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  มาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐาน (Standard and Standardization) 
 คําวา “มาตรฐาน” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
ใหความหมายไววา หมายถึง “สิ่งท่ีถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด” 
 หากพิจารณาใหละเอียดแลวจะเห็นไดวา มาตรฐาน (Standard) มีความสําคัญเกี่ยวของกับ
การดํารงอยู การมีชีวิตของมนุษยมาก โดยที่เราอาจมิไดตระหนักนึกถึงคําวามาตรฐานมากนัก 
ยกตัวอยางเชน ปจจุบันในฐานะที่เราเปนผูซ้ือหรือผูใชสินคา หากเราไดรับสินคาที่มีคุณภาพต่ํา  
ไมเหมาะกับสิ่งที่เราใชงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา สินคานั้นก็เปนสิ่งไมนาเชื่อถือ
และเปนอันตราย แตหากสินคานั้นตอบสนองความตองการและความคาดหวังของเรา เราก็จะให
การยอมรับสิ่งนั้นอยางงายดาย จึงทําใหบางครั้งคนเราทั่วไปมิไดตระหนักถึงอิทธิพลและ
ความสําคัญของคําวา “มาตรฐาน” ซ่ึงซอนอยูในการพิจารณา ตัดสินที่คุนชินของเราอยูตลอดเวลา
ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความมีคุณภาพ ความปลอดภัย เชื่อได มีประสิทธิภาพ รวมถึงความคุมคา
และประหยัด ของสินคาและบริการนั้นๆ 
 องคกร หรือหนวยงานที่ใหความสําคัญ และใหการรับรองดานมาตรฐานและการทําใหเกิด
มาตรฐานดานการผลิตสินคา และบริการ ปจจุบันมีมากมายทั้งเปนหนวยงานของไทยและตางประเทศ 
เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18000) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาตรฐานแรงงานไทย ของ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาตรฐานตราสัญลักษณ 
Q-MARK ของผูแทนจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักธุรกิจ และผูชํานาญการ
สาขาตางๆ สวนในตางประเทศ เชน GMP (Good Manufacturing Practice) ขององคการอาหารยา 
และเครื่องสําอาง (FDA) สหรัฐอเมริกา และที่สําคัญ ก็คือ องคการระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ซ่ึงในความเปนจริง
กอนที่จะมี ISO นั้น ไดมีองคกรสากลดานมาตรฐานที่ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ที่ เรียกวา “The International Electrotechnical Commission” (IEC) ซ่ึงมีการกอตั้งในป ค.ศ. 1906         
รวมไปถึงสมาคมมาตรฐานแหงชาติที่กํากับดูแลงานวิศวกรรม ที่ เรียกวา “The International 
Federation of the National Standardizing Associations” (ISA) ที่กอตั้งในป ค.ศ. 1926 และยุติบทบาท
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ไปในป ค.ศ. 1942 ตอมาในป ค.ศ. 1946 ไดมีการรวมตัวของประเทศอุตสาหกรรมกวา 25 ประเทศ 
และมีการประชุม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนเกิดองคกรความรวมมือระหวางประเทศขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อใหเกิดความรวมมือและความเปนเอกภาพมาตรฐานทางอุตสาหกรรม 
และกอตั้งเรียกชื่อองคกรนี้อยางเปนทางการในป ค.ศ. 1947 ซ่ึงก็คือ ISO หรือ International 
Organization for Standardization (ISO, 2004) ปจจุบัน ISO มีองคกร/บริษัทเครือขายกวา 634,000 
แหง ครอบคลุม 152 ประเทศทั่วโลก พันธกิจสําคัญของ ISO คือ การสงเสริม สนับสนุน และใหการ
รับรองมาตรฐาน 2 เร่ืองใหญๆ คือ ISO 9000 ที่ใหความสําคัญกับการจัดการที่มีคุณภาพ (Quality 
management) ที่เนนใหองคกรมีการผลิตสินคาและบริการ และปรับปรุงสินคาและบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ในขณะที่ ISO 14000 ใหความสําคัญกับ
การจัดการสภาพแวดลอม (Environmental management) กลาวคือ องคกรตองลดผลกระทบที่เปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม อันเนื่องจากการทําหนาที่ขององคกร และปรับปรุงวิธีการลดผลกระทบ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 กลาวโดยสรุปแลว มาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐานนั้น มีเปาหมายที่
