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ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการ
สังคมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จะเสร็จสมบูรณ
และลุ ล ว งด วยดี โดยได รับ ความกรุ ณาจากท า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา จํ า นวน 3 ท า น ได แ ก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ และ ดร.อนุสนธิ์
ชินวรรโณ ที่ไดชี้แนะ และใหคําปรึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหรายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูศึกษา
ขอขอบคุณทานอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน และหากรายงานฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษา
ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

.

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
กับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่ พึ่งของประเทศไทยและตางประเทศ และเพื่ อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวั สดิการสังคมสําหรับคนไร ที่พึ่งของสถานสงเคราะห /
สถานแรกรับ คนไรที่ พึ่ง ของประเทศไทย โดยการศึ กษาครั้ งนี้เปนการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ มี กลุ ม
ตัวอยางเปนผูปกครองและเจาหนาที่ของสถานแรกรับ /สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งจํานวน 33 คน
และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช แบบสั ม ภาษณ แ ละข อมู ล จากหนั ง สื อ เอกสารวิ ช าการ วารสาร
บทความ วิทยานิพนธ ผลงานและรายงานที่เกี่ยวของ เว็บไซด และงานวิจัยตางๆ เพื่อนํามาอางอิง
ประกอบการศึกษา ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ พบวา การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งนําหลักสังคมสงเคราะหมาใช โดยในแต
ละประเทศจะมีความแตกตางกันในการใหบริการ แตสิ่งที่มีความเหมือนกันคือ การมุงเนนพิทักษและ
คุมครองสิทธิสําหรับบุคคลไรที่พึ่ง
2. ผลการสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวา
2.1 ความคิดเห็นตอนโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่
พึ่ง พบวา
- มุงเนนการพัฒนาการบริการสําหรับคนไรที่พึ่ง ไดแก มาตรฐานการจัดบริการ
สําหรับคนไรที่พึ่งในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห ใน 5 ดัชนี ไดแก ดัชนีดานการบริการ ดานการ
บริหาร ดานอาคาร/สถานที่ /สิ่ งอํา นวยความสะดวก ด านสภาพแวดลอม และดานการประสาน
เครือขาย รวมทั้งมีการประเมินตนเองของสถานแรกรับ /สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง (SAR) โดยการ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของหนวยงานที่ มีอยู เพื่อวางแนวทางในการสนับสนุนความเขมแข็งใหกั บ
หนวยงานคนไรที่พึ่ง
- มุงเนนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น และมุงเนนการพิทักษและคุมครองสิทธิมากขึ้น
เชน การนําผูรับบริการไปใชชีวิตอยูกับชุมชนภายในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมกอนคืนผูรับบริการกลับสูสังคม เปนตน
- มีการจัดทําโครงการใหมๆ เชน โครงการสรางชีวิตใหมโดยการนําผูรับบริการมา
ให บ ริ ก ารล า งรถ การฝ ก อาชี พ และการทํ า การเกษตร เป นต น เพื่ อพั ฒนาคนไร ที่ พึ่ งที่ สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดกลับคืนสูสังคม

จ
2.2 ปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง พบวา
- การสงตัวเขาสถานสงเคราะหไมตรงกับความตองการของคนไรที่พึ่ง
- ผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งมีจํานวนมากและมีหลายประเภท
- มีขอจํากัดทางดานงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอ
- บุคลากรหรือเจาหนาที่ในการใหบริการมีไมเพียงพอ
- ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนไรที่พึ่งโดยตรง
2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
- มีการกําหนดมาตรฐานการจัดบริการคนไรที่พึ่งในสถานสงเคราะห
- มีการทดลองนําผูรับบริการทดลองใหไปดํารงชีวิตในสังคม
- มีการจัดทําโครงการ New Life เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูรับบริการไดรับการ
เตรียมความพรอม เรียนรูการดํารงชีวิตประจําวัน กอนคืนสูสังคม
ขอเสนอแนะจากการศึกษาพบวา
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ควรมีการกําหนดนิยามคนไรที่พึ่ง คนขอทาน คนไรบาน และคนเรรอน ออกจาก
กันอยางชัดเจน และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางโดยการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ
- เรงผลักดันกฎหมายคนไรที่พึ่งและคนขอทานที่อยูระหวางการพิจาณาใหมีผล
บังคับใชเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น และเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา
คุมครองและพิทักษสิทธิอยางจริงจัง
- มีการกําหนดนโยบายในการคุมครองคนไรที่พึ่งโดยคํานึงถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และความตองการขั้นพื้นฐาน
- สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการสําหรับ
คนไรที่พึ่งในภูมิภาค ASEAN และเปนแหลงศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
โดยการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุมครองและพิทักษสิทธิ ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การชวยเหลือสงเคราะห เปนรูปแบบการดําเนินงานในสถาน
สงเคราะหคนไรที่พึ่งของรัฐ โดยมุงเนนการชวยเหลือสงเคราะหเปนหลัก
รูปแบบที่ 2 การเสริมพลังโดยการสรางกระบวนการเรียนรู โดยเชื่อวา
กลุมเปาหมายมีศักยภาพชวยตนเองได เปนรูปแบบการดําเนินงานของภาคเอกชนที่นํามาใชในการ
ทํางานกับคนไรที่พึ่ง เชน การทํางานของมูลนิธิอิสระชน โดยมีความเชื่อวา คนไรที่พึ่งมีศักยภาพ
รูปแบบที่ 3 การใชชุมชนเปนฐานในการดําเนินงาน หรือสวัสดิการชุมชน เปน
รูปแบบกลไกการดําเนินงานของภาคประชาชนในการพัฒนาคุมครองและพิทักษสิทธิของคนไรที่

