินใน     
การปกครองตนเอง ทั้งอ านาจทางการเมือง และการบริหาร โดยเน้นหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน   
เพื่อความเขา้ใจสาระส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ินให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงสรุปสาระส าคญัของ
การปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
จรัส สุวรรณมาลา (2553 : 161) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครอง

ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนอ านาจเพียงบางส่วนมาจากรัฐบาลท่ีจะท าใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
จอห์น คลาร์ก  (John  Clark  อา้งถึงใน ทวีทอง หงส์วิวฒัน์, 2547 :  22) ไดใ้ห้ความหมายวา่  

การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งดา้นการให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจดัตั้งและอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 

มอนตากู (Montagu  อา้งถึงใน เนรมิต  สายสุด, 2550 : 25)  ให้ความหมายวา่  การปกครอง
เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินได้มีการเลือกตั้ง โดยอิสระเพื่อเลือกตั้งผูมี้หน้าท่ีบริหารการปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบ โดยปลอดจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการ
กลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกคอรงท้องถ่ินจบัต้องอยู่ภายใต้บทบงัคบัว่าด้วยอ านาจ
สูงสุดของประเทศไทยไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระ 

วิลเล่ียม รอบสัน (William  Robson  อา้งถึงใน  จุฑามาศ  ศรีสิริพรพนัธ์, 2548 : 49) ไดใ้ห้
ความหมายว่าการปกครองท้องถ่ิน หมายถึง เป็นหน่วยการปกครองซ่ึงรัฐให้มีอ านาจปกครอง
ตนเอง มีสิทธิตามกฎหมาย เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 

จากการศึกษา ความหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สรุปไดว้า่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีหน้าท่ีหลกัคือการบริการประชาชน ท าให้ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด ภายใตข้อ้บงัคบัตามกฎหมาย 

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2548 : 24) ไดส้นบัสนุนวตัถุประสงคก์ารปกครอง

ของรัฐบาล ตามท่ีได้รับการกระจายอ านาจการปกครอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสรุป
ความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้งัน้ี 

1.  การปกครองทอ้งถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
การปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองให้แก่ประชาชน ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการปกครอง การบริหารทอ้งถ่ิน เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนถ่ินก าเนิด  
ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความเล่ือมใสและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

2.  การปกครองทอ้งถ่ินท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินรู้จกัการปกครองตนเอง กล่าวคือ  
การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่งเบ้ืองบน แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ  เอง โดยการเลือกตั้งบุคคลข้ึนมาบริหารงานของทอ้งถ่ินเอง 
 3.  หลักการกระจายอ านาจ เน่ืองจากรัฐบาลมีความจ าเป็นบางประการ คือ รัฐบาลมิ
อาจจะด าเนินการในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างทัว่ถึง เพราะแต่ละ
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ทอ้งถ่ินย่อมมีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัการแกปั้ญหาหรือจดับริการโครงการในทอ้งถ่ิน
รูปแบบ ซ่ึงเหมือนกนัยอ่มไม่บงัเกิดผลสูงสุด เน่ืองจากทอ้งถ่ินยอ่มรู้ถึงปัญหาและเขา้ใจปัญหาไดดี้กวา่
ผูอ่ื้น ซ่ึงไม่อยู่ในท้องถ่ินนั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินจึงเป็นผูท่ี้เหมาะสมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ทอ้งถ่ินมากท่ีสุด รวมทั้งกิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้น ไม่เก่ียวกบัทอ้งถ่ินอ่ืน และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนร่วม จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในทอ้งถ่ินด าเนินการ
ดงักล่าวเอง เพื่อใหท้อ้งถ่ินมีมาตรฐานในการด าเนินงานยิง่ข้ึน 

4.  การปกครองทอ้งถ่ินสามารถสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินได้ตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชากร  ปัญหา  
และความตอ้งการ ผูท่ี้จะให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ประชาชนจึงตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ถึงสภาพดงักล่าวเป็นอยา่งดี  การบริหารงานจึงเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

5.   การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคต 
เพราะนกัการเมืองทอ้งถ่ินยอ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง มีทกัษะในการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสามารถส่งผลให้ประสบ
ผลส าเร็จในการเมืองระดบัชาติ 

6.   การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ่งตนเอง ทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีผา่นมาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีใน
การพฒันาชนบทจะสัมฤทธ์ิผลไดน้ั้นตอ้งมาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของทอ้งถ่ินท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมแรงกนั โดยอาศยัโครงสร้างความมีอิสระในการปกครองตนเอง ซ่ึงหากมีการกระจายอ านาจอย่าง
แทจ้ริงแลว้ การกระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินจะเกิดลกัษณะการพึ่งตนเองได ้

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน สรุปได้ว่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็น
รากฐานของประชาธิปไตย ในลกัษณะของการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบปกครอง
ตนเอง ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน คือการมีส่วนร่วมในการพฒันา คิด และลงมือท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับส่วนรวม 

วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2548 : 39) ได้สรุปวตัถุประสงค์ของการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดว่าการบริหารประเทศจะตอ้งอาศยั

เงินงบประมาณเป็นหลกัหากเงินงบประมาณจ ากดั ภารกิจท่ีจะตอ้งบริการให้กบัชุมชนต่างๆ อาจไม่
เพียงพอ ดงันั้นหากจดัให้มีการปกครองทอ้งถ่ินหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ ก็สามารถมีรายได ้  
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มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะด าเนินการสร้างสรรคค์วามเจริญให้กบัทอ้งถ่ินได ้ จึงเป็น
การแบ่งภาระของรัฐบาลไดเ้ป็นอย่างมาก  การแบ่งเบาภาระน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน    
ตวับุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ 

2.  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่  ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั การรับรอง
บริการจากรัฐบาลแต่อยา่งเดียวอาจไม่ตรงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและล่าชา้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ี
มีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารเท่านั้น  ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้

3.  เพื่อความประหยดั โดยท่ีทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั สภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจดัตั้งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจ าเป็นโดยให้อ านาจหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินจดัเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป็นวิธีการหารายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินเพื่อน าไปใช้ในการบริหารกิจการของ
ทอ้งถ่ิน ท าใหป้ระหยดัเงินของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเป็นอนัมากและแมจ้ะมี
การจดัสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบ้า้งแต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 

4.  เพื่อให้หน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินเป็นท่ีให้การศึกษาเก่ียวกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการท่ีการปกครองท้องถ่ินให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง ไม่วา่โดยการสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายนิติบญัญติัของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินก็ตามการปฏิบติัหน้าท่ีแตกต่างกนัน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดบัชาติต่อไป 

จากการศึกษาวตัถุประสงค์ของการปกครองทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่า การปกครองทอ้งถ่ิน 
เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินปกครองตนเอง โดย มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของประชาชน เพื่อประหยดั และเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2548) ได้จ  าแนกหลักการและความส าคัญของ

องคป์ระกอบการปกครองทอ้งถ่ินไว ้8 ประการ ดงัน้ี 
1.  มีสถานะตามกฎหมาย คือ หากประเทศใดก าหนดเร่ืองการปกครองท้องถ่ินไวใ้น

รัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองทอ้งถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขม้แข็งกวา่การปกครองทอ้งถ่ิน
ท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืน เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอ านาจอย่าง
แทจ้ริง 