สําคัญก็คือการกําหนดสรางสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดในคุณภาพของการผลิต
ส่ิงของ สินคา และบริการตางๆ เพื่อใหผูใชบริการ ผูซ้ือ ลูกคาหรือประชาชน ไดรับความพึงพอใจ 
ตอบสนองความตองการสูงสุด รวมทั้งกระบวนการผลิตสิ่งของสินคา และบริการนั้นๆ จะตอง            
ไมสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม และสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดนั้น 
จะตองมีการปรับปรุงแกไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่อง อยูตลอดเวลา ดังนั้น “จึงไมมี
มาตรฐานที่ติดยึด ตายตัว คงที่” 
 ปจจุบันแนวคิดดานการผลิต บริการ หรือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ไดมีอิทธิพลตอ
นโยบายขององคกร หนวยงานทั้งในระดับมหภาคหรือสากล ในระดับชาติ ลงไปถึงระดับจุลภาค
หรือองคกรหนวยงาน บริษัทตางๆ รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการทํางาน การปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ เชนกัน ดังจะเห็นไดจากการที่มีการปฏิรูประบบราชการ ที่มีทั้ง
การพัฒนา แกไขโครงสราง โดยการปรับเปลี่ยน ยุบรวม กระทรวง ทบวง กรมตางๆ การพัฒนา 
แกไขระบบการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result based management : RBM) 
การสรางดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (Key performance indicators : KPIs) รวมทั้งการ
ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี              
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พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และการบริหารประเทศที่ใชหลักธรรมมาภิบาล (Good 
governance) ที่เนนหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา (สุทิน ล้ีปยะชาติ, 2547) ดังนั้น การจัดทํามาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการฉบับนี้ ก็ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากกระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องมาตรฐาน 
ทั้งระดับสากล และนโยบายของรัฐบาลดวยเชนกัน  
 ดวยกระแสการตื่นตัวดานมาตรฐานและกระบวนการทําใหเกิดมาตรฐานนี้เอง ทําใหทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของตน ในสวนของภาครัฐนั้นกระทรวง 
ทบวง กรม มีการจัดทํามาตรฐานการผลิตสินคา และบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธะกิจของตน
มากมาย เชน มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ของสํานักสงเสริมและ
พิทักษผูพิการ (2548) มาตรฐานการจัดบริการกลุมเปาหมายในสถานสงเคราะห ของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (2548) ซ่ึงทั้งสองมาตรฐานเปนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ซ่ึงในรายละเอียด รูปแบบการเขียน การจัดทําจะมีความแตกตางกันบาง แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดการจัดทํามาตรฐานนั้นมี ส่ิงที่ เหมือนกันก็คือ  การใชหลักการวัดและประเมินผล 
(Measuring and evaluation) ผนวกเขากับ แนวคิดดานการจัดทํานโยบายสังคม (Social policy) ซ่ึง
มีนักคิด นักทฤษฎีที่เกี่ยวของมากมาย เชน หลัก CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam (1973) 
หลักวัตถุประสงคเปนฐาน (Goal based approach) ของ Tyler (1950 อางใน ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2545) 
สําหรับการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ ฉบับนี้ ผูเขียนไดยึดแนวคิดของ 
Dementrius Iatridis (1994) ดังแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที ่6 : บริบทของนโยบายสงัคมและมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 หมายเหตุ : ปรับจาก Dementrius Iatridis ( 1994, p21) 