ฉ
พึ่ง โดยไมมีการแบงแยกคนไรที่พึ่งเปนบุคคลพิเศษแตกตางไปจากคนอื่นๆ ในชุมชน และถือเปน
ความรับผิดชอบของชุมชนที่จะตองใหความชวยเหลือดูแลทุกขสุขของคนในชุมชนของตน
เนื่องจากชุมชนจะรูและเขาใจปญหาของคนในชุมชน
รูปแบบที่ 4 เปนรูปแบบที่ไมแนนอน ตายตัวขึ้นอยูกับสถานการณ พื้นที่ และ
ปญหาของกลุมเปาหมาย
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
- ควรมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือคนไรที่พึ่ง เพื่อทําการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่
ที่จําเปนเรงดวน
- มี การกํา หนดนโยบายในการรณรงคทํ า ความเข าใจกั บ สาธารณะ โดยมุ งเน น
ชุมชนและสังคมยอมรับคนไรที่พึ่งใหเปนสวนหนึ่งของสังคม และมุงประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
เพื่อรณรงคและเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปที่มีตอคนไรที่ พึ่ง
- มีการบูรณาการแผน งาน คน งบประมาณของภาคสวนตางๆ ที่ทํางานกับคนไรที่
พึ่งใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาคุมครองและพิทักษสิทธิของกลุมเปาหมาย
โดยเชื่อมโยงกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยูแลวในทองถิ่น
- ควรมุงเนนใหครอบครัว ชุมชน และสังคม เขามาแกไขปญหาคนไรที่พึ่ง
- มีการตั้งงบประมาณสําหรับหนวยงานคนไรที่พึ่งเพิ่มขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 55 บัญญัติใหบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและ
ไมมีรายไดเพีย งพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับ ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (1)
บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสั งคมในการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูใน
สภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกลุมเปาหมายครอบคลุมประชาชนทุกคน ไดแก
เด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนไรที่พึ่ง ผูประสบปญหาทางสังคม ครอบครัวและชุมชน และ
เปนหนวยงานภาครัฐที่ตองดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหแกกลุมเปาหมายตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดใหนิยามของคนไรที่พึ่งวา หมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไป ที่ไมมีที่อยูอาศัย เปนหลักแหลง เรรอน ไมมีอาชีพ ไมสามารถเลี้ยงตนเองได และไดสมัครเขารับ
การสงเคราะหดวยตนเองหรือบุ คคลที่หนวยงานเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ตํารวจ โรงพยาบาลตางๆ
รวมทั้งองคกรเอกชน หรือบิดา มารดา ญาติพี่นอง นําสง โดยคนไรที่พึ่งเปนบุคคลที่ประสบปญหาใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมตองเรรอนไรที่อยูอาศัย และไมมีอาชีพเปนหลักแหลงที่จะสามารถหารายได
เพียงพอแกการยังชีพ ซึ่งบุคคลเหลานี้อยูในฐานะที่ไมอาจชวยเหลือตนเองได และไมอาจพึ่งพาบุคคล
อื่นที่จะเขามาชวยเหลือ ทําใหมีชีวิตอยูอยางยากลําบาก มีมาตรฐานการดํารงชีพที่ต่ํากวามาตรฐานความ
เปนอยูของบุคคลทั่วไป
1.2 ความสําคัญของปญหา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป นหนวยงานในระดับปฏิบัติของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ที่ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหแกกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก เด็กและ
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนไรที่พึ่ง ผูติดเชื้อเอดส ผูประสบปญหาทางสังคม นิคมสรางตนเอง
ชาวเขา และครอบครั วและชุ ม ชน โดยมี ภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบง ส วนราชการพ.ศ.2545 คื อ
ใหบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พึ่ง ผูประสบปญหา
ทางสังคม โดยการชวยเหลือและแกไขปญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห และการประสานงาน สง
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ตอหนวยงานที่เ กี่ย วของ รวมทั้ ง การสง เสริม สนับ สนุนใหชุม ชนและทองถิ่นจัด สวัส ดิก ารสัง คม
เพื่อใหกลุมเปาหมายที่มีปญหาทางสังคมสามารถดํารงชีวิตและ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย และจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 - 2554 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปน
การกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาประสงค 5 ประการ คือ
1. เด็กและเยาวชนไดรับการเสริมสรางความรูสภาพแวดลอมทางครอบครัว และการพัฒนาที่
เหมาะสม
2. ประชากรเปาหมายไดรับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาศักยภาพ
3. ชุมชนและทองถิ่นไดรับการสงเสริมและสนับสนุนมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
4. ประชากรเปาหมายไดรับการปองกันและคุมครองจากปญหาสังคมและภาวะเสี่ยง
5. ผูสูงอายุไดรับบริการและโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคม
กลุม คนไรที่ พึ่ง เป นกลุ ม คนที่ ข าดโอกาสและไมไ ด รับ การดูแ ลจากสัง คมอยา งเห็ นไดชั ด
เนื่องจากในสถานสงเคราะห เด็ ก ผูสูง อายุ และคนพิก าร จะมีผู ม าบริจาคเงินเข า มูล นิธิข องสถาน
สงเคราะหฯ และใหความชวยเหลือเปนจํานวนมาก ในขณะที่กลุมคนไรที่พึ่งกลับไมคอยไดรับการ
บริจาคและใหความชวยเหลือจากประชาชนหรือผูใจบุญเลย ทําใหมูลนิธิของสถานสงเคราะหคนไรที่
พึ่งมีงบประมาณจากการบริจาคนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลนิธิของสถานสงเคราะหเด็ก ผูสูงอายุ
และคนพิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหบริการแก คนไรที่พึ่ง ไดแก
สถานสงเคราะห/สถานแรกรับคนไรที่พึ่งทั้ง 11 แหงไดแก
1. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม
2. สถานสงเคราะหบานเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
3. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
7. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี
10. สถานสงเคราะหบานนิคมปรือใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
11. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
สถานสงเคราะห เหล า นี้ จั ดสวั ส ดิ ก ารสั งคมที่ ใ ห บริ การแก คนไร ที่ พึ่ งในด า นป จจั ย 4 การ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การฟนฟูส มรรถภาพทางรา งกายและจิตใจ การฝกอาชีพ บริการดานสัง คม
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สงเคราะห และกิจกรรมนันทนาการ ประกอบกับใหบริการแกคนไรที่พึ่งในสถานสงเคราะห /สถาน
แรกรั บ ประสบกับ ปญ หาตา งๆ ไดแ ก ปญ หาความแออัด ของผู รับ บริ ก าร ปญ หาเจ า หนา ที่ใ นการ
ใหบริการไมเพียงพอ ปญหาผูรับบริการสวนใหญมีสภาพจิตใจไมคอยปกติตองรับประทานยาควบคุม
เปนระยะ เปนตน
คนไรที่พึ่ง เปนกลุม บุค คลซึ่ ง มี ค วามสลั บ ซับ ซอนของปญหาและเกิดขึ้ นจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน การแกไขปญหาของกลุมบุคคลดังกลาวตองใชเวลาและความรวมมือกันในทุกภาคสวนของ
สังคม ตองอาศัยทั้งมาตรการทางนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางการเงินการคลัง ใน
การแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อ ง และเมื่อพิจารณากฎหมายที่มีอยูก็ ปรากฏวายังไมมีกฎหมาย
ฉบับใดที่กําหนดกลไกการแกไขปญหาและใหหลักประกันไดวาคนไรที่พึ่งจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมในฐานะพลเมืองหรือไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาฟนฟูใหคนไรที่พึ่งมี
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปในสังคม และแมวาจะมีพระราชบัญญัติสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งเปนกฎหมายกลางที่สามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาทาง
สังคมได โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ องคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชนเขา
ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการสวัสดิการสังคม ซึ่งไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยู
ในสภาวะยากลํ า บากหรื อ จํ า เป น ต อ งได รั บ ความช ว ยเหลื อ เช น เด็ ก เยาวชน ผู สู ง อายุ ผู ย ากไร
ผูดอยโอกาส รวมทั้งยังสามารถกําหนดขอบเขตใหครอบคลุมไปถึงบุคคลเรรอนไมมีที่พักอาศัยเปน
หลักแหลงหรือ คนไรที่พึ่ง ไดดวย อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
2546 ไมไดกําหนดมาตรการ วิธีการ หรือรายละเอียดในการใหความคุมครองบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว
โดยเฉพาะ ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมีการศึกษาและยกราง
พระราชบัญญัติคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ..... เพื่อใหการคุมครองชวยเหลือคนไร
ที่พึ่ง ใหมีปจจัยพื้นฐานในการดํา รงชีวิต และสามารถฟนฟูส ภาพรา งกายและจิตใจ ตลอดจนความ
เปนอยูใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยกําหนดวิธีการ
ปฏิ บั ติ แ ก ค นไร ที่ พึ่ ง อย า งชั ด เจนและเหมาะสมกั บ การให ค วามคุ ม ครองคนไร ที่ พึ่ ง ซึ่ ง ขณะนี้
พระราชบั ญญั ติคุ ม ครองและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต คนไร ที่พึ่ ง พ.ศ..... อยู ระหว า งการพิจ ารณาของ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา
จากสภาพปญหาและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะผูอํานวยการสํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งกํากับดูแลหนวยงานคนไรที่พึ่ง จึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางทางการพั ฒนาคุ ณ ภาพการบริ การด านสวั สดิ การสั งคมของหน วยงานคนไร ที่ พึ่ ง ในสั งกั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการ
แกคนไรที่พึ่งตอไป
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของไทยและตางประเทศ
ไดแก ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของ
สถานสงเคราะห/สถานแรกรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย
1. การศึกษากฎหมาย นโยบาย รูปแบบ วิธีการ และปญหาอุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับคนไรที่พึ่งในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และ
ประเทศฟลิปปนส
2. การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอนโยบาย
รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การใหบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดาน
สวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร
(Documentary Study) หนังสือ เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ ผลงานและรายงานที่
เกี่ยวของ และงานวิจัยตางๆ เพื่อนํามาอางอิงประกอบการศึกษา
1.6 ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทราบถึงความเหมือน ความแตกตางในดานกฎหมาย นโยบาย รูปแบบ วิชาการ และปญหา
อุปสรรคของการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและตางประเทศ
2. นําผลการศึกษาเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมของสําหรับคนไรที่พึ่งของสถานสงเคราะห/สถานแรก
รับคนไรที่พึ่งของประเทศไทย
1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ
คนไรที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึง่ ไมมีที่พักอาศัยเปนหลักแหลง หรือมีที่พักอาศัยแตไมเหมาะสม
แกการดํารงชีพ โดยบุคคลดังกลาวไมมีรายไดแนนอนเพียงพอแกการยังชีพและไมสามารถพึ่งพาตนเอง
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หรือผูอื่นได และรวมถึงคนขอทานที่คนไทยและคนตางดาว คนเรรอน และคนไรบาน
หนวยงานคนไรที่พึ่ง หมายถึง สถานสงเคราะหและสถานแรกรับคนไรที่พึ่ง จํานวน 11 แหง
ใน 10 จังหวัด สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ไดแก
1. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม
2. สถานสงเคราะหบานเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
3. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
7. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี
10. สถานสงเคราะหบานนิคมปรือใหญ จังหวัดศรีสะเกษ
11. สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
ที่ใหบริการดานปจจัย 4 การรักษาพยาบาลเบื้องตน บริการดานสังคมสงเคราะห การฟนฟู
สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ การฝกอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ หมายถึง วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
บริการสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง ของสถานสงเคราะห /สถานแรกรับคนไรที่พึ่ง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมของหนวยงานใน
สั งกั ดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย ผู ศึ ก ษาได ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพการบริการ
2.1.3 กฎหมาย นโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมใหแกคนไรที่พึ่งใน
ตางประเทศ
2.1.4 กฎหมาย นโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวั สดิการสังคมใหแกคนไรที่พึ่งของ
ประเทศไทย
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม
(ก) ความหมายของสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคมมีคํานิยามที่พอจะประมวลไดดังนี้
Friedlander (1963: 16) กลาวถึง สวัสดิการสังคมวา หมายถึง นโยบาย ผลประโยชนและ
บริการ ซึ่งจะทําใหการจัดบริการตางๆ ดําเนินไปอยางแนนอน เพื่อใหตรงหรือสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม เปนบริการพื้นฐานในการจัดสวัสดิการแกประชาชน
Guralnik (1969: 3 อางถึงใน จงจิต โสภณคณาภรณ , 2522: 2) กลาววา สวัสดิการสังคม
หมายถึง การที่รัฐบาลหรือหนวยงานตางๆ ใหความชวยเหลือแกผูที่ยากจน ผูไรงาน ฯลฯ
Weinberger (1973: 2 อางถึงใน จงจิต โสภณคณาภรณ , 2522: 2) กลาววา การจัดสวัสดิการ
สังคมสมัยใหมมิควรพิจารณาจัดใหกับผูมาใหม คนแปลกหนา มากกวาและไมควรใหเปนรายบุคคล
ทั้งนี้เนื่องมาจากความเดือดรอนและวิธีที่ชวยเหลือทางสังคม หลักการจัดสวัสดิการมีผลแตกตางจาก
การสงเคราะหทั่วไป
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กองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห (2538: 40) ไดอธิบายเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคมวา หมายถึง
กิจกรรมที่จัดไวอยางเปนระเบียบในอั นที่จะชวยเหลือเจือจุนบุคคลและสภาวะแวดลอมของเขาโดยใช
เทคนิคและวิธีก ารตางๆ เขาชวยใหบุคคล กลุม และชุม ชน บรรลุค วามตองการ สามารถแกปญหา
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตางๆ จนทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้นกวาเดิม สวัสดิการสั งคมเปนความชวยเหลือที่เอื้อใหผูออนแอหรือดอยโอกาสทางสังคม
ชวยเหลือตัวเองได งานสวัสดิการสังคมเปนภารกิจที่มุงสนองความตองการประเภทตางๆ ประกอบดวย
ความตองการของบุคคลธรรมดา ความตองการของบุคคลที่มีปญหา ขอบเขตการบริการตามหลักการ
สวัสดิการสังคมสากล บุคคลที่ถือวาเปนผูรับบริการมีหลายประเภท ไดแก เด็ก สตรี หัวหนาครอบครัว
คนชราไรญาติขาดมิตร คนพิการทั้งทางรางกายและจิตใจทุกประเภท ผูประสบภัยพิบัติ ผูพนโทษไร
ญาติขาดมิตร ผูที่เคยปวยเปนโรคเรื้อนและหายแลว แตสังคมรังเกียจ ครอบครัวผูถูกตองโทษ ผูมีค วาม
คับแคนทางอารมณที่ฆาตัวตายแตยังไมตาย ผูที่ ติดยาเสพติดเกือบทั้งครอบครัว ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยหรือ
อยูอยา งขัดสน เชน แหลงเสื่อมโทรม ชนกลุมนอย ผูอพยพมาจากประเทศอื่น ผูลี้ภัย ลักษณะของ
บริก ารเปนการชวยเหลือจุนเจือทางสัง คม โปรแกรมสุขภาพอนามัยตา งๆ รวมไปถึง โปรแกรมทุก
ประเภทที่ไมใชบริการทางการแพทยของเอกชน การใหบริการการศึกษาของรัฐ กิจกรรมดานอาคาร
สงเคราะหของรัฐทุกประเภท เปนตน
จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา สวัสดิการสังคมเปนกิจกรรมที่จัดไวอยางเปนระเบียบใน
อันที่จะชวยเหลือเจือจุนบุคคล และสภาวะแวดลอมของเขาโดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เขาชวยให
บุคคล กลุม และชุมชน บรรลุความตองการ สามารถแกไขปญหา ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางปกติ
สุข ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตางๆ จนทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นกวาเดิม
(ข) จุดมุงหมายของงานสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมเปนภารกิจที่มุงสนองความตองการประเภทตางๆ ดังนี้
1. ความตองการของบุคคลธรรมดา ประกอบดวยความตองการดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม ตามที่ Maslow (1954: 81-82 อางถึงในศรีเรือน แกวกังวาล, 2539: 104) กลาววาพื้นฐานความ
ตองการของมนุษยคือ ความตองการดานรางกาย อันไดแก ปจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม
และยารักษาโรค ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรัก หรือการไดรับการยกยองนับถือ
และความตองการที่จะเปนทุกอยางตามที่บุคคลจะทําใหได เปนการใชพลังความสามารถของเขาอย าง
เต็มที่
2. ความตองการของบุคคลที่มีปญหา ไดแก
2.1 บุคคลที่ไรความสามารถ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เชน คนพิการดานรางกาย
และจิตใจ เปนตน
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2.2 บุคคลที่ขาดการเตรียมตัวหรือโอกาสทางสังคม คือ ผูที่มีความสามารถแตไมมีการ
เตรียมตัว เชน ผูที่ไมรูหนั งสือ ไมมีก ารศึก ษา ขาดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมและการ
ดํารงชีวิตในสังคม ความตองการเชนนี้เกิดจากการปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.3 บุคคลที่เปนเหยื่อภัยพิบัติตางๆ ไดแก บุคคลธรรมดาที่ประสบภัยพิบัติหรืออยูใน
สภาวะฉุกเฉิน เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล เปนตน
2.4 บุคคลที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิตที่เกิดจากระบบโครงสรางของสังคม ไดแก เด็ก
ขาดการอบรม การขาดแคลนที่อยูอาศัย การแบงแยกเชื้อชาติ และความแตกตางระหวางชนชั้น เปนตน
(ค) ลักษณะของงานสวัสดิการสังคม
งานสวัส ดิการสังคม อาจจํา แนกออกเป นลัก ษณะตา งๆ ดังนี้ (กรมประชาสงเคราะห กอง
วิชาการและแผนงาน, 2543: 38)
ขอบเขตการบริการตามหลักการสวัสดิการสังคมสากล บุคคลที่ถือวาเปนผูรับบริการมีหลาย
ประเภท ไดแก
1. เด็ก ซึ่งแยกเปนเด็กกําพรา อนาถา (เด็กถูกทอดทิ้งหรือไมไดรับการดูแลอบรมเอาใจใส
เทาที่ควร) เด็กพิการ (ทั้งทางรางกายและจิตใจ) เด็กยากจน เด็กที่มีปญหาความประพฤติ
2. เด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชาย แยกเปนเยาวชนไรที่พึ่ง เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนที่มี
ปญหาความประพฤติ เยาวชนยากจน เยาวชนกระทําผิด
3. สตรี ซึ่งแยกเปนสตรีถูกลอลวง สตรีที่เลิกอาชีพ โสเภณีแตสังคมไมยอมรับ สตรีตั้งครรภ
นอกสมรส สตรีที่เปนมารดาแตสามีไมรับผิดชอบในการสงเสียเลี้ยงดู สตรีที่สามีตองโทษ สตรีเปน
โรคเรื้อรังทํางานไมได
4. หัวหนาครอบครัว ซึ่งแยกเปนหัวหนาครอบครัวที่ไมมีงานทําหรือไมมีอาชีพ ไมมีที่ดินทํา
กินเปนของตัวเอง ไมมีเงินทุนประกอบอาชีพ ไมมีทักษะ ไรที่พึ่ง เปนตน
5. คนชราไรญาติขาดมิตร
6. คนพิการทั้งทางรางกายและจิตใจทุกประเภท
7. ผูประสบภัยพิบัติ
8. ผูพนโทษไรญาติขาดมิตร
9. ผูที่เคยปวยเปนโรคเรื้อนและหายแลว แตสังคมรังเกียจ
10. ครอบครัวผูถูกลงโทษ
11. ผูมีความคับแคนทางอารมณที่ฆาตัวตายแตยังไมตาย
12. ผูที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งครอบครัว
13. ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยหรืออยูอยางขัดสน เชน แหลงเสื่อมโทรม
14. ชนกลุมนอย
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15. ผูอพยพมาจากประเทศอื่น ผูลี้ภัย
ลักษณะของบริการเปนบริการในสังคมของประเทศกําลังพัฒนารวมไปถึงบริการเหลานี้
1. การชวยเหลือเจือจุนทางสังคม
2. โปรแกรมสุขภาพอนามัยตางๆ รวมไปถึงโปรแกรมทุกประเภทที่ไมใชบริการทางการแพทย
ของเอกชน
3. การใหบริการการศึกษาของรัฐ
4. กิจกรรมดานอาคารสงเคราะหของรัฐทุกประเภท
โดยสรุปภาพรวมของงานสวัสดิการสังคม จึงเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางมาก และเปนการ
ดําเนินงานหลายฝายทั้งที่เปนความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูมีจิตกุศลและอาสาสมัคร
ทั่วไป การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมสวนใหญอาศัยวิธีการทางสังคมสงเคราะหเปนหลักในการ
ทํางาน นับตั้งแตการศึกษาสภาพปญหา การตรวจสอบทรัพยากร การวางแผนและดําเนินการชวยเหลือ
รวมถึงการติดตามและประเมินผล
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพการบริการ
(ก) ความหมายของการบริการ
สมิต สัชฌุกร (2543: 13) อธิบายถึง การบริการตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา service ซึ่งเปนคํา
ที่ คุนเคยและคนสวนมากจะเรี ย กร องขอรับ บริก ารเพื่ อความพึง พอใจของตน การบริก ารเป นการ
ปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทาง
ใดทางหนึ่งทั้งดวยความพยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2543: 10) ไดใหความหมายของการบริการในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระ
เกียรติ พ.ศ.2543 วา ปฏิบัติรับใช ใหความสะดวกตางๆ ใหบริการ หรือใชบริการ
เริงณรงค เจริญอน (2544: 12) การบริการ หมายถึ ง กิจกรรมที่หนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น
เพื่อใหแกสมาชิกตามความสามารถและหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการของสมาชิก
ที่ไดรับบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการดําเนินโครงการในระยะตอไป พรอมทั้ง
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกสมาชิก
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2549: 11) การบริการ คือ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได เกี่ยวของกับการกระทํา
การปฏิบัติ หรือความพยายามที่ไมสามารถเปนเจาของไดทางรางกาย ปกติการบริการมักจะหมายถึง
ความพยายามของผูใหบริการหรือเครื่องจักรที่มีผลโดยตรงตอบุคคลหรือสิ่งของ
สรุป ไดวา การบริ ก าร หมายถึง การปฏิบัติ หรือการกระทํา ที่ใ หค วามสะดวกดา นตา งๆ ที่
เกี่ยวของกับผูใชบริการ เพื่อทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
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(ข) ลักษณะของการบริการ
Kolter (2003: 443-449) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการบริการวามีอยู 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการที่ไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกได
กอนที่จะมีการซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางเงื่อนไข กฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากการบริการ
ที่จะไดรับเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อในแงของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัส ดุที่ใ ชในการ
ติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อ
สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ลูกคาไมอาจชิม เห็น รูสึก ไดยิน
หรือดมการบริการไดกอนที่จะรับ บริการ ดัง นั้นปญหาของการใหบ ริการจะอยูที่กิจกรรม เชน การ
โฆษณา เจาหนาที่ที่ใหบริการ หรือการบอกตอถึงคุณภาพของผูรับบริการหลังการใชบริการ
1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหกับผูที่มา