2.   มีพื้นท่ีและระดบั  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการก าหนดพื้นท่ีและระดบัของหน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินมีหลายประการ เช่น ประวติัศาสตร์ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ เช้ือชาติ ศาสนา และ
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ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงมีกฎเกณฑ์ก าหนดพื้นท่ีและระดบัของหน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินเป็น 2 ระดบั คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

3.  มีการกระจายอ านาจหนา้ท่ี การท่ีจะก าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีมากนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บันโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคญั 

4.  เป็นองค์กรนิติบุคคล จดัตั้งข้ึนโดยผลแห่งกฎหมาย แยกจากรัฐบาลกลางมขอบเขต
การปกครองท่ีแน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบายออกกฎขอ้บงัคบั ควบคุมให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายนั้นๆ 

5.  มีการเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารหรือคณะผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของตนเอง 

6.  มีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบติักิจกรรม
ภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบงัคบับญัชา
ของหน่วยงานทางราชการ 

7.  งบประมาณของตนเองมีอ านาจในการจดัเก็บรายได ้การจดัเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎ
หายให้อ านาจในการจดัเก็บ เพื่อให้ทอ้งถ่ินมีรายได้เพียงพอท่ีจะท านุบ ารุงทอ้งถ่ินให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

8.  มีการควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรั้บการจดัตั้งข้ึนแลว้ ยงัคงอยู่ในการดูแลจากรัฐบาล  
เพื่อประโยชน์และความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยส่วนร่วม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของ
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น 

จากแนวคิดการปกครองทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการปกครองทอ้งถ่ินมี
รูปแบบการปกครองแบบปกครองตนเองภายใตข้อ้บงัคบักฎหมาย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงไดรั้บ
การกระจายอ านาจจากรัฐบาลเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและตอ้งการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้ตรงตามความตอ้งการหรือความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วม   
การร่วมแรงร่วมใจของประชาชน  ผา่นขั้นตอนการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงาน
พฒันาทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
สมคิด เลิศไพฑูรย ์(2550 : 121) กล่าววา่ ปัจจุบนัราชการส่วนทอ้งถ่ินมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

ทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาลกบัทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และเมือง เกิดข้ึนหลงัจากประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยทั้งส้ิน แต่ละองคก์รมีลกัษณะโครงสร้าง 
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การบริหาร อ านาจหน้าท่ีและระบบงานท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับกฎหมายการปกครองทอ้งถ่ินของ
องคก์ารนั้นๆ แต่มีปรัชญาและหลกัการจดัตั้งองคก์ารเช่นเดียวกนั คือ การกระจายอ านาจการปกครอง
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระในการปกครอง และการบริหารงานในทอ้งถ่ิน โดยประชาชนเอง    
(Local Self Government) การจดัตั้งหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการ 3 ประการ 
คือ หลกัเจตนารมณ์ของราษฎรในทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนจะตอ้งยึดถือ
ความตอ้งการของราษฎรในทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการจดัทางบริการสาธารณะ หลกัการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในทอ้งถ่ิน หมายถึง การให้ราษฎรเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งในหน้าท่ีสภา
ทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหาร และหลกักากบัดูแลทอ้งถ่ิน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ราษฎรในทอ้งถ่ินมี
อิสระในการก าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันา การสรรหาทรัพยากรและรายไดใ้นทอ้งถ่ินมา
ด าเนินการ ตลอดจนการก ากบัดูแลและคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของราษฎรในทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 
โดยส่วนกลางก ากบัดูแลเท่าท่ีจ  าเป็น  

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โกวิทย์ พวงงาม (2550 : 169 – 170) กล่าวว่า สภาต าบลได้จัดตั้ งข้ึนตามค าสั่ ง

กระทรวงมหาดไทย ท่ี 222/2499 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2499  เร่ือง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและ
หมู่บา้น โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบล
และหมู่บา้นทุกอย่างเท่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและราษฎรเป็นส่วนรวม ซ่ึงจะเป็นแนวทางใน
การน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2537  ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติั
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายท่ีใช้จดัระเบียบการบริหารงานใน
ต าบลแทนประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่พระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับ
ฐานะการบริหารงานในต าบล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทัว่ประเทศ โดย
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 1) รูปแบบสภาต าบล ไดรั้บการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อนัไดแ้ก่ สภาต าบล
ท่ีมีรายได ้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต ่ากว่า  150,000  บาท 2) รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งข้ึน
จากสภาต าบลท่ีมีรายได ้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่า   
ปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 43) ตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ก าหนดวา่ถา้สภาต าบลท่ีมีรายได ้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วง
มาติต่อกนัสามปี เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถว้น อาจจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลได ้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศ
นั้นให้ระบุช่ือ และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไวด้้วย องค์การบริหารส่วนต าบลให้พน้จาก
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อ านาจแห่งสภาต าบลนับแต่วนัท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจดัตั้งข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  และขอให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพยสิ์น  สิทธ์ิ  
สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจา้หนา้ท่ีของสภาต าบลไปเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลในปัจจุบนั มีลกัษณะโครงสร้างท่ีมีทั้งฝ่ายนิติบญัญติั

และฝ่ายบริหาร ซ่ึงเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2546) ท าให้โครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีดงัน้ี 

1.  โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน  
อบต.ใดมี 1 หมู่บา้น ให้มีสมาชิกสภาอบต. 6 คน อบต.ใดมี 2 หมู่บา้นให้มีสมาชิกสภาอบต. หมู่บา้นละ  
3 คน 

2.  โครงสร้างคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูเ้ลือกตั้งแลว้เสนอใหน้ายอ าเภอแต่งตั้ง 

3.  การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวน
ประชากรทั้งหมดไม่ถึงสองพนัคน  ทั้งเป็นเหตุให้ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการบริหารงานพื้นท่ีนั้น   ให้มี
ประสิทธิภาพ ในลกัษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลไดห้รือองค์การบริหารส่วนต าบลไดจ้ดัตั้งข้ึน
เป็นเทศบาล  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  41 และ  42 วรรค 
สองบและวรรคสาม 

4.  อ านาจหนา้ท่ีของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 4.1  ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 4.2  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล        
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 4.3  ควบคุมการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันา
ต าบล และกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

5.  อ านาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 5.1   บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ  ขอ้บญัญติั และ

แผนพฒันาต าบลและรับผดิชอบการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
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 5.2  จดัท าแผนพฒันาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอให้สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 5.3  รายงานผลการปฏิบติังานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 

 5.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย    
อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจ

หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไวด้งัน้ี 
1. มีอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
2. มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
 2.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู 
 2.3  ป้องกนัโรคและระวงัโรคติดต่อ 
 2.4  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 2.5  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 2.6  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 
 2.7  คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.8  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 2.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหต้ามีความจ าเป็นและสมควร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้น ้าเพื่ออุปโภค  บริโภค และการเกษตร 
2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การฟักผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การควบคุมดูแล และรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
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9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โกวทิย ์ พวงงาม (2549 : 179) กล่าววา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครอง

ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีพฒันาพื้นท่ีในต าบลใหเ้จริญ ตามรายไดแ้ละงบประมาณในต าบลนอกจากน้ียงัมี
อ านาจหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน อากร ฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อ่ืนท่ี
เกิดจากการฆ่าสัตว ์ ซ่ึงแต่เดิมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูจ้ดัเก็บให้ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่รายไดข้อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหลายทาง ซ่ึงแบ่งเป็นหมวด ดงัน้ี   

1.  ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ไดแ้ก่ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย   
อากรฆ่าสัตว ์และผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากสัตว ์ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ลอ้เล่ือน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน อากรรังนกนางแอ่น  
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล  อากรประทานบตัร ใบอนุญาตและอาชญาบตัรการประมง  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและ   
นิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ท่ีดิน ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 1.1  เงินอุดหนุนรัฐบาล 
 1.2  รายไดท้รัพยสิ์นและรายไดป้ระเภทอ่ืนๆ ไดแ้ก่  รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล รายไดจ้ากกิจการเก่ียวกบั
การพาณิชยข์ององค์การบริหารส่วนต าบล  เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ รายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให ้และรายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายใหเ้ป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  1.3  เงินกู้ โดยมีหลกัการ ดังน้ี กู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคล   
การกู้ตามกระท าได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และการกู้ต้องปฏิบติัตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

แหล่งทีม่าของรายได้ 
 1. รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเองจากภาษีอากรต่างๆ ไดแ้ก่ 
 1.1 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
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 1.2   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 1.3  ภาษีป้าย 
 1.4  อากรการฆ่าสัตว ์
2.   รายได้ท่ีมีการจดัเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การบริหารส่วนต าบล   

รับทั้งจ  านวน เม่ือมีการจดัเก็บในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ 
 2.1   เงินอากรตามกฎหมายวา่ดว้ยรังนกนางแอ่น 
 2.2   ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยน ้าบาดาล 
 2.3  เงินอากรประทานบตัรใบอนุญาตและอาชญาบตัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง 
 2.4  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้
 2.5  ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
3.   รายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใหเ้ม่ือมีการจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
 3.1   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน อากรเม่ือจดัเก็บไดใ้นจงัหวดั  จดัสรร

ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว้ กฎหมายว่าด้วยการนั้ น 
(พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พระราชบญัญติัรถยนต)์ 

 3.2   ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เม่ือจดัเก็บไดใ้นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลใดให้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
กระทรวงมหาดไทย 

 3.3   เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เม่ือจดัเก็บได้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใดให้แบ่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
กระทรวงมหาดไทย 

 4.  รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องออกข้อบญัญติัเพื่อจดัเก็บเพิ่มข้ึนตาม
กฎหมายนั้น เป็นรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบญัญติัเพื่อเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน อตัราท่ีเรียกเก็บตามบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
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แนวคดิเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 

 
ความหมายของยุทธศาสตร์ 
เฮนร่ี มินเบอร์ก  (Henry Mintzberg  อา้งถึงใน ปกรณ์  ปรียากร , 2547 : 49 – 52) ใชห้ลกั   

5 Ps หรือตวัอกัษร P5 ตวัท่ีใชแ้ทนความหมายยทุธศาสตร์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ยุทธศาสตร์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1)  กิจการทั้งหลายก าหนดยุทธศาสตร์ข้ึน

เพื่อใชเ้ป็นส่ิงก าหนดทิศทาง (Direction) หรือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต  (A quid or course 
of action into the future) หรือวธีิทางในการท่ีจะกา้วเดินจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 

2.  ยุทธศาสตร์  คือ  แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a Patten = P 2)  คือแบบแผนดา้น
พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in behavior overtime)   

3.   ยุทธศาสตร์ คือ การก าหนดฐานะ หรือต าแหน่ง (Strategy is position = P 3) 
ยุทธศาสตร์ในความหมายท่ี 3 หรือ P 3 เน้นไปท่ีความส าคญัของฐานะหรือต าแหน่งของกิจการใน
สนามแข่งขนั ดงันั้น สินคา้หรือบริการท่ีเสนอออกไปจ าเป็นตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้
หรือตลาด 

4.   ยุทธศาสตร์ คือ ทศันภาพ (Strategy is preparative = P 4) ในความหมายท่ี 4 หรือ P 4  
เนน้ความส าคญัของการพิจารณาสภาพท่ีแทจ้ริงภายในองคก์ร หรือคุณลกัษณะ (Character) ท่ีน่าจะเป็น
ขององคก์ร หรือหมายถึง วธีิการด าเนินงานท่ีตอ้งการใหค้นในองคก์รยดึถือร่วมกนั  

5.   ยุทธศาสตร์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is  a ploy =  P 5)  ในความหมายท่ี  5 
หรือ P 5  เป็นความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ  ในสถานการณ์ท่ีมีการต่อสู้ หรือ การแข่งขนั ส่ิงท่ี 
ทุกคนตอ้งการคือ การเอาชนะเพราะนัน่คือเดิมพนัท่ีส าคญั ดงันั้น ในความจ าเป็น เช่นนั้น ทุกฝ่ายจึง
ตอ้งวางยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงการใช้อุบายในการด าเนินงาน หรือเดิมเกมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม    
ใหไ้ด ้

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2547 : 1) ได้ให้ความหมายยุทธศาสตร์ไวว้่า เป็นการมุ่งเน้น
หรือทุ่มเททรัพยากรไปในเร่ืองใดแลว้  สามารถน าพาหมู่คณะไปสู่ความส าเร็จหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

อุทิศ ขาวเธียร (2548 : 9) ไดใ้ห้ความหมายยุทธศาสตร์ว่า เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยช้ีน า
การบริหารขององค์กรท่ีเกิดจากกระบวนการระดมสมอง ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างมีส่วนร่วม  
โดยยึดหลกัการวิเคราะห์ให้ทราบสภาพแวดล้อมให้  “รู้เขารู้เรา” เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์ (วิสัยทศัน์  
พนัธกิจและวตัถุประสงคห์ลกัของแผน) และกลยทุธ์กลวธีิทางปฏิบติัท่ีสอดรับกบัสภาวะแวดลอ้ม 

สรุปไดว้า่  ยทุธศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการตามแผนงาน แผนปฏิบติังาน หรือ
แนวทางท่ีก าหนดข้ึน เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้   
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กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแผนพฒันาแบบเศรษฐกิจ

และสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงมีการแสดงวิสัยทศัน์ พนัธกิจและจุดมุ่งหมาย  เพื่อการพฒันาในอนาคตโดยมี
ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาอ าเภอและนโยบายในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน      

วฒันา  พฒันพงษ ์(2546 : 30 – 32) ไดส้รุปขั้นตอนการสร้างยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) เป็นขั้นตอนของการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ี

ยาวไกลท่ีสุดขององค์การ โดยทัว่ไปนิยมใช้เป็นจุดมุ่งหมายหลกัขององค์กา ไม่ควรเปล่ียนบ่อยนัก 
ความจริงวสิัยทศัน์เป็นจุดมุ่งหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ในแผนแม่บทขององคก์าร  เม่ือจดัท าแผนกลยุทธ์ องคก์าร
ส่วนใหญ่จะน าเอาวิสัยทศัน์ของแผนแม่บทขององคก์ารมาใช้ หรือน ามาปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้
ทนัต่อสถานการณ์ กล่าวอีกนยัหน่ึงการก าหนดวิสัยทศัน์ คือ การหาค าตอบให้กบั ค าถามท่ีว่า “การ
ตอ้งการจะเป็นอะไร” 