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โรงงาน หางราน บริษัท 
ฯลฯ 
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 จาก Model ของ Iatridis จะเห็นวา ผลลัพธ (Output) หรือเปาหมายสูงสุดของงาน
สวัสดิการสังคม หรือนโยบายทางสังคมนั้นก็คือ ความอยูดีมีสุขของประชาชน หรือผูพิการ ซ่ึงเกิด
จากกระบวนการทํางาน ( Process) เชื่อมโยงของ 3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม หรือ
ภาคประชาชน ภายใตปรัชญา อุดมการณ และเปาหมายซึ่งเปนปจจัยนําเขา (Input) ของประเทศ
อันเดียวกัน โดยทั้งผลลัพธ กระบวนการ และปจจัยนําเขาจะเกี่ยวโยง และเปนขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ซ่ึงกันและกันไปมา จนกวาจะบรรลุความตองการของนโยบายสังคมดังกลาว  
 กลาวโดยสรุป มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการในที่นี้ ประกอบดวย 3 สวน
ใหญๆ คือ  
 1) ปจจัยนําเขา (Input) ซ่ึงหมายถึง อุดมการณ อุดมคติ ที่เปนที่มาหรือเบื้องหลัง และ
รวมถึงบริบท (Context) ปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดขึ้นหรือที่มาของการจัดทํามาตรฐาน ซ่ึงการ
จัดทํามาตรฐานโดยทั่วไปมักมิไดกลาวถึงหรือใหความสําคัญมากนัก ซ่ึงแทที่จริงแลวสวนนี้มี
ความสําคัญมากและอาจถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดทํามาตรฐานและนําไปสูการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการหรือกระบวนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตอไป 
อยางไรก็ตามมีนักทฤษฎีบางทาน เชน Stufflebeam (1973) อาจแยกบริบท และปจจัยนําเขาออก
จากกัน ทั้งนี้เนื่องจากมองวา ปจจัยนําเขาเปนทรัพยากร อันไดแก คน งบประมาณ วัสดุเครื่องมือที่
ปอนเขาสูระบบหรือกระบวนการ แตในที่นี้ ปจจัยนําเขาเนนไปที่อุดมการณและสิ่งที่ผลักดันให
เกิดการจัดทํามาตรฐานหรือนโยบายสังคม 
 2) กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการที่จะนําไปสูการบรรลุอุดมการณ เปาหมาย 
หรือวัตถุประสงคของมาตรฐาน ซ่ึงบางมาตรฐานอาจใชคําวา ยุทธศาสตร ขอกําหนด แนวทาง
ปฏิบัติ แนวทาง มาตรการ ซ่ึงก็หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการนั่นเอง ในมิตินโยบายสังคมแลว 
การจะบรรลุผลเปาหมายไดตองอาศัยการทํางาน การประสานงานรวมกันระหวาง ภาครัฐหรือภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ ภาคสังคมหรือภาคประชาชน ที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน 
 3) ผลลัพธ (Output) หมายถึง การจัดสรร/การกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม ทั่วถึง 
หรือ ความเปนอยูดีมีสุข (Well - being) หรือคุณภาพชีวิตนั่นเอง แตเพื่อใหการวัดและประเมิน
ผลลัพธมีความชัดเจน ช้ีใหเห็นถึงวาผลที่ไดจากกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานมีความ
สอดคลองกับอุดมการณ วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด จึงมีการกําหนดดัชนี (Indicators) 
และเกณฑ (Criteria) การประเมินมาตรฐานดวย 
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 ดังนั้น มาตรฐานฉบับนี้ จึงมีทั้ง 3 สวน จะขาดมิไดซ่ึงสวนใดสวนหนึ่ง เนื่องจากมีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันตลอดเวลา ทั้งนี้ผูเขียนไดแสดงใหเห็นถึงทั้ง 3 สวนมาเปนลําดับโดยบทที่ 1- 4 
นั้นจะเนนถึง ปจจัยนําเขา (Input) หรืออุดมการณ ปจจัยเงื่อนไข บริบทที่ทําใหเกิดมาตรฐานฉบับนี้ 
สวนในบทที่ 5 นั้นไดช้ีใหเห็นถึง กระบวนการ และผลลัพธ (Process and output) ของมาตรฐาน 
ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป  

  ทฤษฎีและแนวคิดดานความเปนอยูท่ีดี (Well being) 
 ในอดีตที่ผานมามาตรฐานและดัชนีช้ีวัด “ การพัฒนา”  ของประเทศไทยและสากล ผูกติด
และใหความสําคัญกับ “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ตามแนวคิดทฤษฎีของความทันสมัย