ติดตอ เชน สํา นักงานตองมีส ถานที่ก วา งขวางออกแบบใหเกิดความคล องตัวแกผูม าติดตอ มีที่นั่ง
เพียงพอ มีบรรยากาศที่จะสรางความรูสึกที่ดี
1.2 บุคคล (People) พนักงานผูใหบริการจะตองมีการแตงกายที่เหมาะสม บุคลิกดี
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวาบริการที่
ไดจะดีดวย
1.3 เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย มีการใหบริการที่
รวดเร็วเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการ
1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตางๆ
จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอและลักษณะของผูใชบริการ
1.5 สั ญลั กษณ (Symbols) ชื่ อตราสิ นค าหรื อเครื่องมื อหมายตราสิ นค าที่ ใช ในการ
ใหบริการเพื่อใหผูรับบริการเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ใหบริการหรือ
เสนอขาย
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริก าร ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการ ชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโภคในเวลาเดียวกัน แยกไมไดเกิดขอจํากัดดานเวลา โดยกลยุทธการใหบริการคือ การกําหนดมาตรฐาน
ดานเวลาในการใหบริการที่รวดเร็ว เชน การจัดลําดับกอน-หลังของการมารับบริการ การขยายพื้นที่การ
ใหบริการ เปนตน
3. ความไมแนนอน (Variability) ลักษณะของงานบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูใหบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน อยา งไร กอใหเกิดการคาดเดาคุณ ภาพของการบริการ กอนการรับ
บริการได เพื่อแกไขปญหาการบริการจะตองมุงสนใจที่ขั้นการวางแผนผลิตภัณฑของโปรแกรมทาง
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การตลาดนั้ นคือ จะต องสรา งความเชื่อมั่น และชื่อเสีย งใหเปนที่ รูจัก และสามารถบริก ารไดตามที่
โฆษณาไว ผูใหบริการจะตองควบคุมคุณภาพซึ่งทําได 2 ขั้นตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการรวมทั้งมนุษยสัมพันธของ
พนักงานที่ใหบริการ ตองเนนดานการฝกอบรมในการใหบริการที่ดี
3.2 สรางความพอใจใหลูกคา โดยเนนการรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะของลูกคา
การสํารวจขอมูลของลูกคา และการเปรียบเทียบทําใหไดขอมูลเพื่อแกไขปรับปรุงบริการใหดีขึ้น
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perish Ability) การบริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนกับสินคา
อื่นๆ ถาความตองการมีสม่ําเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอน
จะทําใหเกิดปญหาคือ การบริการไมทัน หรือไมมีลูกคา จึงทําใหบริหารกิจการการบริการตองพยายาม
เอาชนะในการวางแผน การตั้งราคาและการสงเสริมการบริการ
(ค) คุณภาพของการบริการ
คุณ ภาพการบริ ก าร เปน ความรูสึ ก สว นตัว ของผู รับ บริก าร คุ ณ ภาพบริก ารจึ ง ตอ งเริ่ ม จาก
ความรู สึ ก ที่ ดี ข องผู ใ ห บ ริ ก ารนํ า หน า มาก อ นเสมอในการให บ ริ ก ารต อ ให มี ค วามรู ม ากเพี ย งใด
ประสบการณโชกโชนอยางไร หากปราศจากความรูสึกที่ดี หงุดหงิด รําคาญ เบื่องาย เซ็ง เกลียดขี้หนา
อารมณบริการอันไมพึงประสงคเหลานี้นอกจากจะสงกระแสไปรบกวนจิตใจผูรับบริการโดยตรงแลว
ยังเปนตัวกําหนดรูปแบบพฤติกรรมบริการที่ไมมีคุณภาพอันเปนการทําลายภาพพจนของผูใหบริการ
เอง สถาบันและองคกรเปนอยางมากดวย ตรงกันขามถาบริการเริ่มจากความยิ้มแยมแจมใส เต็มใจไมตรี
จิตมิตรภาพ สรางความพอใจ ถูกใจ ประทับใจแกผูรับบริการกอนแลวทุกสิ่ง ทุกอยางก็จะสะดวกสบาย
และงายไปหมด (ธนากร เกียรติบันลือ, 2549)
ดังนั้น คุณภาพบริการ จึงตองเริ่มขึ้นจากความรูสึกที่ดีของผูใหบริการ (Feeling to do) เปนตัว
กอกระตุน ตัวชักนํา ความรูสึกที่ดีงามใหเกิดแกผูรับบริการ ในการที่นําความรูประสบการณและความ
ชํานาญ (Knowledge to do) มาปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบถวน คุณภาพบริการถึงตองถึงพรอมดวย สัมผัสที่
เบิกบานและบริการที่ถูกตอง ซึ่งเปนความสัมพันธใน 2 ระดับ คือ ระดับความสัมพันธทางใจ (Unconscious
Communication) และระดับความสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavior Communication)
1. การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ (Growth of Service Industry) กอใหเกิดการจางงาน
จํานวนมากและสรางรายไดเขาสูประเทศ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจภาคบริการตอเนื่องตางๆ
2. การเพิ่มขึ้นของการแขงขัน (Increase Competitions) จากคูแขงในประเภทการบริการ
เดียวกัน รวมถึงขอบังคับตามกฎหมายการคาเสรี องคการจึงตองมุงเนนคุณภาพการบริการเปนกลยุทธ
ที่สําคัญอันหนึ่งในการที่จะอยูรอดในการแขงขันนี้
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3. การเพิ่มการทําความเขาใจในตัวผูรับบริการ (Greater Understanding Customer) โดยผาน
การศึกษาและทํานายตางๆ เพื่อใหเกิดการบริการที่ดี สรางความพึงพอใจ ในราคาที่สมเหตุสมผล และ
นําไปสูการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการ
4. การสรางใหเกิดเหตุผลทางเศรษฐกิจ
Zeithaml et. al, (1990: 57) สรางรูปแบบของคุณภาพการบริการ (Service Quality) และเกณฑ
การวัดคุณภาพการบริการ (Dimensions of Service Quality) โดยการวัดจากการรับรูตอบริการของ
ผู รั บ บริ ก ารว า เป น ไปตามความคาดหวั ง เพี ย งใด และได กํ า หนดแนวคิ ด คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี
องคประกอบดังนี้
1. การสรางสิ่งที่จับตองได (Tangibility) ประกอบดวย
1.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ ใหพรอมสําหรับใหบริการ
1.2 การเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
1.3 การจัดสถานที่ที่ใหบริการอยางสวยงาม สะอาด
2. ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) ประกอบดวย
2.1 ความพึ่งพาได ไวใจได (Dependable)
2.2 ความเที่ยงตรง ถูกตอง แมนยํา (Accurately)
3. การตอบสนอง (Response) ประกอบดวย
3.1 ความเต็มใจที่จะใหบริการ
3.2 ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา
3.3 ความตอเนื่องในการบริการ
3.4 ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี
4. ความสามารถ (Competence) ประกอบดวย
4.1 ความสามารถในการบริการ
4.2 ความสามารถในการสื่อสาร
4.3 ความสามารถในวิชาการที่จะใหบริการ
5. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ประกอบดวย
5.1 การแสดงความสุภาพตอการใหบริการ
5.2 มีอัธยาศัยที่ดีในการตอนรับ
5.3 ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี
6. ความนาเชื่อถือได (Credibility) ประกอบดวย
6.1 ความนาเชื่อถือและความไววางใจไดในบริการ
6.2 ความซื่อสัตยของผูใหบริการ
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7. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ประกอบดวย
7.1 ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือและอุปกรณ
7.2 ความปลอดภัยดานอื่นๆ เชน ภัยอันตราย ความเสี่ยงตางๆ
8. การเขาถึงบริการ (Access) ประกอบดวย
8.1 ผูใชบริการเขาใชบริการหรือรับบริการไดอยางสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมควร
มากมาย ซับซอนเกินไป
8.2 สามารถติดตอและใชบริการไดหลายชองทาง
8.3 เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับผูใชบริการ
9. การสื่อสาร (Communication) ประกอบดวย
9.1 มีการใชภาษาที่สื่อสารไดงายไมซับซอน
9.2 มีการรับฟงที่ดีเขาใจในสิ่งที่ฟง
10. ความเขาใจ (Understanding) ประกอบดวย
10.1 ความพยายามที่จะเรียนรูและเขาใจวาผูรับบริการตองการอะไร
10.2 ความเขาใจในตัวของผูรับบริการ
10.3 ใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ
ตอมา Zeithaml et. al, (1990: 23-25) ไดนําแบบวัดคุณภาพการใหบริการ (Service Quality)
จากเดิมที่ประกอบดวย 10 แนวทาง มาพัฒนาโดยรวมแนวทางที่มีความใกลเคียงกันจนกระทั่งเหลือ
เพียง 5 แนวทาง โดยมีชื่อเรียกวา “Service Quality” (SERV QUAL) ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง จึงทําใหการวัด
คุณภาพบริการสามารถพิจารณาไดจาก 5 แนวทางที่พัฒนาขึ้นใหม ดังนี้
1. สิ่งที่จับตองได (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ เชน สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ เครื่องมืออุปกรณการสื่อสาร ฯลฯ
2. ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถที่จะปฏิบัติงานบริการที่มี
รูปแบบที่ถูกตองและนาเชื่อถือได
3. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) หมายถึง เต็มใจในการใหบริการและมีความพยายาม
อยางเต็มความสามารถ จัดเตรียมบริการใหแกผูใชบริการโดยทันทีทันใด
4. การใหความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง การสรางความนาเชื่อถือหรือความสามารถในการ
บริการที่มีความปลอดภัย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
4.1 ความสามารถในการบริการ (Competence) มีทักษะและความรูในการใหบริการ
อยางเพียงพอ
4.2 ความสุภาพออนนอม (Courtesy) มีสัมมาคารวะ ใหความเคารพและความเปนมิตร
แกผูมาติดตอ
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4.3 ความนาเชื่อถือ (Credibility) ซื่อสัตยในการใหบริการ ไววางใจได
4.4 ความปลอดภัย (Security) ปราศจากอันตรายหรือความเสี่ยงหรือความหวาดระแวง
5. ความเห็นอกเห็นใจ (Assurance) หมายถึง การดูแลเอาใจใสผูใชบริการ ใหความสนใจกับ
ลูกคารวมทั้งมีความเขาใจผูใชบริการ
(ง) เครื่องบงชี้คุณภาพของการบริการ
ความตองการหรือความคาดหวังในคุณลักษณะของการบริการของผูรับบริการที่เปนเครื่องบงชี้
คุณภาพของการบริการ (Zeithaml et. al, 1990: 41-50) ไดแก
1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไดแก เครื่องมืออุปกรณ บุคลากรและการใชสัญลักษณหรือเอกสารที่ใชในการ
ติดตอสื่อสารใหผูรับบริการไดสัมผัสและการบริการนั้นเปนรูปธรรมสามารถรับรูได
2. ความเชื่อถือไววางใจได หมายถึง ความสามารถในการใหบริการนั้นตรงกับสัญญาที่ใหไว
กับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตองเหมาะสมและมีความสม่ําเสมอในทุกครั้งของ การ
บริการที่จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาการบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได
3. การตอบสนองตอผูรับบริการ หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการโดย
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการได
งายและไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการรวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว
ไมตองรอนาน
4. การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ใหบริการและตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ มีกิริยาทาทางและมารยาทที่ดี
ในการใหบริการ สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจวาจะไดรับบริการที่ดีที่สุด
5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทรเอา
ใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันของผูรับบริการในแตละคน
2.1.3 กฎหมาย นโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมใหแกคนไรที่พึ่งในตางประเทศ
จากการศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การให ค วามคุ ม ครองคนไร ที่ พึ่ ง ของต า งประเทศ ได แ ก
กฎหมายของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และประเทศฟลิปปนส ปรากฏวาไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม ครองคนไรที่พึ่ง เปนการเฉพาะ แตก ารดําเนินการชวยเหลือจะแฝงอยูใ นกฎหมายแตละฉบับ ที่
เกี่ยวกับการชวยเหลือหรือคุมครองบุคคลที่อยูในสภาวะยากลําบากในการดํารงชีวิต ดังนี้
มาเลเซีย
1. แผนพัฒนาฉบับที่ 7 (The Seventh Development Plan 1996-2001)
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เปนแผนที่จัดขึ้นใหสอดคลองตามแนวแผนการพัฒนาอนาคต (SOPP) แผนนี้เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเตรียมกําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบันและในอนาคต อันเนื่องมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและ
วิทยาการใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นไดในระดับสากล โดยใหความสําคัญตอการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาใหสามารถผลิตกําลังคนดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรใหเพิ่มขึ้น และทันความ
ตองการ ตลอดจนการพัฒนาและฝกอบรมแกผูที่จบระดับสูงกวาปริญญาตรีและระดับต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี ชาวมาเลเซียทุกคนจะไดรับบริการทางสังคมและสิ่งสวัสดิการมากขึ้น การศึกษาและ
สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสองประการที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะยังคงเปนภาค
ที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก การจัดหาที่อยูอาศัยที่พอเพียงและสามารถรับภาระคาใชจายไดเปนเรื่อง
สําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ อยางยิ่งสําหรับกลุมที่มีร ายไดต่ํา ในดาน
การศึก ษารัฐบาลจะกระตุน ใหภาคเอกชนมุง เน นการจั ดหลัก สู ตรที่เกี่ ย วขอ งกับ วิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในดานที่อยูอาศัยคาดวาภาค เอกชนจะรับผิดชอบในการจัดหาที่อยูอาศัยรอยละ 71 จาก
จํานวนทั้งหมด 800,000 หนวย ซึ่งจากจํานวนทั้งหมดนี้ รอยละ 25 จะเปนที่อยูอาศัยราคาต่ําและรอยละ
43.7 จะมีราคาปานกลางคอนขางต่ํา
2. วิสัยทัศน 2020 (Vision 2020)
ในพิธีเปดการประชุมสภาธุรกิจมาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ.
1991 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Dr. Mahathir Mohamad ไดปาฐกถาในหัวขอ "มาเลเซีย : แนวทางใน
อนาคต" โดยนําเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อแปลงนโยบายไปสูการลงมือปฏิบัติ อันมีแนว
การดําเนินการดังนี้
2.1 ใหขยายการรับนักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เนื่องจากสถาบันการศึกษาหลัง
มัธยมศึกษาปจจุบันยังมีที่วางในการรับนักศึกษาเขาเรียนไดอีกจํานวนมาก รัฐจึงใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ
วางแผนการรับและผลิตนักศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีใหได 20,000 คน ในป ค.ศ. 2020 และ
ขยายการสอนปพื้น ฐาน (Foundation Year) เปนเวลา 1 ป ตามหลัก สู ตรมัธ ยมศึก ษาของ
สหราชอาณาจักรหรือตามหลักสูตรดังกลาว ไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใ นสถาบันการศึกษาหลัง
มัธยมศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร หรือในประเทศออสเตรเลียตามลําดับ
2.2 แกไขกฎระเบียบ เพื่อใหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศมาเปดวิทยาเขต
ในประเทศมาเลเซีย การเปดวิทยาลัยนานาชาติที่เมืองปนังนับเปนกาวหนึ่งของการนําประเทศมาเลเซีย
ไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2.3 นําบทบาทของการศึกษาภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเนน
การทํางานรวมกันเพื่อขจัดความซ้ําซอนของการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและ เอกชน ใหมีโนทัศน
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เปนแบบบรรษัทมาเลเซีย (The Concept of Malaysia Incorporated) ที่ไมเพียงแตจะสนองความตองการ
เฉพาะชาวมาเลเซียเทานั้น แตยังสนองความตองการของนักศึกษาตางชาติดวย
2.4 เนนคุณภาพของการศึกษา แมวาจะมีความจําเปนในการเรงผลิตกําลังคนให
ตอบสนองความตองการของประเทศ รัฐยังเขมงวดใหสถาบันการอุดมศึก ษาผลิต นักศึกษาใหได
คุณภาพเปนสําคัญดวย
2.5 จัดตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหงชาติ (National Accreditatons Board)
เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิที่ไดเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (International Acceptance)
2.6 ตั้งสภาการอุดมศึกษา (National Council of Higher Education) เพื่อเปนองคกร
กําหนดและชี้แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐ
และเอกชน รับผิดชอบในการวางแผนและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ
2.7 ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาในสาขาที่ มี ค วามต อ งการสู ง คื อ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น
ตลอดจนสงเสริมใหมีการรวมกันทําวิจัยในระดับสูง (Post - Doctoral Work) ในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งที่
เปนการวิจัยภายในประเทศหรือความรวมมือกับนานาชาติ
2.8 จัดใหมีการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยตาง ๆ จะไดรับการสงเสริมและมีความ
ยืดหยุนเพื่อจัดการศึกษาที่ตอบสนองไดทั้งนักศึกษาปกติและผูที่สนใจเพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาตอ หรือผู
ที่ตองการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาหรือพัฒนาทักษะการทํางานโดยใชกลไกทางการศึกษาทางไกล
สิงคโปร
1. ภายหลังจากที่ไดรับเอกราชเมื่อป พ.ศ. 2508 เปนชวงที่มีคนตกงานจํานวนมาก ดวยเหตุนี้
ในชวงคริสตทศวรรษที่ 1960 และ 1970 สิงคโปรจึงใชยุทธศาสตรพัฒนาที่มุงเนนใหแรงจูงใจเพื่อให
ไดรับความรวมมือจากบรรษัทขามชาติ ใหมาลงทุนในสิงคโปร ในภาคอุตสาหกรรมที่ใชทักษะระดับ
ต่ํา ซึ่งเปนการใชแรงงานเปนหลักในการผลิต จากการที่กําหนดและใชยุทธศาสตรดังกลาว ทําใหเกิด
การจางงานแรงงานสตรีจํานวนมาก ผลก็คือ ความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจยุคตน ๆ ของสิงคโปรจึงเปน
ผลจากการเขารวมของสตรีเปนสําคัญ แมวาในปจจุบัน สิงคโปรไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศมาเปนการพัฒนาในทิศทางที่ใชแรงงานนอยลง และกลับใชแรงงานที่มีทักษะสูงกวาเดิม แตก็
ไมอาจโตแยงไดวา สตรีในตลาดแรงงานยังมีความจําเปน โดยที่แรงงานสตรีมีสัดสวนมากถึง 40% ของ
แรงงานทั้งประเทศ และเกือบทั้งหมดเปนการทํางานและจางงานเต็มเวลา แตถึงวาบทบาทเชิงเศรษฐกิจ
ของสตรีจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศก็ตาม แต
รายไดของสตรีสิงคโปรโดยทั่วไปก็ยังคงนอยกวาชายอยูดี โดยเฉลี่ยแลว รายไดของสตรีสิงคโปรจะ
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ประมาณ 59% ของชาย แมในงานที่ใชทักษะสูง ๆ คนงานสตรีก็ยังมีรายไดนอยกวาชายที่เปนเพื่อน
รวมงานในสังคมรวมสมัยของสิงคโปร สตรีสิงคโปรมีตัวแทนอยูในระบบการศึกษาทุกระดับ และมี
โอกาสไดรับการศึกษาเกือบจะเทาเทียมกับชาย แตถึงกระนั้นก็ยังมีชองวางความแตกตางระหวางหญิง
ชาย โดยเห็นไดจากสถิติที่จํานวนนักศึกษาชาย 100 คนที่เขาเรียนแมวา สตรีสิงคโปรจะมีพลังทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกขณะ สังคมสิงคโปร โดยเฉพาะอยางยิ่งชายสิงคโปรยังคงยึดติดอยูกับระบบคิดและ
ความเชื่อแบบชายเปนใหญในครอบครัวและสังคมตามจารีตประเพณีผลที่ตามมาก็คือ สตรีในสิงคโปร
ยังขาดโอกาสที่เทาเทียมในการเขาถึงตําแหนงหนาที่การงานที่สําคัญ ๆ จริง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ยังขาดตัวแทนสตรีทั้งในสภา คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการระดับชาติ โดยที่ในเวทีการเมืองสตรี
ยังมีบทบาทนอยหรือสําคัญนอยกวานักการเมืองชาย ในสภาลาง สตรีสิงคโปรมีตัวแทนอยู 4.4%
เทานั้นจากจํานวนนักการเมืองที่ผานการเลือกตั้งเขาไปทําหนาที่แตก็มีองคกรอาสาสมัครเอกชน หรือ
NGOs จํานวนไมนอย ที่สงเสริมความเสมอภาคเทาเทียมระหวางหญิงชาย โดยพยายามที่จะสรางความ
ตระหนักเรื่องของมิติของความเทาเทียมระหวางหญิงชาย รวมทั้งดําเนินการเพื่อตอตานและตอบโตการ
มองบทบาทสตรีแบบตายตัวตามคานิยมแบบจารีตประเพณี ทั้งนี้สมาคมสตรีเพื่อปฏิบัติการและวิจัย
(The Association of Women for Action and Research - AWARE) สถาปนาขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2528ใน
ฐานะที่เปนองคกรอิสระ ไมยุงเกี่ยวกับการเมืองและไมยุ งเกี่ยวกับศาสนา โดยมุงสงเสริมจิตสํานึกของ
สตรีในทุกดาน รวมทั้งการทํางานหรือการดําเนินการแบบเปนหุนสวนกับชาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
หญิงชายมีความเสมอภาคและมีโอกาสเทาเทียมกันอยางแทจริงสําหรับสตรี อีกองคกรหนึ่ง คือ สภา
องคกรสตรีสิงคโปร (Singapore Council of Women's Organizations)
2. รัฐบาลสิงคโปรไดดําเนินโครงการเพื่อรองรับการกาวสูสังคมเศรษฐกิจความรู โดยการ
จัดสรรเงินงบประมาณถึงรอยละ 20 ของทั้งหมดเพื่อลงทุนพัฒนาดานการศึกษา (มูลคา 5,950.93 ลาน
ดอลลารสิงคโปร) การจัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนแกไขปญหาความไม
เทาเทียมกันทางการศึกษาระหวางนักเรียนตางเชื้อชาติ เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้ง เพื่อมิให
เกิดความแตกแยกระหวางเชื้อชาติตางๆ
ฟลิปปนส
1. มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนไรที่พึ่ง ไดแก กฎหมายแกความยากจน (The Social Reform
Alleviation Act 1977) ซึ่งมีสาระสําคัญที่มุงเนนการเยียวยาแบบเรงดวนกับกลุมชาวนา คนงานใน
ชนบทที่ไมมีที่ทํากิน ชาวประมง ประชากรพื้นเมือง คนจนนอกระบบและคนจนในเมือง
2. แผนพัฒนาระยะกลางของฟลิปปนส (ป ค.ศ. 2004-2006) มีการกําหนดยุทธศาสตรของ
ความยากจน โดยมีสาระสําคัญในการพัฒนา 4 ดาน ไดแก
- การสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนธรรมและเทาเทียม
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- การลดความยากจนและการพัฒนามนุษยดวยโครงการปฏิรูป
- การปฏิรูประบบการเกษตรและการประมง
- การมีธรรมาภิบาลและการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
3. ธนาคารโลกใหการชวยเหลือระหวางป ค.ศ. 2003-2006 โดยดําเนินการชวยเหลือเรงรัดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Building Block การชวยเหลือดานการสรางเสริมพลังอํานาจใหคนจน และ
การทํางานที่เขมแข็งของทองถิ่น รวมทั้งมีการดําเนินโครงการ Centralize Housing โดยปลอยเงินกูยืม
เพื่อที่อยูอาศัย กําหนดเพดานเงินกู ดอกเบี้ย 10% สวนนอกเมืองสวนปกครองทองถิ่นจะทําการเชาซื้อ
ที่ดินใหชาวบาน
2.1.4 กฎหมาย นโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมใหแกคนไรที่พึ่งของประเทศไทย
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 55 ระบุวาบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพยอมมีสิทธิไดรับ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดา นสัง คม โดยคุม ครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผู พิการหรือทุพพลภาพ และผู
อยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได ซึ่ง มาตราในการใหความชวยเหลือ
นั้นยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับคนไรที่พึ่ง แตอาศัยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ.2546 ในการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมทั่วไป
2. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484
มาตรา 7 ระบุวา รูปแบบการใหความชวยเหลือบุคคลขอทานที่กําหนดโดยภาครัฐ คือ การสง
ตัวไปยังสถานสงเคราะหเพื่อการควบคุมตอไป แตหากปรากฏวาบุคคลนั้นไมอยูในลักษณะดังกลาวให
สงตัวไปยังสํานักงานจัดหางานของรัฐตอไป ซึ่งมาตรการใหความชวยเหลือคือเมื่อดําเนินการสอบ
ประวัติวาผูใดทําการขอทานและผูนั้นเปนคนชราภาพหรือเปนคนวิกลจริต พิการ หรือเปนคนมีโรค ซึ่ง
ไมสามารถประกอบอาชีพอยางใดและไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่นทั้งไมมีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดู ก็ให