ขั้นตอนท่ี 2  การก าหนดพนัธกิจ (Mission)  เป็นขั้นตอนของการก าหนดวิธีการด าเนินงาน
เบ้ืองตน้  เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นนั้นมีโอกาสท่ีจะบรรลุถึงได้ กล่าวอีกนัยหน่ึง 
พนัธกิจ คือ การหาค าตอบให้กบัค าถามท่ีว่า “ท าไมเราจึงตอ้งจดัตั้งองคก์ารของเราข้ึนมา “ ค าตอบ คือ 
“เราตั้งองคก์ารข้ึนเพื่อตอ้งการจะเป็นอยา่งท่ีเราคาดหวงัไว”้  

ขั้นตอนท่ี 3  การก าหนดค่านิยมร่วม (Shared  Value)  เป็นขั้นตอนของการก าหนดค่านิยม
หลกัขององค์การท่ีจะสามารถช่วยท าหน้าท่ีเป็นเบา้หลอนพฤติกรรมและความเช่ือของบุคลากรของ
องคก์ารใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  กล่าวอีกนยัหน่ึง  การก าหนดค่านิยมร่วม คือ การหาค าตอบให้กบั
ค าถามท่ีวา่  “อะไรคือส่ิงท่ีเราเช่ือ” 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดความสามารถหลกั (Core Competency) เป็นขั้นตอนของการก าหนด
ความสามารถหลกัขององค์การท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีเป็นเบา้หลอนพฤติกรรมการท างานของบุคลากร
ขององค์การให้มีทกัษะและความสามารถพิเศษในทิศทางตามท่ีองค์การตอ้งการ กล่าวอีกนยัหน่ึง 
การก าหนดความสามารถหลักคือ  การหาค าตอบให้กบัค าถามท่ีว่า “อะไรคือความสามารถหลักท่ี
บุคลากรของเราควรมี” 

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั (Long – term objective) เป็นขั้นตอนการก าหนด
วตัถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ หรือวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัจดัตั้ งหน่วยงาน  
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ส าหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิใน       
การจดัตั้งบริษทั  ส าหรับเอกชน 

ขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดจุดมุ่งหมายของยทุธศาสตร์ (Strategic goal) เป็นขั้นตอนการก าหนด
จุดมุ่งหมายระดับกลยุทธ์ ในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี ขององค์การ ตามปกติองค์การจะต้องก าหนด
จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ ในรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี วา่มีก่ีดา้น แต่ละดา้นมีอะไรบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 7 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ในขั้นตอนน้ีจะมีอยู ่        
2  ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1.  ขั้นก าหนดรายช่ือแผนงาน (Program) วิธีการก าหนดรายช่ือแผนงาน นิยมก าหนด  
โดยการระดมสมอง เพื่อคน้หาปัญหาหลกัขององคก์ารวา่ในรอบ 3 ปี หรือในรอบ 5 ปีน้ี องคก์ารน้ีน่าจะ
มีปัญหาหลกัอะไรบา้ง ค าตอบท่ีไดก้็คือรายช่ือของแผนงานนัน่เอง 

2. ขั้นก าหนดรายช่ือโครงการ (Project) วิธีการก าหนดรายช่ือ โครงการ นิยม ก าหนดโดย
การคน้หาสาเหตุของปัญหาหลกัภายใตแ้ต่ละแผนงานวา่มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง สาเหตุแต่ละสาเหตุก็
คือ รายช่ือโครงการแต่ละโครงการนัน่เอง 

สรุปว่า กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่  การก าหนดวิสัยทศัน์ 
การก าหนดพนัธกิจ การก าหนดค่านิยมร่วม การก าหนดความสามารถหลกั การก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั  
การก าหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ และการก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ คือแนวทางในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์ป็นตวัก าหนดในการด าเนินงานของการบริหาร
สวสัดิการใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 

รูปแบบยุทธศาสตร์ 
วฒิุพงษ ์ ไชยทิพย ์(2548 : 10) ไดแ้ยกรูปแบบไว ้4 ประเภท คือ 
1. ยทุธศาสตร์การหดตวั คือ การลดหรือถดถอยการด าเนินงานใหเ้หลือนอ้ย 
2.  ยุทธศาสตร์การคงตวั คือ มกัใช้เม่ือองค์กรมีความพอใจกบังานท่ีด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนัใชไ้ดดี้ในระยะสั้นและระยะยาว  
3.  ยุทธศาสตร์การเติบโต คือ กรณีท่ีองคก์รไดมุ้่งพยายามขยายตวั  หรือเร่งเติบโตในทาง

ต่างๆ  ท่ีวดัไดเ้ป็นรูปธรรมหรือดว้ยเกณฑ์อ่ืน ยุทธศาสตร์น้ีนบัเป็นปรัชญาท่ียึดถืออยู่เป็นจ านวนมาก 
เพราะมกัจะมีความเช่ือกันว่าองค์กรจ าเป็นตอ้งมีการเติบโต เพื่อท่ีจะได้อยู่รอดต่อไป ช่วยส่งเสริม
บุคลิกภาพและเป้าหมายส่วนตวัของผูบ้ริหารท่ีจะไดรั้บผลดี จากการเติบโตนั้นดว้ย รวมทั้งจาก
ความจ าเป็นบงัคบัในกรณีท่ีสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

4.  ยุทธศาสตร์ผสม เป็นยุทธศาสตร์หลาย ๆ แบบผสมกนั เช่น ใช้ยุทธศาสตร์การจ ากดั
ตวัส าหรับช่วงสั้นในสภาวะท่ีเศรษฐกิจไม่ดีและใชย้ทุธศาสตร์การขยายตวัเม่ือเศรษฐกิจเร่ิมมีภาวะดีข้ึน 
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สรุปได้ว่า รูปแบบยุทธศาสตร์ เป็นองค์ประกอบในการก าหนดให้ยุทธศาสตร์บรรลุ
วตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ท่ีได้รับตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  

ยุทธศาสตร์ทีด่ี 
วุฒิพงษ์ ไชยทิพย ์(2548 : 11) ได้เสนอแนะว่า การก าหนดยุทธศาสตร์จะตอ้งมีลกัษณะ

ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1.  มีจุดเน้นท่ีชัดเจน  คือ  ไม่ตอ้งกวา้งขวางจนเกินไป  หรือมีลกัษณะท่ีครอบจกัรวาล  

หาจุดเนน้ไม่ได ้ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีไม่มีผลในทางปฏิบติั  การก าหนดยุทธศาสตร์จึงตอ้งช่วยให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

2.  จะตอ้งมีกลไกท่ีจะประสานให้เกิดความร่วมมือ  ประสานการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

3.  จะตอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลง  หรือสภาพแวดลอ้มของการบริการต่างๆ  ในสังคม
เน่ืองมาจากหน่วยงานหรือองค์กร  จะตอ้งมีลกัษณะเปิดรับสภาพแวดลอ้มจากภายนอก  ยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดข้ึนจะตอ้งทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกและสภาพสังคมดว้ย 