(Modernization theory) โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : 
GNP) หรือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แตอยางไรก็ตาม 
ตัวเลข เครื่องมือช้ีวัดในทางเศรษฐกิจเหลานั้น ไมสามารถสะทอนความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไดอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีตัวเลขการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ หรือ GDP คอนขางสูงอยูประมาณ 13-15 พบวา มีความไมเทาเทียม สัดสวนและ
ความแตกตางทางชนชั้น คนรวยคนจนมีมากขึ้น นําไปสูการเกิดปญหาทางสังคมมากขึ้น ทําให
กลุมคนอยางนอย 5 กลุม คือ คนสีผิว เด็ก ผูสูงอายุ สตรี และผูพิการ ถูกละเลยจากสังคม และมี
ปญหาการเลือกปฏิบัติ กีดกันจากสังคมมากขึ้น (Iatridis, 1994; Gutierrez, Parsons, Cox, 1998;     
ทวี เชื้อสุวรรณทวี1, 2548) เชนเดียวกับประเทศไทย แมในชวงป 2546 - 2547 ที่ผานมาจะมี               
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP อยูประมาณ 6.1 - 6.9 (ทักษิณ ชินวัตร, 2548) ซ่ึงนับวา          
มีการเจริญเติบโตพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางนาพอใจเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดวยกัน แตทวาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคมยังไมดีขึ้นและเกิด
ปญหาทางสังคมบางประเภทใหมๆ มากขึ้น และสวนทางกับตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยพบวา จากการรายงานภาวะสังคม ในไตรมาสที่สาม ป พ.ศ. 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) พบวา คดีเด็กและเยาวชน คดีทํารายชีวิต รางกาย
และเพศ มีจํานวนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ทั้งนี้รอยละ 85 ของผูกระทําผิดเปนเยาวชน
หรืออยูระหวางวัยเรียนมีอายุ 15-18 ป ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคนิยม เพิ่มภาระหนี้สินแก
ตนเองมากขึ้น มีผูใชโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายจายในหมวดยานพาหนะและ                  
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การสื่อสารมากขึ้น มีพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะไมถูกตอง เชน           
ขับในขณะมึนเมารอยละ 48 ของกลุมตัวอยาง สงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตและพิการมากขึ้น 
 ดังนั้นนโยบายของประเทศนอกจากจะใหความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจแลว รัฐบาล
จะตองใหความสําคัญกับนโยบายสังคมควบคูไปดวย หัวใจสําคัญและเปาหมายสูงสุดของนโยบาย
สังคมและสวัสดิการสังคม คือ ความเปนอยูท่ีดี หรือความอยูดีกินดี (Well- being) ของบุคคลและ
สังคมโดยรวม โดยไมเนนเพียงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความร่ํารวยของบุคล หรือสังคม ประเทศชาติ
ที่พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) หรือ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เทานั้น เนื่องจากมิไดบงชี้ถึงสุขภาวะ ความอยูดี กินดี
ของผูคนและสังคมไดอยางแทจริง (Iatridis,1994; O'brien and Penna,1998; สุภางค  จันทวานิช 
และวรรณี ไทยานันท, มปป อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอ่ํา, 2541) ประเทศตางๆ 
จึงไดมีการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม โดยพยายามเพิ่มประเด็นของ
เครื่องมือช้ีวัดใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ถูกละเลย เชน ประเด็นสิ่งแวดลอม ความเปนชุมชน
สมานฉันท สิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของสตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ ความเทาเทียม สิทธิมนุษยชน 
เปนตน องคกรระหวางประเทศที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาเครื่องมือช้ีวัดองคกรหนึ่งคือ 