พนักงานเจาหนาที่สงตัวไปยังสถานสงเคราะห
มาตรา 12 ระบุวาการลงโทษคนขอทาน ถาผูที่ถูกสงตัวไปยังสถานสงเคราะหหรือที่อื่นใด ไม
ไปหรือหลบหนีจากสถานที่นั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
3. พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
มาตรา 3 และมาตรา 5 เนนการจัดการระบบและสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของ
ภาครัฐและเอกชน จัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของ
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ประชาชนในดานที่อยูอาศัย การทํางาน และการมีรายได โดยผูรับสวัสดิการสังคม หมายความวา บุคคล
หรือกลุม บุค คลซึ่ง อยูใ นสภาวะยากลําบากหรือจํา เปนตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน
คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ซึ่งมาตรการในการใหความชวยเหลือโดยวาง
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมใหคํานึงถึงสาขาตางๆ ที่จะดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
เชน การศึกษา ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการ เชน การ
สงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน
มาตรา 24 ระบุวาการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป นทุนใชจายในการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีมาตรการในการใหความชวยเหลือในการ
สนั บ สนุ น องค ก รสาธารณประโยชน แ ละหน ว ยงานด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ส นใจจะขอรั บ ความ
ชวยเหลือจากกองทุน
4. พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ.2537
มาตรา 6 ใหจัดใหมีการเคหะเพื่อใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย โดยมีมาตรการในการใหความ
ชวยเหลือโดยการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชนผูประสงคจะมีเคหะของตนเอง
5. ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง
พ.ศ. 2529 ขอ4 ใหการสงเคราะหตามความจํา เปนตามหลักการสัง คมสงเคราะหเฉพาะราย โดยมี
มาตรการในการใหค วามชว ยเหลือ โดยการชวยเหลือค า อุป โภคบริโภค คา รั ก ษาพยาบาล เงินทุ น
ประกอบอาชีพแกครอบครัวที่ประสบความเดือดรอน และผูไรที่พึ่ง ดําเนินการใหการชวยเหลือตาม
ความจําเปนดังนี้
- ชวยเหลือทางดานการเงินและสิ่งของไมเกินวงเงินครั้งละ 1,000 บาท และติดตอกันไดไมเกิน
3 ครั้ง
- ใหคําปรึกษาแนะนํา แกปญหากรณีตางๆ ตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห
6. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยบานพักชั่วคราวคนจนเมือง พ.ศ. 2547 ขอ 5
จัดเตรียมบานพักชั่วคราวใหกับคนจนเมืองที่ไมมีที่อยูอาศัยที่แนนอน โดยมีมาตรการในการใหความ
ชวยเหลือผูที่จะขอเขาพักอาศัยในบานพัก ตองเปนผูที่ประสบสาธารณภัย ยังไมมีที่อยูอาศัย ผูที่ศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหขับไลและยังไมมีที่อยูอาศัยแหงใหม ผูที่ไมมีที่อยูอาศั ยเปนหลักแหลง และบุคคล
หรือกลุมชนที่ประสบปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรัญญา สีหมอก (2535) ไดศึก ษาทัศ นะของเจา หนา ที่ตอการฟนฟูส มรรถภาพดา นอาชีพ
สําหรับผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง กรมประชาสงเคราะห มีวั ตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
การดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับผูรับการสงเคราะหของกรมประชาสงเคราะหสํารวจ
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ทัศนะของเจาหนาที่ตอการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับผูรับการสงเคราะห รวมทั้งประมวล
ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรั บ ผูรับการสงเคราะห
ของกรมประชาสงเคราะห วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยศึกษาขอมูล จากเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและการเก็บขอมูลจาก สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง กรมประชาสงเคราะหทั้ง 6 แหง โดยการ
ใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ ในการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 1. เจาหนาที่มีองคความรู ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (รอยละ 43.13) ซึ่งในจํานวนนี้ มีความรูเกี่ยวกับนโยบายการฝกอาชีพคน
ไรที่พึ่งของ กรมประชาสงเคราะห (รอยละ 21) มีความรูเกี่ยวกับ กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพ (รอยละ 97.8) มีความรูเกี่ยวกับขอจํากัดของผูรับบริการ (รอยละ 31.9) และมีความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ ดานอาชีพ (รอยละ 48.5) 2. ทัศนคติของเจาหนาที่ตอผูรับบริการเฉลี่ย อยู
ในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.2) โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 3.ทัศนคติของเจาหนาที่ตอ
การปฏิบัติงานในกระบวน การฝกอาชีพเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.1) โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 4.ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการฟนฟู สมรรถภาพดานอาชีพที่
พบ คือ ปญหาบุคลากรมีความรู ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในระดับต่ํามีทัศนคติบางประการ ที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานกับผูรับบริการ และมีทัศนคติบางประการที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการ ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับผูรับบริการ นอกจากนี้ คือบุคลากรมีความตองการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ดวยการศึกษาอบรมดานการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ เพิ่มเติม จาก
การศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงแนวทางในการ สงเสริมศักยภาพผูรับบริการดวยการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถที่จําเปนตอการ ปฏิบัติงาน การปลูกฝงและสรางเสริม
ทัศนคติตอผูรับ บริก าร และการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปรับปรุงลักษณะการ ปฏิบัติง านเพื่อให
เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูรับบริการ รวมถึง
การศึกษาชุมชน เพื่อใหเขาใจในสภาพสังคมแตละ ชุมชนและเพื่อปองกันและแกไขลักษณะคนไรที่พึ่ง
มิใหเกิดขึ้น ในสังคมไทยหรือเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยไมละเลยกลุมคนไรที่พึ่ง ที่มีอยูแลวในสังคม ดวย
การศึกษาอบรม สงเสริมและสนับสนุน การศึกษา คนควา ทดลองการจัดบริการและสวัสดิการที่
เหมาะสมเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาตนเอง ในขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรทํ า การเผยแพร
ประชาสัมพันธถึงลักษณะ ของการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรณรงคให
สาธารณชนไดทราบวาหนวยงานหรือสถาบันมีบทบาท อยางไรตอคนไรที่พึ่ง สนับสนุนองคกรเอกชน
และประชาชนทั่ว ไป ใหมีบ ทบาทที่ เอื้ออํา นวยตอการพั ฒนาคนไรที่พึ่ ง รวมกั บ กอง สวัส ดิก าร
สงเคราะห กรมประชาสงเคราะหกระทรวงมหาดไทย อยางเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน
ระพีพรรณ กลิ่นเจริญ (2537) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหารตอการเพิ่มพูนสมรรถภาพบุคลากร
ในหนวย งานดานการสงเคราะหคนไรที่พึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการสงเคราะห ฟนฟูและพัฒนาคนไรที่พึ่ง และสํารวจความตองการของ
ผูบริหารในการพัฒนา ความรู ทัศนคติ และทักษะของ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหบริการ
ผูรับการสงเคราะห รวมทั้งแสวงหาแนวทาง และวิธีการในการเพิ่มพูนสมรรถภาพ บุคลากรตามทัศนะ
ของผูบริหารที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาในรูปของการวิจัย
เชิง สํารวจ ความคิดเห็นของประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงานดานการ สงเคราะห คนไรที่พึ่ง กรมประชาสงเคราะห ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 56 คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารเปนเพศชายหญิงจํานวนเทาๆ กัน ซึ่งสวนใหญอยู
ในสวนภูมิภาค มีอายุระหวาง 41-50 ป สมรสแลว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงาน ประชาสงเคราะห มีอายุราชการระหวาง 10-20 ป มีระยะเวลา ปฏิบัติงานในตําแหนง
ระหวาง 0-5 ป มีผูใตบังคับบัญชาไมเกิน 5 คน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
พบวา บุคลากรสวนใหญทราบ นโยบายดานการสงเคราะหคนไรที่พึ่ง การ ปฏิบัติงานมีการประสานสง
ตอการใหบริการตามกระบวนการสงเคราะห ฟนฟู และพัฒนา แตมีลักษณะตั้งรับมากกวาออกไป
ใหบริการถึงตัวผูรับ การสงเคราะห การจัดกิจกรรมของเจาหนาที่แตละดานมีลักษณะซ้ําๆ ไมมี
กิจกรรมแปลกใหมที่ดึง ดูดความสนใจของผูรับ การสงเคราะห บุค ลากรดา นการเลี้ย งดูผูรับ การ
สงเคราะหสวนใหญปฏิบัติงานโดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ กิจกรรมดานการฟนฟูและพัฒนา
มักจะถูกละเลยเนื่องจากนักสังคมสงเคราะหมีภาระงานดานการ สอบประวัติและกิจกรรมกลุมมาก จึง
ทําใหไมสามารถดําเนินงาน ดานการฟนฟูสมรรถภาพ การประชุมหารือกันระหวางเจาหนาที่ เพื่อ
วางแผนชวยเหลือผูรับสงเคราะหมีนอย เจาหนาที่ตองรับผิดชอบผูรับการสงเคราะหจํานวนมากเกิน
กวาเกณฑการวิเคราะห อัตรากําลังที่สํานัก ก.พ. และสํานักงบประมาณกําหนดสภาพของคนไรที่พึ่ง
สวนใหญเปนโรคจิตโรคประสาท รวมทั้งสภาพแวดลอม ในหนวยงาน ทําใหเจาหนาที่เกิดความเครียด
บุคลากรไมได รับ การอบรม พัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอ และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน มาเปนเวลานานไม
คอยสนใจพัฒนาตนเอง โดยสมัครเขารับการ ฝกอบรมหรือลาศึกษาตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรพบวา เจาหนาที่สวนใหญทราบดีว าศักยภาพของผูรับการ
สงเคราะหนั้นเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบริการดานตางๆ เชน การที่ผูรับการสงเคราะหไมชอบทํางาน
เปนโรคจิตประสาท เปนตน การใหความสําคัญกับกระบวนการเตรียมการกอนการฝก อาชีพยังมีนอย
และแมวาครูฝกอาชีพมีความรูในวิชาชีพเปนอยาง ดีแตขอจํา กัด ในการสอนหรือถายทอดความรูใหแก
ผูรับการสงเคราะห เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การโยกยายของเจาหนาที่ ทําใหกิจกรรมบางอยางตอง
หยุดชะงักลงประกอบกับเจาหนาที่ยัง ไมไดตระหนักถึงการทํางานรวมกันเปนทีม การใหบริการยังไม
ทั่วถึงเนื่องจากมีอัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอไดรับงบประมาณจํากัด และโอกาสที่บุคลากรจะไดรับ
การฝกอบรม ดูงาน หรือลา ศึกษาตอยังมีนอย ดังนั้นคุณภาพ ของบริการจึงอาจจะยังไมเทาเทียมกับ
สถานสงเคราะหประเภทอื่นๆ ความตองการในการเพิ่มพูนสมรรถภาพบุคลากรพบวา ผูบริหารสวน
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ใหญตองการใหหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีนโยบาย และแผนพัฒนาบุคคลที่แนนอน
ชัดเจน มีโครงการและกิจกรรมตางๆ รองรับ ตองการใหบุค ลากรที่ปฏิบัติง านใกลชิดผูรับการ
สงเคราะหมีความรูทัศนคติและทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผูรับการสงเคราะหเปนอยางดีไดรับการ
พัฒนาความรูใหมๆ อยางสม่ําเสมอ และมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม กับภาวะคาครองชีพ ไดรับสวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน และเงินชวย เหลือ ตางๆ มีโอกาสกาวหนาไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแทนการสอบ มีโอกาสไดไปฝกอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศและ
ผูบังคับบัญชาตองรับฟงความคิดเห็นและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเพื่อเสริมสรางขวัญ และกําลังใจแก
บุคลากร รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากภายนอก มาสนับสนุนการดําเนินของบุคลากร ความคิดเห็น
ตอแนวทางและวิธีการเพิ่มพูนสมรรถภาพบุคลากรดานตางๆ พบวา ผูบริหารมีความเห็นวาวิธีการ
เพิ่ม พูนสมรรถภาพ บุค ลากรมีหลายวิธี ไดแก การฝก อบรม การนิเทศงานการศึก ษาดูงาน และ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น วิธีการฝกอบรมเปนวิธีการที่นิยมกัน มากที่สุดเพราะสามารถปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติและเพิ่มพูนความรูในการ ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ จึงควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ทุกตําแหนงงาน
อยางสม่ําเสมอ และหมุนเวียนกันอยางทั่วถึง โดยเฉพาระบุคลากร ที่ปฏิบัติงานใกลชิดกับผูรับการ
สงเคราะห ควรไดรับการฝกอบรมอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง และควรมีผู เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาให
ความรูเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี สําหรับการนิเทศงานเปนวิธีการเพิ่ม พูนสมรรถภาพบุคลากรที่กระทําได
งายและบอยครั้งเทาที่ตองการ หัวหนาหนวยงานตองรูจักสอนงานและเปนพี่เลี้ยงที่ดีแกเจาหนาที่ และ
จัดคนใหเหมาะกับงานทั้งความรู ความถนัด และตรงตาม ตําแหนง จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร รวมทั้งจัดระบบการเพิ่มขวัญและกําลังใจที่เปนธรรม ตลอดจนปรับปรุงระบบ
ขอมูลใหทันสมัย นอกจากนี้ผูบริหารควรใหความสําคัญกับคนไรที่พึ่งมากยิ่งขึ้น ควรแยกสถาน
สงเคราะหคนไรที่พึ่งและคนขอทานออกจากกันและใหหนวยงานที่รับผิดชอบคนพิการและคนพิการ
ทางจิตแบงเบาภาระผูรับการสงเคราะหประเภทคนไขโรคจิตทุเลา จะทําใหงานดานการสงเคราะหคน
ไรที่พึ่งบรรลุเปาหมายเร็วขึ้น สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษานั้น ในระดับนโยบายควรมี การวาง
แผนพัฒนาบุคคลรวมกันระหวางผูบริหารสวนกลางและสวน ภูมิภาค หนวยงานสวนกลางควรจัดสรร
งบประมาณตามแผนงาน โครงการดานการเพิ่มพูนสมรรถภาพบุคลากรอยางเพียงพอ การ พิจารณา
แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารในส ว นกลาง ควรพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ด า นประสบการณ ก ารทํ า งานหลายๆ ด า น
ประกอบดวย และสนับสนุนอัตรากําลังเจาหนาที่เฉพาะดานใหเพียงพอกับจํานวนผูรับการ สงเคราะห
ในระดับหนวยงาน ควรจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพิ่มโอกาสใหบุคลากร
ในหน ว ยงานด า นการสงเคราะห ค นไร ที่ พึ่ ง ได ไ ปศึ ก ษาดู ง านในหน ว ยงานที่ เ ป น ตั ว อย า งที่ ดี ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ จัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศของหนวยงานใหจูงใจในการทํางาน
คือ สะอาด มีระเบียบ มีแสงสวางและอุณหภูมิ พอเหมาะ มีเครื่องมือ อุปกรณ การสื่อสารและ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะทําใหการทํางานของบุคลากร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนผลดี แกผูรับ
การสงเคราะหในการไดรับการฟนฟูและสามารถชวยเหลือตัวเองไดตอไป
อุทัยวรรณ สถานานนท (2538) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่เอื้อตอการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
ของบุคคลไรที่พึ่ง ในหนวยงานดานสวัสดิการคนไรที่พึ่ง กรมประชาสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประมวล ลักษณะการใหบริการงานดานสังคมสงเคราะหและดานอื่ นๆ แกบุคคลไรที่พึ่งในบทบาทของ
กรมประชาสงเคราะห โดย ศึกษาปจจัยในการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพของบุคคลไรที่พึ่ง ศึกษา
เปรียบเทียบกิจกรรมในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ที่ดําเนินการในปจจุบันและที่ควร
ดําเนินการในอนาคต เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอหนวยงาน ที่ เกี่ยวของประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางในการ บริหาร จัดการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลไรที่พึ่งตอไป
ทั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาในรูป ของการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุม เปาหมายคือ
กลุมเจาหนาที่ในหนวยงานดานสวัสดิการ คนไรที่พึ่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางอาชีพทุกคนรวมจํานวน 66 ราย รวมทั้งศึกษาจากเอกสาร จากการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 35-44 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสแลว ลักษณะการ
ปฏิบัติงานตรงตามตําแหนง และไดรับ มอบหมายใหทํางานอื่น ๆ เปนพิเศษนอกเหนือจาก หนาที่ปกติ
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงานดาน สวัสดิการคนไรที่พึ่งอยูระหวาง 0 - 5 ป แตมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการอยูระหวาง 16 - 20 ป สาเหตุในการเขา มาทํางานดานสวัสดิการคนไรที่พึ่ง เกิดจากการ
ตองปฏิบัติ ตามคําสั่งของทางราชการ และสวนใหญไมไดรับการพัฒนา โดยการฝกอบรมเลย ใน
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2533 - 2537) ปจจัยที่เอื้อตอการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ควร จะ
ประกอบดวย บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติ ที่ดี ตอกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพและมีสภาพ แวดลอมในการดําเนินงานที่ดี มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ ในระดับที่เหมาะสม
จากการศึกษาพบวา ประชากรที่ศึกษา สวนใหญมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพในเรื่องบุคคลไรที่พึ่งและกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ ทางอาชีพสูงกวาเกณฑ แตมีความรู
เกี่ยวกับหนวยงานดาน สวัสดิการคนไรที่พึ่งต่ํากวาเกณฑ ในเรื่องทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับการ
ฟนฟู สมรรถภาพทางอาชีพ พบวาประชากรที่ศึกษามีทัศนคติตอ กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพ และหนวยงานดาน สวัสดิการคนไรที่พึ่ง แตมีทัศนคติไมดีตอบุคคลไรที่พึ่ง องคประกอบ
เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่อาจเอื้อหรือเปนอุปสรรค ใน
การดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซึ่งพบวามีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลาย
ประเด็นเรียง ลําดับตามความสําคัญ คือ ปญหาอุปสรรคในเรื่องวัสดุอุปกรณในการทํางาน สัดสวนของ
เจาหนาที่กับปริมาณงาน และงบประมาณคาใชจาย แมวารัฐจะใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
และในภาคเอกชนจะให ก ารสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ล ว แต ก็ ยั ง มี ไ ม เ พี ย งพอ การศึ ก ษา
เปรียบเทียบลักษณะการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพที่ดํา เนินการในปจจุบัน
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และระดับความจําเปนที่ควรดําเนินการในอนาคต ซึ่งพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการที่ถูกตอง และการ
ดําเนินงานอยาง ตอเนื่องสม่ําเสมอในทุกขั้นตอนของกระบวนการฟนฟู สมรรถภาพทางอาชีพ ปรากฏ
วา ในเรื่องการบริหารจัดการ ในปจจุบันมีการดําเนินกิจกรรมการวางแผน การจัดการ องคการ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการในดาน สายการบังคับบัญชา การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การจด บันทึก รวมทั้งเรื่องงบประมาณมีการดําเนินงานเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งในทางตรงกันขาม
บุคคลากรสวนใหญมีทัศนะตอ กิจกรรมดังกลาวขางตนวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรมีการดําเนินการ
ในอนาคตใหมากขึ้น มีเพียงเรื่องการติดตอประสานงานเทานั้นที่มีการดําเนินการในปจจุบันอยูใน
ระดับ ปานกลาง แตก็ยังเห็นวา ในอนาคตมีความจําเปนตอง ดําเนินการมากกวาที่ทําในปจจุบัน
เชนเดียวกัน สวนในการ ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพในแตละ
ขั้นตอน คือ การประเมินความสามารถในดานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวกอนการฝก
อาชีพ การฝกอบรมดานอาชีพ การจัดหางานใหทํา โรงงานในอารักษ และการติดตามประเมินผลการ
ใหความชวย เหลือในปจจุบันลวนมีระดับการดําเนินงานเพีย งเล็กนอย และเห็นวาควรมีการดําเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนของ กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพในอนาคตใหมากกวาที่มีอยูใน
ปจจุบันอยางนอยที่สุดก็ควรมีการดําเนินการในระดับปานกลาง สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษานั้น
ในระดับนโยบาย ควรจะมีการวางนโยบายเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพใหชัดเจนแนนอน มี
การวางแผนในการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กําหนดใหมีมาตรการสรางบรรยากาศ ของ
องคการ มีการจัดสรรแบงงานและกําหนดหนาที่ความ รับผิดชอบของหนายงานและตัวเจาหนาที่
จัดการพัฒนาบุคลากร อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีการจัดสวัสดิ การแกเจาหนาที่ สนับสนุนและให
ความสําคัญแกกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทาง อาชีพ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการคนควา ทําการศึกษา
วิจัยใน เรื่องตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลไรที่พึ่งใน ดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางอาชีพ ในระดับปฏิบัติ ควรมีการแยกประเภทของบุคคลไรที่พึ่งที่เขารับการ สงเคราะห สําหรับ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพจะตองสนใจที่จะพัฒนาตนเอง มีการ
ทํางานแบบสหวิชาชีพ มีการจัดหางานและติดตามประเมินผล บุคคลไรที่พึ่งภายหลังพนการสงเคราะห
หรือออกไปประกอบ อาชีพหลังจากฝ ายกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพแลว รณรงคและ
ประชาสัมพันธงานสวัสดิการคนไรที่พึ่งใหสังคม ภายนอกไดรูจักและเขาใจโดยกระทําอยางสม่ําเสมอ
ภิ ร มย เจริ ญ ผล (2538) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทั ศ นคติ ข องคนไร ที่ พึ่ ง ต อ การฝ ก อาชี พ ในสถาน
สงเคราะหชายและหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อป พ.ศ.2537 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของ
คนไรที่พึ่ง ตอการฝกอาชีพ และทัศ นคติดา นความรูสึก ตอการอยูใ นสถานสงเคราะห รวมทั้ง ศึก ษา
ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรด า นภู มิ ห ลั ง ต า งๆ กั บ ทั ศ นคติ ต อ การฝ ก อาชี พ โดยใช แ บบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณคนไรที่พึ่งในสถานสงเคราะหชายและหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 87
คน พบวา คนไรที่พึ่งโดยเฉลี่ยมีทัศนคติที่ดีตอการฝกอาชีพและการอยูในสถานสงเคราะห ตัวแปรดาน
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ภูมิหลัง ตา งๆ ของคนไรที่พึ่ง มีความสัมพันธกับ ทัศ นคติตอการฝก อาชีพ อยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติ
ประสบการณในการประกอบอาชีพคนไรที่พึ่งเคยประกอบอาชีพรับจางและคาขายมากอนมีทัศนคติที่ดี
มากกว า คนไร ที่ พึ่ ง ที่ เ คยประกอบอาชี พ เกษตร และทั ศ นคติ ต อ การอยู ใ นสถานสงเคราะห มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการฝกอาชีพ
2.3 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับ
คนไรที่พึ่งในประเทศไทย