ปกรณ์ ปรียากร (2547 : 155) ไดเ้สนอความคิดเห็นวา่ขอ้พิจารณาในการเลือกยุทธศาสตร์
นั้นควรค านึงถือบรรทดัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ยทุธศาสตร์ท่ีดีตอ้งตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 
2.  ยทุธศาสตร์ท่ีดีตอ้งค านึงถึง การรักษาสถานภาพ และความไดรั้บเปรียบในการแข่งขนั 
3.  ยทุธศาสตร์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้งมีความสอดคลอ้งตอ้งกนั 
4.  ยทุธศาสตร์ท่ีดีตอ้งค านึงถึงความยดืหยุน่ 
5.  ยทุธศาสตร์ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจและวตัถุประสงค ์
6.  ยทุธศาสตร์ท่ีดีตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 

จากแนวคิด ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน สรุปได้ว่า กลยุทธ์หรือกระบวนการสร้าง
ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) การก าหนดวิสัยทศัน์ 2) การก าหนดพนัธกิจ 3) การก าหนดค่านิยมร่วม       
4) การก าหนดความสามารถหลัก 5) การก าหนดวตัถุประสงค์หลัก 6) การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
ยทุธศาสตร์ 7) การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์    

ยุทธศาสตร์การจัดสวสัดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มณฑาทิพย ์วฒิุ (2553 : 34 -39) ไดศึ้กษายุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล จากแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)  คณะกรรมการส่งเสริมและ
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ประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ (2544 : 33-36) ซ่ึงก าหนดให้แผนฉบบัน้ีเป็นแผนยุทธศาสตร์             
5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1.  ยทุธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ 
2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอาย ุ
3.  ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 
4.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายรุะดบัชาติ และการพฒันา

บุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ
5.  ยุทธศาสตร์การประมวลและพฒันาองค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุและการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสวสัดิการผูสู้งอายุปรากฏอยู่ใน 3  

ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเม่ือวยัสูงอายุท่ีมีคุณภาพ
ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอายแุละยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอาย ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ดา้นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายุท่ีมี
คุณภาพไดป้ระกอบดว้ย 3 มาตรการ คือ 

1.  มาตรการ หลกัประกนัดา้นรายไดเ้พื่อวยัสูงอาย ุ
 1.1  ขยายหลกัประกนัยามชราภาพใหค้รอบคลุมบุคคลทัว่ไป 
 1.2  ส่งเสริมการออมตั้งแต่วยัตน้ 
 1.3  ลดหยอ่นภาษีเพื่อส่งเสริมการออมเพื่อชราภาพ 
2.  มาตรการ การใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 2.1  ส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัตั้ งแต่เด็ก ให้มีหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพและ

พฤติกรรมอนามยั 
 2.2  ส่งเสริมและจดับริการการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อความเขา้ใจชีวิตและพฒันาการในแต่ละวยัและเพื่อ
การเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายท่ีุเหมาะสม 

 2.3  รณรงค์ให้สังคมตระหนกัถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเขา้สู่การเป็นสูงอาย ุ
ท่ีมีคุณภาพ 

 2.4  เตรียมการส าหรับผูท่ี้จะเขา้สู่วยัสูงอายุให้มีความรู้ท่ีถูกตอ้งให้ทุกเร่ืองท่ีจ  าเป็น 
(Preretirement program) 
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3.  มาตรการปลุกจิตส านึกใหค้นในสังคมตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ
 3.1  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

ครอบครัวผูสู้งอายแุละชุมชน 
 3.2  จดัให้มีการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบัอนุบาล 
 3.3  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุกบัคนทุกวยั โดยด าเนินการเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา 
 3.4 รณรงคใ์หส้ังคมมีจิตส านึกและตระหนกัถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูสู้งอาย ุ
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอายปุระกอบดว้ย 6 มาตรการ ไดแ้ก่ 
1.  มาตรการส่งเสริมความรู้ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ดูแลตนเองเบ้ืองตน้ 
 1.1  จดับริการอบรมในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุ
 1.2  จดับริการใหค้  าปรึกษาทัว่ไปในสถานบริการทางสุขภาพของรัฐและเอกชน 
 1.3  ด าเนินการใหมี้การส่ือขอ้มูลข่าวสารแก่ผูสู้งอายอุยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2.  มาตรการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัและสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอาย ุ
 2.1  ส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินงานชมรมผูสู้งอายแุละเครือข่าย 
 2.2  สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์ารเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
3.  มาตรการส่งเสริมดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูสู้งอาย ุ
 3.1  ส่งเสริมการท างานทั้งเตม็เวลาและไม่เตม็เวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 3.2  ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
 3.3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจดัท ากิจกรรมเสริมรายได ้ โดยให้ผูสู้งอาย ุ   

มีส่วนร่วมดว้ย 
4.  มาตรการสนบัสนุนผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ 
 4.1  ประกาศเกียรติคุณผูสู้งอายท่ีุเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคม 
 4.2  ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผูสู้งอายุและให้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมสังคมดา้นต่าง ๆ 
5.  มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผูสู้งอายุ และสนบัสนุน

ใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้และสามารถเขา้ถึงข่าวสารและส่ือ 
 5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนส่ือทุกประเภทใหมี้รายการเพื่อผูสู้งอาย ุ
 5.2  ส่งเสริมการผลิตและการเขา้ถึงส่ือและข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับผูสู้งอาย ุ
 5.3  ด าเนินการใหผู้สู้งอายสุามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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6.  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั 

 6.1  ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่ าส าหรับสถานสงเคราะห์คนชราและหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการดา้นท่ีพกัอาศยัแก่ผูสู้งอายุ ไม่วา่ของรัฐหรือเอกชนและหน่วยงานของเอกชนท่ีให้บริการดา้น
น้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจดัตั้งและจดทะเบียนกบัทางราชการ 

 6.2  สนบัสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมใน      
การรับผดิชอบและจดับริการดา้นท่ีพกัอาศยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ 

 6.3  ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อท่ีอยูอ่าศยั การปรับปรุงเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
และระบบสาธารณูปโภค ส าหรับผูสู้งอาย ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุประกอบดว้ย      
4 มาตรการ 

1.  มาตรการคุม้ครองดา้นรายได ้
 1.1  ขยายหลกัประกนัยามชราภาพใหค้รอบคลุมผูสู้งอาย ุ
 1.2  ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนในชุมชนท่ีมีวตัถุประสงคค์รอบคลุมผูสู้งอาย ุ
2.  มาตรการหลกัประกนัดา้นสุขภาพ 
 2.1  การพฒันาและส่งเสริมระบบประกนัสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสู้งอายทุุกคน 
3.  มาตรการดา้นครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครองท่ีน่าสนใจ 
 3.1  ลดหยอ่นภาษีรายไดใ้ห้แก่บุตรซ่ึงเป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดูผูสู้งอายุท่ีเป็นบุพการีและ

ไม่มีเงินไดร้วมทั้งไม่ไดรั้บผลประโยชน์ในมาก่อน 
 3.2  เร่งรัดใหมี้กฎหมายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูสู้งอาย ุ
 3.3  ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ืองจนวาระ

สุดทา้ยของชีวติ 
   3.3.1  รณรงคใ์หเ้ห็นคุณค่าของผูสู้งอาย ุ
   3.3.2  ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมี้ศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอาย ุ
   3.3.3  ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอายุโดยการให้

ความรู้และขอ้มูลแก่ผูสู้งอายเุก่ียวกบับริการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
4.  มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 
 4.1  ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกให้ผูสู้งอายุใน