กฎหมาย นโยบาย รูปแบบ
และวิธีการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับคนไรที่พึ่งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริการดานสวัสดิการ
สังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของ
ประเทศไทย

บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษาวิจัย
1. ศึก ษาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการคนควา และเก็บ รวบรวมขอมูลจาก
หนั ง สื อ เอกสารทางวิ ช าการ วารสาร แผ น พั บ รายงานการประชุ ม งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ
กฎระเบียบ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยใชแบบสัมภาษณ ที่ผูศึกษาสรางเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหและสรุปผล
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศในดานกฎหมาย นโยบาย รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการคนไรที่พึ่ง ปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการใหบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 33 คน ไดแก
1. ผูปกครองสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง จํานวน 11 คน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง 11 แหงๆ ละ 2 คน รวม 22 คน
3.3 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับคนไรที่พึ่ง ขอมูลจาก Internet เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ
วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ
3.4 วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ โดยดําเนินการการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ประเภทไมเปนทางการ (Information Interview) เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ มี
ความยืดหยุนมาก เพราะตองการใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระ/ไมมีขอบเขตจํากัดที่จะอธิบายแนวคิดของ
ตนเอง ซึ่งจะทําใหผูสัมภาษณทราบความคิดเห็นไดอยางชัดเจน โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล จาก
แบบสั ม ภาษณ ผู ป กครองและเจ า หน า ที่ ใ นด า นความคิ ด เห็ น ต อ นโยบาย รู ป แบบ และวิ ธี ก ารจั ด
สวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง ในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน สภาพปญหาและ
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อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่
พึ่งของสถานสงเคราะห/สถานแรกรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทย
3.5 วิธีการวิเคราะหและประมวลผล
3.5.1 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ในดานกฎหมาย นโยบาย รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคม
3.5.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสั งคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
ของสถานสงเคราะห /สถานแรกรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยโดยใชแบบสัมภาษณผูปกครองและ
เจาหนาที่ในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง เพื่อนําผลที่ไดมาสรุปออกเปนดานตางๆ

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ และแบงผล
การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ
4.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ
4.2 ผลการสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
4.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ
การจัดสวัสดิการสังคม ประเทศไทย
การคุมครองและ
- มาตรา 55
พิทักษสิทธิพลเมือง
บัญญัติใหบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งไรที่อยูอาศัย
และไมมีรายได
เพียงพอแกการ
ยังชีพมีสิทธิ
ไดรับความ
ชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ
- มาตรา 80 (1)
บัญญัติใหรัฐ
ตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบาย
ดานสังคมในการ
คุมครองและ
พัฒนา

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร
- ในวิสัยทัศน
- มีการสรางความ
2020 มุงสราง
เทาเทียมระหวาง
สังคมที่มีความ
ชายและหญิง
เปนอิสระ มั่นคง
และพัฒนา สราง
สังคมที่เอาใจใส
ซึ่งกันและกัน และ
เสริมสรางสังคมที่
มีเสรีภาพและมี
ความอดทน
- รัฐธรรมนูญ
ประกันเสรีภาพ
ทางศาสนาใหกับผู
นับถือศาสนาอื่น
สิทธิในการ
ปกครองตนเองของ

ประเทศฟลิปปนส
- มีกฎหมายแกความ
ยากจน (The Social
Reform Alleviation
Act 1977) ซึ่งมี
สาระสําคัญที่มุงเนน
การเยียวยาแบบ
เรงดวนดับกลุม
ชาวนา คนงานใน
ชนบทที่ไมมีที่ทํากิน
ชาวประมง
ประชากรพื้นเมือง
คนจนนอกระบบ
และคนจนในเมือง
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การจัดสวัสดิการสังคม

แนวคิดในการจัดการ
กับคนไรที่พึ่ง

การปฏิบัติตอคนไรที่
พึ่ง

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

เด็กและเยาวชน
รวมทั้งตอง
สงเคราะหและ
จัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ
และผูอยูใน
สภาวะ
ยากลําบากใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและพึ่งพา
ตนเองได
- นํามาตรการ
ทางสังคม
สงเคราะหมาใช
- มาตรการ
ลงโทษไม
รุนแรงและเนน
ลงโทษที่ผูฝาฝน
กฎหมาย

รัฐบาลแหงรัฐใน
เรื่องที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามและ
วัฒนธรรมของ
ชาตินั้น
- แผนพัฒนาฉบับ
ที่ 7 (The Seventh
Development Plan
1996-2001) ให
ความสําคัญกับ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

- รัฐมุงสรางสังคม
ที่มีวัฒนธรรม
ความเปนอยูที่เอา
ใจใสซึ่งกันและ
กัน เปนระบบ
สังคมที่คํานึงถึง
สวนรวมมากกวา
สวนตัว มีการ
สรางสวัสดิการ
สังคมที่มิใชแค
การให แตมุงสราง
สังคมใหเขมแข็ง
- รัฐจัดบริการ - ชาวมาเลเซียทุก
ใหแกคนไรที่พึ่ง คนจะไดรับบริการ
ในรูปแบบ
ทางสังคมและ

ประเทศ
สิงคโปร

ประเทศฟลิปปนส

- นํามาตรการ - นํามาตรการทาง
ทางสังคม
สังคมสงเคราะหมา
สงเคราะหมาใช ใช

- มีบริการดานที่ - รัฐจัดบริการการ
อยูอาศัยและการ เชาซื้อที่ดินให
ลงทุนดานที่อยู ชาวบาน
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การจัดสวัสดิการสังคม

ประเทศไทย
สถานสงเคราะห
คนไรที่พึ่ง โดย
ใหบริการใน
ดานตางๆ ไดแก
1. การบริการ
ดานปจจัยสี่
2. การบริการ
ดานการ
รักษาพยาบาล
3. การบริการ
ฟนฟู
สมรรถภาพดาน
การแพทย เชน
การทํา
กายภาพบําบัด
4. การบริการ
ฟนฟู
สมรรถภาพดาน
สังคม เชน การ
สังคมสงเคราะห
เฉพาะราย การ
สังคมสงเคราะห
กลุมชน เปนตน
5. การฟนฟู
สมรรถภาพดาน
อาชีพ