การด ารงชีวติและติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคม กลุ่ม และบุคคล 
  4.1.1  ลดราคาโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนแก่ผูสู้งอาย ุ
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  4.1.2  ปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะใหส้ะดวกเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
  4.1.3  จดัท ามาตรฐานสถานท่ีสาธารณะแก่ผูสู้งอายุ เช่น ถนน ทางเดิน อาคาร

หอ้งสุขา 
  4.1.4  จดัส่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีสาธารณะแก่ผูสู้งอายุ เช่น ถนน

ทางเดิน อาคาร หอ้งสุขา 
  4.1.5  จัดท ามาตรฐานสวนสาธารณะและสนามกีฬาส าหรับการออกก าลัง              

กายและพกัผอ่นท่ีเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ
  4.1.6  จดัให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาส าหรับออกก าลงักายและพกัผ่อน    

ท่ีเหมาะสมและปลอดภยัส าหรับผูสู้งอายอุยา่งเพียงพอ 
 4.2  จดัตั้งและพฒันาบริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนท่ีสามารถถึงผูสู้งอายุ

มากท่ีสุด โดยเนน้บริการถึงบา้น และมีการสอดประสานกนัระหวา่งบริการทางสุขภาพและทางสังคม 
โดยควรครอบคลุมบริการดงัต่อไปน้ี 

  4.2.1  ศูนยอ์เนกประสงคส์ าหรับผูสู้งอายุ 
  4.2.2  ศูนยดู์แลกลางวนั 
  4.2.3  บริการเยีย่มบา้น 
  4.2.4  บริการดูแลท่ีบา้น 
  4.2.5  บริการสุขภาพท่ีบา้น 
  4.2.6  บริการชุมชนเคล่ือนท่ีไปในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล 
  4.2.7  ส่งเสริมการจดัตั้งระบบเฝ้าระวงั เก้ือกลู และดูแบผูสู้งอายโุดยชุมชน 
  4.2.8  สนบัสนุนระบบอาสาสมคัร 
  4.2.9  สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผูดู้แลผูสู้งอายุและ

อาสาสมคัรผูดู้แล 
 4.3  ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชนและ

องคก์รสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการเพื่อผูสู้งอายโุดยกระบวนการประชาชน 
  4.3.1  ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รทางศาสนา องคก์รเอกชน

และองค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจดัสวสัดิการ เพื่อผูสู้งอายุโดยกระบวนการ
ประชาคม 

  4.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนท่ีด าเนินการจดับริการ
และสวสัดิการเพื่อผูสู้งอายุ 
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  4.3.3 ส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีส่วนร่วมในการพฒันาจิตใจและดูแลจดั
สวสัดิการเพื่อผูสู้งอายุ 

 4.4  เก้ือหนุนให้เอกชนจดับริการดา้นสุขภาพและสังคมให้กบัผูสู้งอายุท่ีสามารถซ้ือ
บริการไดโ้ดยมีการดูแลและก ากบัมาตรฐานและค่าบริการใหเ้ป็นธรรมร่วมดว้ย 

 4.5  จดับริการแพทยท์างเลือก เช่น แพทยแ์ผนไทย ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแล
รักษาปัญหาสุขภาพ 

 4.6  จดัตั้งคลินิกผูสู้งอาย ุ หอผูป่้วยสูงอายุ และสถานบริการสุขภาพเร้ือรัง ส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุเพียงพอแก่การใหบ้ริการและสามารถรองรับปัญหาใหผู้สู้งอาย ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานด้านผูสู้งอายุ
ระดบัชาติและการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 

1.  มาตรการการบริหารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูสู้งอายรุะดบัชาติ 
 1.1  ส่งเสริมให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติมีศกัยภาพ

ในการด าเนินการให้แผนผูสู้งอายุแห่งชาติไดรั้บการน าไปปฏิบติัและเป็นส่ือกลางในการประสานงาน
กิจการและการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 1.2  คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ (กสผ.) ด าเนินการให้มี
การพฒันาและปรับปรุงแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ือง 

 1.3  จดัให้มีเครือข่ายการบริหารและพฒันาผูสู้งอายุข้ึนในระดบัต าบล และหมู่บา้น
เช่ือมโยงกบัคณะกรรมการระดบัชาติ 

2.  มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ
 2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตหรือฝึกอบรมบุคลาดา้นผูสู้งอายุ ทั้งในระดบั

วชิาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูดู้แลทัว่ไป อยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2  ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรดา้นผูสู้งอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประเทศและด าเนินการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการประมวล และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอายุ และ

การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
1.  มาตรการสนบัสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจยัด าเนินการประมวลและพฒันาองค์

ความรู้ดา้นผูสู้งอายุท่ีจ  าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพฒันาการบริการหรือการด าเนินการ 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุ
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2.  มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู ้สูงอายุโดยเฉพาะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายการพฒันาการบริการ และการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมอยา่งเหมาะสม 

3.  มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

4.  มาตรการพฒันาระบบขอ้มูลทางดา้นผูสู้งอายใุหเ้ป็นระบบและทนัสมยั 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน สรุปได้ว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการผูสู้งอายไุว ้5 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ผูสู้งอายุ  3)ยุทธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 4) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
เพื่อการพฒันางานด้านผูสู้งอายุระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรด้านผูสู้งอายุ 5) ยุทธศาสตร์     
การประมวลและพฒันาองค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน
ผูสู้งอายแุห่งชาติ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าหลกัการบริหารของ เดมม่ิง ไซลเก้ิล เก่ียวกบั 1) การวางแผน 2) การปฏิบติั  
3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุง มาพฒันางานสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ ตามยุทธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 1) ด้านมาตรการ
คุม้ครองดา้นรายได ้2) ดา้นมาตรการหลกัประกนัดา้นสุขภาพ  และ 3) ดา้นมาตรการดา้นครอบครัว ให้
มีประสิทธิภาพ          

 
ข้อมูลพืน้ฐานองค์การบริหารส่วนต าบลใน จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

 
ประวตัิและความเป็นมา 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะพื้นท่ีแคบท่ีสุดในประเทศไทย มีเน้ือท่ีเฉล่ีย

6,367.620  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อ จงัหวดัเพชรบุรี 
ทิศใต ้ ติดต่อ จงัหวดัชุมพร 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ อ่าวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ ประเทศพม่า 
เขตการปกครองและประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การปกครอง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อ าเภอ 44 ต าบล มี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตปกครอง ทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2556) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนผู้สูงอายุ 
อบต.กุยบุรี 309 
อบต.กุยเหนือ 578 
อบต.เขาแดง 281 
อบต.ดอนยายหนู 397 
อบต.สามกระทาย 1,187 
อบต.หาดขาม 1,252 
อบต.เขาลา้น 1,004 
อบต.ทบัสะแก 508 
อบต.นาหูกวาง 1,090 
อบต.แสงอรุณ 555 
อบต.หว้ยยาง 1,069 
อบต.อ่างทอง 1,074 
อบต.ก าเนิดนพคุณ 663 
อบต.ชยัเกษม 1,365 
อบต.ทองมงคล 1,086 
อบต.ธงชยั 684 
อบต.แม่ร าพึง 718 
อบต.ร่อนทอง 796 
อบต.ชา้งแรก 1,045 
อบต.ไชยราช 715 
อบต.ทรายทอง 845 
อบต.บางสะพาน 538 
อบต.ปากแพรก 422 
อบต.เขาจา้ว 399 
อบต.ปราณบุรี 457 
อบต.ปากน ้าปราณ      486 
อบต.วงักพ์ง 1,230 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนผู้สูงอายุ 
อบต.หนองตาแตม้ 1,217 
อบต.เกาะหลกั 1,711 
อบต.คลองวาฬ 1,003 
อบต.บ่อนอก 977 
อบต.หว้ยทราย 1,095 
อบต.อ่าวนอ้ย 2,255 
อบต.ไร่เก่า 435 
อบต.ไร่ใหม่ 348 
อบต.ศาลาลยั 479 
อบต.ศิลาลอย 1,071 
อบต.สามร้อยยอด 854 
อบต.ทบัใต ้ 1,217 
อบต.บึงนคร 341 
อบต.หนองพลบั 663 
อบต.หว้ยสัตวใ์หญ่ 516 
อบต.หินเหล็กไฟ 984 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 36,411 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง  การบริหารสวสัดิการทางสังคมตามยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินใน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
จรัล เหลืองศรีสกุล (2548 : 89) ศึกษา ยุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมของเทศบาล