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศ
ประเทศฟลิปปนส
สิงคโปร
สวัสดิการมากขึ้น อาศัยใน
โดยเฉพาะ
โครงการ
การศึกษาและ
Housing Project
สุขภาพซึ่งเปน
- มีการปรับ
องคประกอบ
สภาพแวดลอม
สําคัญ 2 ประการที่ ใหมีความเปน
ทําใหประชาชนมี กันเองและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัย
ขึ้น
- การจัดหาที่อยู
อาศัยที่พอเพียง
โดยการจัดหาที่อยู
อาศัยราคาต่ําเพื่อ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตแกผูมีรายได
ต่ํา
- มีการบริการ
สําหรับคนไรที่พึ่ง
โดยใชชุมชนเปน
ฐาน
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ผลการศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการจั ดสวั ส ดิ การสั ง คมสํ าหรั บคนไร ที่ พึ่ ง ของประเทศไทยและ
ตางประเทศ พบวา
ดานการคุมครองและพิทักษสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ พบวา ประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซียมีการกําหนดความคุมครองและพิทักษสิทธิในรัฐธรรมนูญ สวนประเทศสิงคโปร จะมุงเนน
การใหความเสมอภาคระหวางชายและหญิง และประเทศฟลิปปนสจะมุงเนนกฎหมายในการขจัดความ
ยากจน
ดานแนวคิดในการจัดการกับคนไรที่พึ่ง พบวา ประเทศไทย สิงคโปร และฟลิปปนส มีการนํา
แนวคิดและมาตรการเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหมาใช สวนประเทศมาเลเซีย มุงสรางสังคมที่มีวัฒนธรรม
ความเปนอยูที่เอาใจใสซึ่งกันและกัน
ดานการปฏิบัติตอคนไรที่พึ่ง พบวา ประเทศไทยมีการจัดบริการใหแกคนไรที่พึ่งในรูปแบบ
สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง โดยใหบริการในดานตางๆ เชน การบริการปจจัย 4 การรักษาพยาบาล
เบื้องตน การฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน โดยประเทศมาเลเซีย มีการจัดบริการสําหรับคนไรที่พึ่งโดยใช
ชุมชนเปนฐาน สวนประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนสจะมุงเนนการจัดหาที่อยูอาศัยราคาต่ําเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตแกผูมีรายไดต่ํา
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยมุงดูแลโดย
แยกประเภทของบุคคลที่จําเปนตองใหความชวยเหลือตามลักษณะของแตละบุคคลที่มีความตองการใน
การดํารงชีวิตที่แตกตางกัน สวนประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส จะมุงเนนการจัดหาที่อยู
อาศัยราคาต่ําใหแกผูมีรายไดนอย และเมื่อศึกษาแนวทางของกฎหมายตางประเทศในการใหความ
คุมครองหรือการจัดสวัสดิการใหแกกลุมคนไรที่พึ่ง ปรากฏวา ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง
เชนเดียวกับประเทศไทยที่ยังไมมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับคนไรที่พึ่งโดยตรง เพราะปจจุบันประเทศ
ไทยใชพ ระราชบัญญัติค วบคุม การขอทาน พ.ศ.2484 ซึ่งลา สมัยและไมทันตอสถานการณที่มีก าร
เปลี่ยนแปลง แมวาในปจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะเรงผลักดันและ
ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนไรที่พึ่ง ไดแก รางพระราชบัญญัติคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไรที่พึ่ง พ.ศ..... และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ..... ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาและปรับปรุง
แกไขของสภา
ในกลุมประเทศ ASEAN ตามรายงานของหนังสือ The Economist จะเห็นวา กลุมประเทศ
ASEAN มีทัศนะที่เปนลบตอระบบสวัสดิการสังคมตามแนวตะวันตก โดยเห็นวาเปนการใหสวัสดิการ
สังคมมากเกินไปจนกลายเปนยาเสพติดของประชาชน ทําใหคนงานบางสวนไมอยากทํางาน โดย The
Economist อางถึงคําพูดของนาย Lee Kuen Yew อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร และ Dr.Mahathir
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย (The Economist, January, 1993: 3-4) กลาววา ระบบสวัสดิการสังคมของ
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ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร ยังดอยกวาเกาหลี เพราะเกาหลีมีระบบประกันสุขภาพมายาวนาน คนปลด
เกษียณมีบําเหน็จบํานาญครอบคลุมคนเปนจํานวนมากกวาประเทศใน ASEAN และไดมีการประกัน
การวางงาน
The Economist ยัง รายงานอีกวา กอนนี้ป ระเทศใน ASEAN ใหค วามสํา คัญกับ บริก าร
การศึกษามาก เพราะมีทัศนะวา ถาประชาชนมีความรูดี มีทักษะดี ยอมสรางผลผลิตไดมาก เศรษฐกิจโต
เร็ว จํานวนคนยากจนในสังคมก็จะลดลง ความตองการสวัสดิการสังคมก็จะลดลง ประเทศจีนและ
ประเทศญี่ ปุ น ก็ เ ช น เดี ย วกั น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ บริ ก ารการศึ ก ษามากกว า สวั ส ดิ ก ารด า นอื่ น
งบประมาณเพื่อการศึกษาของสองประเทศนี้คิดเปนประมาณรอยละ 17 ของงบประมาณของรัฐ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในตะวันตกคิดเปนรอยละ 4.5
อย า งไรก็ ตาม The Economist ไดร ายงานว า ป จ จุบั น นี้ ป ระเทศ ASEAN มี ค วามเป น
ประชาธิปไตยมากขึ้น มีเสียงเรียกรองใหรัฐบาลจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social Security) มาก
ขึ้น ซึ่งประเทศใน ASEAN กําลังขยายการดําเนินงานในเรื่อ งนี้อยู โดยเฉพาะในสิงคโปร บริการสังคม
ดานที่อยูอาศัยเปนโครงการที่รัฐบาลไดทุมเทเงินลงทุนไปมา
4.2 ผลการสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จากการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดยแบบสัม ภาษณผูป กครองสถานสงเคราะหค นไร ที่พึ่ง และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 33 คน ผูศึกษาสามารถสรุปออกเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
4.2.1 ความคิดเห็นตอนโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
4.2.2 ปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
4.2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
4.2.1 ความคิดเห็นตอนโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
1. นโยบายและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการในปจจุบัน มุงเนนการพัฒนาการบริการสําหรับคนไรที่พึ่งในดานตางๆ ดังนี้
1.1 มาตรฐานการจั ดบริก ารสํ า หรับ คนไรที่ พึ่ง ในสถานแรกรั บ /สถานสงเคราะห
ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก ดัชนีดานการบริการ มี 29 ตัวชี้วัด ดัชนีดานการบริหาร มี 9 ตัวชี้วัด ดัชนี
ดานอาคาร/สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก มี 6 ตัวชี้วัด ดัชนีดานสภาพแวดลอม มี 9 ตัวชี้วัด ดัชนีดาน
การประสานเครือขาย มี 1 ตัวชี้วัด
ความคิดเห็นของผูปกครองสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การนํามาตรฐานการจัดบริการสําหรับคนไรที่พึ่งมาใช พบวา
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ดัชนีดานการบริการ
- ควรมีการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ดําเนินการ เชน การจั ดอนามัยสวนบุคคล
- ควรใหมีการจัดแยกแฟมรายบุคคลทั้งดานสังคมสงเคราะห พยาบาล อาชีวะอนามัย
กายภาพบําบัด เพื่อติดตามพัฒนาการและการวางแผนรายบุคคล
- ควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรับเขาและทีมสหวิชาชีพ
- สถานสงเคราะห/สถานแรกรับควรมีการรวมกันจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย การใชชีวิตของผูรับบริการภายนอกสถานสงเคราะห /สถานแรกรับไปเชาเย็นกลับ การนํา
ผูรับบริการไปอยูรวมกับบุคคลภายนอกชั่วคราว และการนําผูรับบริการไปอยูรวมกับบุคคลภายนอกใน
ระยะยาว
ดัชนีดานการบริหาร
- ควรเพิ่มการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการทําแผน/ยุทธศาสตร
- ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรที่เปนนักวิชาชีพในสาขาตางๆ เชน พยาบาล กายภาพบําบัด
และอาชีวบําบัด เปนตน
- ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมและมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดัชนีดานการประสานเครือขาย
- ควรมีการแสวงหาหนวยงานภายนอกมาสนับสนุนการดําเนินการ เชน การติดตอ
โรงพยาบาลเอกชนใหมาตรวจสุขภาพประจําป
- ควรจัดระบบการคัดเลือก ประเมิน ทดลองปฏิบัติ ประเมินผล และจัดหาอาชีพจริง
ใหกับผูรับบริการ ซึ่งจะทําใหไดระบบในการจัดการและไดเครือขายที่ใหความชวยเหลือผูรับบริการให
มีงานทํา
- ควรมีการเก็ บขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบเพื่อหาสาเหตุการเขาสถานสงเคราะห
ของแตละกลุม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อใหชุมชนไดเฝาระวังดูแลกันใหมากขึ้น
1.2 การประเมินตนเองของสถานแรกรับ/สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง (SAR)
ความคิดเห็นของผูปกครองสถานสงเคราะห คนไรที่พึ่งและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การประเมินตนเองของสถานแรกรับ/สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งพบวา
- ผูที่เปนตัวแทนที่ผานการอบรมการประเมินตนเองแลวไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากเมื่ออบรมแลวตองยายไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยอื่น คุณสมบัติผูเขารับการอบรมไมสอดคลอง
กับหลักสูตรจึงเขาใจงานไดนอยไมรอบดานพอที่จะถายทอดได และการไมไดรับการสนับสนุนที่มาก
พอทําใหเจาหนาที่รูสึกวาทําหรือไมทําก็ไมเปนไร
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- การประเมินตนเองมีแนวคิดเพื่อเปนเครื่องมือใหหนวยงานรูจัก ตนเอง สามารถ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของตนเองได ตลอดจนมองถึงแนวทางแกไขปญหารวมทั้งแนวทางการพัฒนา
งาน/บุคลากรใหดียิ่งขึ้น ไมใชเปนเครื่องมือการบริหารเพื่อใหรางวัลหรือลงโทษเจาหนาที่เพราะการ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของหนวยงานจะพิจารณาเพียงปจจัยภายในเทานั้น ยังไมไดพิจารณาถึง ปจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวของจึงไมใชเปนการพิจารณาอยางรอบดาน รวมทั้งขีดความสามารถของหนวยงาน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ ยอมทําใหความสามารถแตกตางกันไป ดังนั้น การประเมินตนเองจึงมีไวเพื่อการ
วัดผลตนเองไมใชเครื่องมือการบริหารหนวยงาน
- ควรมีการเสริมสรางเครื่องมือสําหรับการบริห ารเพิ่มเติมตอการวัดผลประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ เชน กระบวนการทํางาน ระยะเวลาการทํางาน และนวัตกรรมใหมๆ
2. นโยบายและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการในปจจุบัน มุงเนนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น โดยใหชุมชนเขา มามีสวนรวมในการดูแล
ผูรับบริการ และมุงเนนการพิทักษและคุมครองสิทธิมากขึ้น เชน การนําผูรับบริการไปใชชีวิตอยูกับ
ชุมชนภายในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนคืนผูรับบริการกลับสูสังคม
เปนตน
3. มีการนํารูปแบบและวิธีการที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเขากับประเทศไทย โดย
การจัดทําโครงการสรางชีวิตใหม (New Life) สําหรับผูรับบริการของสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง ทั้ง
11 แหง เชน โครงการสรางชีวิตใหมโดยการนําผูรับบริการมาใหบริการลางรถ การฝกอาชีพ และการ
ทําการเกษตร เปนตน
4. มีการแบงแยกผูรับบริการออกจากกัน โดยนําผูรับบริการที่สามารถชวยเหลือตนเองไดแยก
ออกจากผูรับบริการที่ปวยทางจิตและชวยเหลือตนเองไมได รวมทั้ง ผลักดันใหผูรับบริการที่สามารถ
ชวยเหลือตนเองได ใหไดรับการพัฒนาและฝกอาชีพเพื่อกลับคืนสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางคนปกติ
และเปนการลดภาระในการดูแลผูรับบริการในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง
4.2.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
1. การสงตัวคนไรที่พึ่งเขาสถานแรกรับ/สถานสงเคราะหไมตรงกับความตองการของคนไรที่
พึ่ง เนื่องจากเปนไปในลักษณะการจับตัวคนไรที่พึ่งเขาสูสถานแรกรับ/สถานสงเคราะหมากกวาการ
สมัครใจหรือการเชิญชวนใหเขาไปรับบริการในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห ซึ่งเปนการลิดรอนสิทธิ์
มากกวาการพิทักษสิทธิ์ สงผลใหเกิดปญหาการหลบหนีของผูรับการสงเคราะห
2. ผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งมี จํานวนมากและมีหลายประเภท ไดแก คนไร
บาน คนขอทาน คนพิการทางสติปญญา คนเปนโรคจิตไมมีญาติดูแล คนเรรอน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีผู
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อุป การะเลี้ย งดู ไมส ามารถประกอบอาชีพ เลี้ ย งตนเองได และผูที่ ป ระสบป ญหาเจ็บ ปว ย เป นต น
โดยเฉพาะคนขอทาน ซึ่งสวนใหญเปนบุคคลตางด าวจากประเทศใกลเคียง เชน ลาว พมา และกัมพูชา
เนื่องจากความเชื่อของคนไทยวา ถาทําบุญโดยการใหทานแลวจะทําใหชีวิตของตนมีความสุขทั้งขณะที่
มีชีวิตอยูและไดเสียชีวิตไปแลว เปนสิ่งที่ดึงดูดใหคนตางดาวเขามาทําการขอทาน การดูแลจากคนไทย
ใชหลักมนุษยธรรม อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานโดยมีลามคอยดูแลสื่อสารทําใหเกิด
ความไวใจวาจะไมถูกลงโทษทํารายรางกายทั้งๆ ที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายยังใหการดุแลดวยปจจัยสี่
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย สวนสตรีที่มีเด็กมาดวยจะไดรับการดูแลเปนพิเศษตามพัฒนาการตามวัย
ของเด็ก สําหรับผูชายหรือบุคคลวัยแรงงานจะมีการเตรียมการในการฟนฟูสภาพรางกาย การฝกอาชีพ
ตามความถนัด จนกวาจะไดรับการประสานงานในการสงกลับประเทศของตน ตามบันทึกขอตกลง
ระหวางประเทศ
3. มีขอจํากัดทางดานงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอ สงผลใหผูรับบริการไดรับการ
บริการที่ไมทั่วถึง และรูปแบบการใหความชวยเหลือเปนไปอยางตายตัว เชน การใหบริการดานปจจัย 4
การรักษาอาการเจ็บปวย การจัดกิจกรรมนันทนาการ เปนตน รวมทั้งไมสามารถดําเนินการโครงการ
ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอผูรับบริการไดหากไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง
4. บุ ค ลากรหรื อ เจ า หน า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารมี ไ ม เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากเมื่ อ เที ย บสั ด ส ว นของ
เจาหนาที่ที่ใหบริการกับผูรับบริการแลวพบวา เจาหนาที่ 1 คน ตองดูแลผูรับบริการประมาณ 90 คน
สงผลใหการดูแลผูรับบริการไมทั่วถึง
5. ยั ง ไม มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คนไร ที่ พึ่ ง โดยตรง และกฎหมายที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น ยั ง ไม
ครอบคลุมกลุมคนไรที่พึ่ง เชน คนเรรอน คนไรบาน เปนตน
4.2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
1. การจัดบริการใหแกคนไรที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการกําหนดมาตรฐานการ
จัดบริการคนไรที่พึ่งในสถานสงเคราะห โดยมีการแยกอาคารอยางเปนสัดสวนเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
ตามเพศ อายุ ความเจ็บปวย มีการฟนฟูสมรรถภาพรางกายเพื่อเตรียมความพรอมในการดํารงชีวิตใน
อนาคต และมี ก ารประเมินตนเองของหนวยงานคนไรที่พึ่ง อยูตลอดเวลา รวมทั้ง มี ก ารพัฒนาและ
ปรับ ปรุง มาตรฐานการจัดบริก ารสําหรับคนไรที่พึ่ง ใหเขากับ สถานการณและการเปลี่ย นแปลงใน
ปจจุบัน
2. มีการทดลองนําผูรับบริการทดลองใหไปดํารงชีวิตในสังคม หากมีปญหาหรือตองการความ
ชวยเหลือจะมีนักสังคมสงเคราะหเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนําและประสานทรัพยากรในการ
ชวยเหลือ และมีการติดตามผลจนกวาบุคคลนั้นจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
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3. มีการจัดทําโครงการ New Life สําหรับผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง 11 แหง
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูรับบริการไดรับการเตรียมความพรอม เรียนรูการดํารงชีวิตประจํา วัน กอน
คืนสูสังคม