ต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง  อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาดา้นการจดั
สวสัดิการสังคมของเทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร 1)  ปัญหาดา้น
การจัดสวสัดิการสังคมของเทศบาลต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวดัพิจิตร   
ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาการจดัสวสัดิการสังคมของเทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง 
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จงัหวดัพิจิตร เรียงล าดบัปัญหามากไปปัญหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี ดา้นบริการสังคมทัว่ไปและดา้นการมี
ท่ีอยูอ่าศยั  พบวา่มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก  อภิปรายไดว้่า ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีช่วงอายุ
อยู่ในวยัท างานเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 21.5) อายุ 31– 40 ปี (ร้อยละ 
18.2) อาย ุ 21 – 30 ปี  (ร้อยละ 18.80)  และส่วนอายตุ  ่ากวา่  20 ปี  มีเพียงร้อยละ 11.44  ซ่ึงแต่ละบา้นจะมี
บุตรหลานของตนเองคอยดูแล แต่ก็ไม่เพียงพอเน่ืองจากไปท างานต่างจงัหวดั ต่างอ าเภอเป็นส่วนใหญ่
อาสาสมคัรท่ีจะเสียสละ ท่ีจะมาดูแลจึงมีนอ้ย ปัญหาของสังคมเป็นท่ีรังเกียจของชุมชน หรือครัวเรือน  
ซ่ึงโรคเอดส์  สังคม หรือชุมชน มองเป็นภาระท่ีไม่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น คนพิการ หรือผูสู้งอาย ุ  
ท าใหไ้ม่มีจิตใจอยากช่วยเหลือดูแล การมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีสุขภาพดีเพื่อช่วยเหลือผูมี้ปัญหา  เช่น 
ผูสู้งอาย ุผูป่้วยเอดส์ และผูพ้ิการ ฯลฯ ส่วนประชากรไม่มีแนวทางช่วยเหลืออยา่งชดัเจนในการจดัระบบ
สาธารณสุขใหแ้ก่ชุมชน ให้สามารถดูแลตนเอง เช่น การดูแลตนเอง การหางบประมาณสนบัสนุน  หรือ
การสร้างเสริมสุขภาพให้กบัประชาชน ไม่มีแกนน าในชุมชน ในเทศบาลรวมตวักนัจดัตั้งเป็นชมรม
ผูสู้งอาย ุไม่มีภาคเอกชนมาช่วยเหลือในกรณีเกิดภยัต่างๆ การติดตามประเมินผล    

กิตติ  ล้ิมสกุล และคณะ (2545 : 54) ไดว้จิยัเร่ือง การส ารวจขอ้มูลเศรษฐกิจ สังคมของคน
จนคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ผลการวิจยั พบว่า คนจนและคนด้อยโอกาส ร้อยละ 67.5 จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และไม่ไดเ้รียนหนงัสือมีสูงถึงร้อยละ 19.3 ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูสู้งอายุ
มีสัดส่วนการประกอบอาชีพสูงถึงร้อยละ 26.5 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนม้เป็นคนจนและคนดอ้ยโอกาส โดยเปรียบเทียบไดแ้ก่ คนพิการ คนวา่งงาน ตามล าดบั 
ความไม่สม ่าเสมอของรายไดมี้สูงถึงร้อยละ 86.8 ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ      
ท่ีมีความเส่ียงเพียงร้อยละ 60.5 และมีความไม่สม ่าเสมอในการท างานสูงถึงร้อยละ 77.9 ในกรณีผูสู้งอาย ุ 
(อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป พบว่า สังคมไทยยงัมีระบบโครงข่ายความปลอดภยัทางสังคมท่ีดีระดบัหน่ึง  
โดยเฉพาะโครงข่าย โดยครอบครัว  และญาติพี่น้อง โดยร้อยละ 79.8 ของคนจนและคนดอ้ยโอกาสท่ี
เป็นผูสู้งอายุ มีลูกหลานดูแล ร้อยละ 8.1 อยู่คนเดียว  ร้อยละ 8 อยู่กนัเอง ร้อยละ 3.9 อาศยับริการของ
รัฐบาล และร้อยละ 0.1 อาศยัวดัเป็นท่ีอยู่ ดา้นการมีงานท า  การมีรายได ้ สวสัดิการแรงงาน ดา้นการมี
ความมัน่คงทางรายได ้ผลการวิจยัพบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย อภิปรายไดว้า่  ฐานะความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดพ้อสมควร แต่ก็มีจ  านวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหาดา้นน้ี    

ปรัศนี นคัราโรจน์ (2542 : 87) ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูว้่างงานท่ีมาขอรับบริการการจดัหางาน จากส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีปัญหาเร่ืองการประกนัรายไดม้ากท่ีสุด  คือ ตอ้งกูห้น้ียืมสิน เพื่อยงัชีพ ส่วนดา้น
การประกนัการศึกษามีปัญหารัฐจดัให้กูย้ืมจ านวนนอ้ย แต่มีขอ้จ ากดัมากและดา้นการประกนัสุขภาพ
ไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองการรักษาพยาบาล 
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 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2546 : 75) ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาระบบการจดัสวสัดิการให้กบั 
คนจนคนด้อยโอกาสให้กับสังคมไทย  ผลการวิจัยพบว่า คนจนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คนจน
ทรัพยสิ์น คือ ขาดรายได ้ขาดปัจจยัการผลิต ขาดปัจจยัยงัชีพคนจน สิทธิ และโอกาส ไม่ไดรั้บสิทธิทาง
สังคม ไม่มีโอกาสทางการศึกษา หรือเขา้ถึงบริการสาธารณะ การถูกตดัขาดจากฐานทรัพยากรท่ีเป็น
เคร่ืองมือยงัชีพ คนจนอ านาจ ขาดอ านาจต่อรอง ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ตกอยูภ่ายใตค้วามส าคญั
ไม่เสมอภาค และคนจนศกัด์ิศรี ถูกแบ่งแยกแตกต่าง ถูกเบียดขบัจากสังคม ถูกดูถูกเหยยีดหยาม   