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ
จากการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งของประเทศไทยและตางประเทศ
(ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศฟลปปนส) พบวา การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่
พึ่งนําหลักสังคมสงเคราะหมาใช โดยในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในการใหบริการ แตสิ่งที่มี
ความเหมือนกันคือ การมุงเนนพิทักษและคุมครองสิทธิสําหรับบุคคลไรที่พึ่ง
5.2 ผลการสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
5.2.1 ความคิดเห็นตอนโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
พบวา
- มุ ง เน นการพั ฒ นาการบริ ก ารสํ า หรับ คนไร ที่พึ่ ง ไดแ ก มาตรฐานการจัด บริก าร
สําหรับคนไรที่พึ่งในสถานแรกรับ /สถานสงเคราะห ใน 5 ดัชนี ไดแก ดัชนีดานการบริการ ดานการ
บริหาร ดานอาคาร/สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ดานสภาพแวดลอม และดานการประสานเครือขาย
รวมทั้งมีการประเมินตนเองของสถานแรกรับ /สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง (SAR) โดยการวิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของหนวยงานที่มีอยูเพื่อวางแนวทางในการสนับสนุนความเขมแข็งใหกับหนวยงานคนไรที่
พึ่ง
- มุงเนนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น และมุงเนนการพิทักษและคุมครองสิทธิมากขึ้น เชน
การนําผูรับบริการไปใชชีวิตอยูกับชุมชนภายในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
กอนคืนผูรับบริการกลับสูสังคม เปนตน
- มีการจัดทําโครงการใหมๆ เชน โครงการสรา งชีวิตใหมโดยการนํา ผูรับ บริการมา
ใหบริการลางรถ การฝกอาชีพ และการทําการเกษตร เปนตน เพื่อพัฒนาคนไรที่พึ่งที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดกลับคืนสูสังคม
5.2.2 ปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง พบวา
- การสงตัวเขาสถานสงเคราะหไมตรงกับความตองการของคนไรที่พึ่ง
- ผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งมีจํานวนมากและมีหลายประเภท
- มีขอจํากัดทางดานงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอ
- บุคลากรหรือเจาหนาที่ในการใหบริการมีไมเพียงพอ
- ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนไรที่พึ่งโดยตรง

38
5.2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง
- มีการกําหนดมาตรฐานการจัดบริการคนไรที่พึ่งในสถานสงเคราะห
- มีการทดลองนําผูรับบริการทดลองใหไปดํารงชีวิตในสังคม
- มีการจัดทําโครงการ New Life เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูรับบริการไดรับการ
เตรียมความพรอม เรียนรูการดํารงชีวิตประจําวัน กอนคืนสูสังคม
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการกําหนดนิยามคนไรที่พึ่ง คนขอทาน คนไรบาน และคนเรรอน ออกจาก
กันอยางชัดเจน และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางโดยการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ
2. เรง ผลัก ดันกฎหมายคนไรที่พึ่ง และคนขอทานที่อยูระหวา งการพิจาณาใหมีผล
บังคับใชเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น และเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา
คุมครองและพิทักษสิทธิอยางจริงจัง
3. มีการกําหนดนโยบายในการคุมครองคนไรที่พึ่งโดยคํานึงถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และความตองการขั้นพื้นฐาน
4. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการสําหรับ
คนไรที่พึ่งในภูมิภาค ASEAN และเปนแหลงศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่ง โดย
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุมครองและพิทักษสิทธิ ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การชวยเหลือสงเคราะห
เปนรูปแบบการดําเนินงานในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งของรัฐ โดยมุงเนนการ
ชวยเหลือสงเคราะหเปนหลัก กลาวคือ เมื่อคนไรที่พึ่งเขามาอยูในสถานสงเคราะหแลวจะมีการ
ดําเนินการแยกประเภทของคนไรที่พึ่ง โดยแบงเปน
- คนที่ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะครบถ ว น คนกลุ ม นี้ จ ะได รั บ การฝ ก อาชี พ โดยเน น การ
เกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพที่ไมซับซอนและไดเงินเร็ว และคนกลุมนี้สามารถดูแลเพื่อนๆ และชวยเหลือ
งานของสถานสงเคราะหได
- คนที่ไมรูเรื่องแตพอที่จะชวยงานได
- คนที่ดําเนินชีวิตประจําวันไมได
- คนที่ชวยเหลือตนเองไมได เชน เปนอัมพาต
- ผูปวยดานสุขภาพจิต
เปนการดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัย 4 และคุมครองสวัสดิภาพกอนนํา
สงคืนครอบครัว หรือสงกลับภูมิลําเนาเดิม หรือสงตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมใหคนไร
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ที่พึ่งดําเนินชีวิตอยางปกติ ถาประสงคจะออกจากสถานสงเคราะหก็อนุญาตใหออกได และมีการพัฒนา
คนไรที่พึ่งที่มีปญหาในระดับตางๆ ใหดีขึ้น โดยมีผูปกครองสถานสงเคราะห นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม คอยใหคําปรึกษาแนะนําตลอด 24 ชั่วโมง
การชวยเหลือดูแลดานสุขภาพอนามัย สถานสงเคราะหมีเจาหนาที่พยาบาลประจําคอย
ใหความชวยเหลือดูแลขั้นตน เชน การดูแลใหมีการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ การไปรับการตรวจ
รักษาตามกําหนดเวลาแพทยนัด การปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดทําแฟมประวัติผูรับบริการรายบุคคล
และการจัดทําฐานขอมูลผูรับบริการดวยระบบคอมพิวเตอร เปนตน สวนในกรณีที่ตองไปรับการรักษา
จากโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลภายนอก สถานสงเคราะห จ ะติ ด ต อ กั บ โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล เพื่อใหคนไรที่พึ่งที่ไมมีบัตรสามารถได รับการรักษาพยาบาลได
การทํางานเชื่อมโยงรวมกับชุมชน โดยชุมชนเปดโอกาสใหคนไรที่พึ่งในสถาน
สงเคราะหไปทํางานและใหคาแรง โดยเฉพาะการทํางานดานเกษตรกรรมและรับจาง และในกรณีที่คน
ในชุมชนพบเห็นคนไรที่พึ่งหลบหนีจากสถานสงเคราะหก็จะรีบแจงใหสถานสงเคราะหทราบ
รูปแบบที่ 2 การเสริมพลังโดยการสรางกระบวนการเรียนรู โดยเชื่อวากลุมเปาหมายมี
ศักยภาพชวยตนเองได
เปนรูปแบบการดําเนินงานของภาคเอกชนที่นํามาใชในการทํางานกับคนไรที่พึ่ง เชน
การทํางานของมูลนิธิอิสระชน โดยมีความเชื่อวา คนไรที่พึ่งมีศักยภาพ แตเปนเพราะว าคนไรที่พึ่งมอง
ไมเห็นศักยภาพของตนเอง จําเปนตองไดรับการกระตุนสงเสริม สอนและใหโอกาสในการแกไขปญหา
และพัฒนาตนเอง วิธีการทํางานตองเปนเชิงรุก สรางการยอมรับและทํางานรวมกับคนไรที่พึ่งได โดย
ตองคํานึงวาคนไรที่พึ่งมีศักดิ์ศรี เห็นคุณคา สรางความไววางใจโดยการลงไปทํางานจริงๆ ใหคนไรที่
พึ่งเกิดการยอมรับ เพื่อสรางใหคนไรที่พึ่งเห็นคุณคาของตนเอง มีจิตสํานึกตอสังคม ทําใหคนไรที่พึ่งมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภูมิใจในตนเอง สามารถทําอะไรเพื่อตนเองและเปนประโยชนกับสังคมได
รูปแบบที่ 3 การใชชุมชนเปนฐานในการดําเนินงาน หรือสวัสดิการชุมชน
เปนรูปแบบกลไกการดําเนินงานของภาคประชาชนในการพัฒนาคุมครองและพิทักษ
สิทธิของคนไรที่พึ่ง โดยไมมีการแบงแยกคนไรที่พึ่งเปนบุคคลพิเศษแตกตางไปจากคนอื่นๆ ในชุมชน
และถือเปนความรับผิดชอบของชุมชนที่จะตองใหความชวยเหลือดูแลทุกขสุขของคนในชุมชนของตน
เนื่องจากชุมชนจะรูและเขาใจปญหาของคนในชุมชน ชุมชนมีทุนทางสังคม ภูมิปญญา/วัฒนธรรมของ
ตนเอง หากไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ไมแยกหรือดึงคนในชุมชนออกจากชุมชนไปสู
ภายนอก ชุมชนก็สามารถจัดสวัสดิการชุมชนและดูแลแกไขปญหาของคนในชุ มชน ทําใหบุคคลและ
ครอบครัวในชุมชนอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน
รูปแบบที่ 4 เปนรูปแบบที่ไมแนนอน ตายตัวขึ้นอยูกับสถานการณ พื้นที่ และปญหา
ของกลุมเปาหมาย
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ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเปนแหลงศึกษาดูงานรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
คนไรที่พึ่งในภูมิภาค ASEAN ได เนื่องจากประเทศไทยมีการเตรียมการในดานกฎหมายที่จะออกมา
รองรับคนไรที่พึ่ง และมีมาตรการ วิธีการจัดการกับคนเรรอน คนขอทานชาวตางดาว เชน ชาวกัมพูชา
ชาวลาว และชาวพมา เปนตน ที่เขามาภายในประเทศโดยการผลักดันกลับสูประเทศของตนเอง โดยมี
การทําขอตกลงระหวา งประเทศกับประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศไทยมีก ารทํา ขอตกลงระหวา ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกับกระทรวงกิจการสังคม ทหารผานศึก และฟนฟู
เยาวชน ประเทศกัมพูชาในการสงบุคคลตางดาวชาวกัมพูชากลับประเทศ ซึ่งมีการกําหนดมาตรการ
และวิธีการสงกลับโดยประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศ
เปนตน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการสงเสริม และคุมครองสิท ธิ
มนุษ ยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และการเพิ่ม พูนความอยูดีกินดีและการดํารงชีวิตของประชาชน
อาเซียนดวยการใหประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม
และความยุติธรรม รวมทั้งสอดคลองกับหลักการของกฎบัตรอาเซียนในเรื่องการเคารพเสรีภาพพื้นฐาน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม และความเปนศูนย
รวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่ง
ความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไมปดกั้น และการไมเลือกปฏิบัติ
5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. ควรมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือคนไรที่พึ่ง เพื่อทําการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ที่
จําเปนเรงดวน กอนที่จะมีการจัดตั้งกองทุนไปยังพื้นที่ตางๆ ในทองถิ่นทั่วประเทศ
2. มีการกําหนดนโยบายในการรณรงคทําความเขาใจกับสาธารณะ โดยมุงเนนชุมชน
และสัง คมยอมรับคนไรที่พึ่ง ใหเปนสวนหนึ่งของสัง คม และมุง ประชาสัม พันธผา นสื่อตางๆ เพื่อ
รณรงคและเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปที่มีตอคนไรที่พึ่ง และชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของคนไรที่พึ่ง
กับคนขอทาน คนไรบาน คนเรรอน อยางชัดเจน เพื่อไปสูการพัฒนาคุม ครองและพิทัก ษสิท ธิของ
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น
3. มีการบูรณาการแผน งาน คน งบประมาณของภาคสวนตางๆ ที่ทํางานกับคนไรที่
พึ่งใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาคุมครองและพิทักษสิทธิของกลุมเปาหมาย โดย
เชื่อมโยงกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยูแลวในทองถิ่น
4. ควรมุงเนนใหครอบครัว ชุมชน และสังคม เขามาแกไขปญหาคนไรที่พึ่ง ดังนี้
- มุงเนนคนไรที่พึ่ง โดยการสรางความตระหนักถึงคุณคาของตนเอง เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และเพิ่มการยอมรับตนเอง
- มุ ง เน น ครอบครั ว โดยการสอนทั ก ษะชีวิ ต ให แ ก ส มาชิ ก ในครอบครั ว ส ง เสริ ม
ครอบครัวใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันภายในครอบครัว มีความรักและอบอุน มีความเขาใจและเห็น อก
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เห็นใจกัน ใหโอกาสและยอมรับ ขอผิดพลาดของสมาชิกครอบครัวหันมาปรึกษาหารือเมื่อสมาชิกมี
ปญหา รวมทั้งสงเสริมใหครอบครัวมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ ไมมีหนี้สิน จะไดมีเวลาดูแลเอาใจใส
สมาชิกในครอบครัว และเปนการปองกันการอพยพยายถิ่นและไมทําใหเกิดการออกมาเรร อน
- มุงเนนชุมชนและสังคม โดยรณรงคเผยแพรแนวคิด บทบาทและการมีสวนรวมใน
การดูแลคนไรที่พึ่งใหมากที่สุด เนื่องจากคนไรที่พึ่งที่ไดรับความเขาใจและการยอมรับจากครอบครัว
และชุมชน จะทําใหคนไรที่พึ่งไดมีโอกาสและสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
5. มีการตั้งงบประมาณสําหรับหนวยงานคนไรที่พึ่งเพิ่มขึ้น โดยการนําผลการจัดทํา
มาตรฐานฯ การประเมินตนเอง (SAR) มาใชประกอบการของบประมาณเพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก
แบบสัมภาษณ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1. ทานมีความคิดเห็นตอนโยบาย รูปแบบ และวิธีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคน
ไรที่พึ่งในปจจุบันอยางไรบาง?
2. ทานมีปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่พึ่งอะไรบาง?
3. ทานมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนไรที่
พึ่งอยางไรบาง?
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