ประวิทย ์ฮกทา (2552 : 69) ศึกษาความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลล าภูรา อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัจจุบนัในการรับบริการ
สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ ไดรั้บบริการสวสัดิการทางสังคมดา้นนนัทนาการเก่ียวกบัการสมคัรเป็น
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุมากท่ีสุด แต่ในความต้องการบริการสวสัดิการสังคมพบว่าผูสู้งอายุมีความ
ต้องการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล เก่ียวกับการบริการตรวจสุขภาพมากท่ีสุด และพบว่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมจากเทศบาลต าบลล าภูรา  
พบว่า มีความสัมพนัธ์ในปัจจยัอายุกบัด้านสุขภาพและการพยาบาล เร่ืองการบริการหน่วยเคล่ือนท่ี
ส าหรับการรักษาพยาบาลผูสู้งอายุ 

ปิยนุช มุขเงิน (2547 : 107 – 114) ศึกษาเร่ืองการจดับริการสวสัดิการสังคมส าหรับ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี  
ผลการวิจยัพบว่า  มีความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติ โดย
ภาพรวมมีความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการให้ อบต. เขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการปรับปรุงพฒันาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัให้มีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีและเหมาะสม ดา้นการศึกษา ดา้นการมีรายได ้ และมีงานท า และดา้นการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

ยุวณี เกษมสินธ์  (2553 : 112) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจดัสวสัดิการสังคมของ
ผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม พบว่า ผูใ้ห้บริการ 
มีความคิดเห็นต่อระดบัสภาพการจดัสวสัดิการสังคมสาหรับผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้นมีเพียงดา้นนนัทนาการ ดา้นเดียวอยู่ในระดบัมาก ขณะท่ี
ดา้นอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลางผูใ้ห้บริการ มีความคิดเห็นต่อระดบัปัญหาการจดัสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ส่วนรายดา้นมีเพียงดา้น
บริการทางสังคมดา้นเดียวอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะท่ีดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบันอ้ยผูรั้บบริการ มี
ความคิดเห็นต่อระดบัสภาพการจดัสวสัดิการสังคมสาหรับผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้น



74 

บุคลากร ดา้นบริการทางสังคม ดา้นการประสานงาน ส่วนอีก 5 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น
ความมัน่คงทางสังคม ดา้นนนัทนาการ ดา้นการทางานและการมีรายได ้ ดา้นการศึกษา และดา้นท่ีอยู่
อาศยัผูรั้บบริการ มีความคิดเห็นต่อระดบัปัญหาการจดัสวสัดิการสังคมสาหรับผูสู้งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คน้พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ประชากรผู ้
สูงวยัมีคุณภาพ ตามมาตรการดงัน้ี  

1.  มาตรการดา้นสุขภาพอนามยัไดส้ังเคราะห์จากแนวคิดของ พลภทัร อู่ไทย  กล่าวไวว้่า  
การจดัสวสัดิการทางสังคมใหก้บัผูสู้งอายใุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพคนในดา้นสุขภาพอนามยัของผูสู้งอายุ ควรมี
การดูแลรักษาสุขภาพอนามยั  มีการปรับสภาพแวดลอ้มภายในบา้น ให้มีความปลอดภยั สะดวก ควรมี
กิจกรรมออกหน่วยเคล่ือนท่ีตรวจร่างกายให้กบัผูสู้งอายุ  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ จรัล  เหลืองศรีสกุล   
ระพีพรรณ ค าหอม และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความเห็นวา่ ประชาชนพึงไดรั้บการป้องกนั
โรคภยัไขเ้จ็บ ไดรั้บการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมและการพฒันาสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และ
สังคมอยา่งทัว่ถึง 

2. มาตรการด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได้สังเคราะห์แนวคิดของ จรัล             
เหลืองศรีสกุล ไดก้ล่าวว่า ประชาชนมีงานท าท่ีท าให้รายไดอ้ยา่งน้อยเพียงพอแก่การด ารงชีพ งานท่ีท า 
มีสวสัดิการท่ีดีหรืออย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดท่ีท าตอ้งไม่เส่ียงต่อการเจ็บป่วย อุบติัเหตุและ
อุบติัภยัต่างๆ ไม่เป็นงานท่ีสร้างความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิด
กฎหมาย  ประชาชนมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท าและมีโอกาสกา้วหนา้ในการท างานนั้นๆ  ประชาชน
ตอ้งไดรั้บรายได ้ และสวสัดิการจากการท างานอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม  ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่ม รวมตวักนัปกป้องผลประโยชน์ของงตนในรูปแบบของสหภาพแรงงาน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ 
พลภทัร อู่ไทย กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่ของมนุษย ์ ระพีพรรณ  ค าหอม และกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน 

3.  มาตรการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการได้สังเคราะห์แนวคิดของ   
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าววา่ มาตรการดา้นครอบครัว หมายถึง เป็นมาตรฐานการจดั 
บริการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ด้านครอบครัว  เก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก  ความปลอดภยั ความรัก  
ความอบอุ่นให้กบัผูสู้งอายุ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์     
ระพีพรรณ ค าหอม และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์การจัดสวสัดิการสังคมให้กบัผู้สูงอายุ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั 
2. ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้  
3. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

จากการสังเคราะห์วรรณกรรมของนกัวิชาการต่างๆ  ขา้งตน้ พบวา่  การบริหารสวสัดิการ
ทางสังคมของผูสู้งอายุในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยน าทฤษฎีการบริหาร
จดัการ ของนกัวิชาการหลายท่าน ประกอบดว้ย อบัดุลรอเซะ  เดะแอ (2552 : 19 – 21) มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช (2551 : 27 – 30) เดมม่ิง (Deming, W.E., 1986 : 112) ศิรดา ศรีของไทย  (2553 : 26 – 
28) ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ (2545 : 53-54) วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2545 : 43-47)  ถนดั  เดชทรัพย ์(2550 : 
21 – 27) เฟร็ดเดอร์ริช ดบับลิว เทยเ์ลอร์ (Frederich W. Taylor อา้งถึงใน ถนดั เดชทรัพย,์ 2550 : 21 – 27)
เฮนรี เจ ฟาโยล ์(Henri J. Fayol อา้งถึงใน ถนดั เดชทรัพย,์ 2550 : 21 – 27) และพชัรี อินทร์อ านวย (2551) 
มาวิเคราะห์การบริหารสวสัดิการสังคมให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผน 
2) ดา้นการปฏิบติั 3) ดา้นการตรวจสอบ และ 4) ดา้นการปรับปรุง มาสังเคราะห์เป็นตวัแปรตน้ในการ
วิจยัในคร้ังน้ี และตวัแปรตามไดน้ ายุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมให้กบัผูสู้งอายุของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน (2548 : 23) และนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ ระพีพรรณ ค าหอม (2549 : 6-27) จรัล 
เหลืองศรีสกุล (2549 : 20-22) พลภทัร อู่ไทย (2552 : 20-27) พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 2550 (2550) ภูริชญา เทพศิริ (2550) และนภสัรพี ทองแดง (2553) 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตวัแปร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสุขภาพอนามยั 2) ดา้นการส่งเสริม
อาชีพและรายได ้ และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ ดงัภาพท่ี 2.2  
 
ภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การบริหารสวสัดิการสังคม 
 

1. ดา้นการวางแผน 
2. ดา้นการปฏิบติั 
3. ดา้นการตรวจสอบ 
4. ดา้นการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 