องคการสหประชาชาติ (UN) ภายใตโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยได
เร่ิมพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Delvelopment Index : HDI) โดยไดใชองคประกอบของ
การพัฒนามนุษย 3 ประการคือ 1) การมีชีวิตที่ยืนยาว 2) ความรู/การศึกษา 3) มาตรฐานความ
เปนอยู ( อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอ่ํา, 2541)  
 จากงานเขียนของ ดีเมนเทรียส ไอไตรดีส (Dementrius Iatridis) ในหนังสือ Social 
Policy : Institutional Context of Social Development and Human Services (1994) ช้ีใหเห็นวา 
ความอยูดีกินดี เปนทั้งเปาหมายและกระบวนการการชี้วัดทางสังคม เกี่ยวของทั้งระดับจุลภาคหรือ
ตัวบุคคล/มหภาคหรือสังคมโดยรวม มิไดเปนเรื่องของคนใด กลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนทั้ง
ผลประโยชนและหนาที่ของคนทุกคนในสังคม จากขอสรุปดังกลาว หากจะยกตัวอยางใหเห็นชัดขึ้น 
เชน “ความยากจนและการวางงาน” มิไดเปนปญหาเฉพาะ “กลุมคนจนหรือคนตกงาน” เทานั้น 
ซ่ึงความยากจน การวางงาน อาจผลักดันใหคนหาทางออกดวยการประกอบอาชีพที่ไมสุจริต 
กระทําผิด กออาชญากรรม มีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูคนและสังคม
ทั่วไปดวย หรือ “ความพิการ” อาจมิไดเปนปญหาเฉพาะผูพิการเทานั้น ยังเปนปญหาและกระทบ
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ตอสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบาน และชุมชน หรือแมแตคนทั้งประเทศที่ตองดูแลและใช
ทรัพยากร งบประมาณจากภาษีราษฎรทุกคนมาจัดการแกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการใช
ทรัพยากร การดูแลแกไขที่ไมถูกตองเหมาะสม ทํางานซ้ําซอนแลว ก็เทากับเปนการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน และหากเปนการปลอยปละละเลย เลือกปฏิบัติ กีดกันผูพิการ ถือเปน
การริดรอนความเปนมนุษย ขัดแยงกับคานิยมสากล กระทบตอภาพลักษณของประเทศ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  
 ดังนั้น ความอยูดีกินดี จึงมีทั้งความหมายแคบและกวาง ทั้งระดับปจเจกและสังคม
โดยรวม จึงมีทฤษฎีแนวคิดอธิบายถึงความเปนอยูที่ดีมากมาย ที่สําคัญมี 3 แนวคิด 

  ทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล (Basic individual needs)  
 แนวคิด ทฤษฎีนี้เชื่อวาโดยธรรมชาติของมนุษยตองการสิ่งตางๆ ทรัพยากรที่จะทําให
การมีชีวิตอยู ความพึงพอใจในการตอบสนองความตองการของตน และอาจใชกลไกตลาด หรือ
รัฐเปนตัวขับเคลื่อน แตอยางไรก็ตาม แนวคิดความตองการพื้นฐานของมนุษยมีความแตกตางกัน
ของสํานักคิด เชน ( Iatridis, 1994 ; อางแลว)  
 มาสโลว (Maslow) ระบุความตองการของมนุษย มี 5 ขั้น ไดแก 1) ความตองการกายภาพ
ที่จําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิต ซ่ึงอาจหมายถึงความตองการปจจัยส่ีคือ อาหาร เครื่องนุงหม           
ยารักษาโรค/การมีสุขภาพกายที่ดีและที่อยูอาศัย 2) ความปลอดภัย ซ่ึงหมายรวมถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของตน 3) ความเปนเจาของ/ความรัก ซ่ึงหมายถึงการมีปฎิสัมพันธและ             
อยูรวมกับคนอื่นอยางเหมาะสม 4) ความสําเร็จแหงตน หมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 
พอใจและพึงใจในความสําเร็จของตน 5) สัจจะการแหงตน หมายถึง เขาถึงความเปนมนุษยอยาง
แทจริง พึงพอใจในตนเอง ในขณะเดียวกันสามารถที่จะเอื้อประโยชน ทําประโยชนแกคนอื่น 
สังคมดวย 
 อัลลาดท (Allardt) ไดศึกษาในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย แบงความตองการพื้นฐานเปน 
3 ประการ คือ 1.การมีชีวิตอยู (living ) ดวยการมีทรัพยากรทางกายภาพที่เพียงพอ 2. ความตองการ
ความรัก มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Interpersonal relation) 3. ความตองการมีสัมพันธภาพกับสังคม
วงกวาง สามารถควบคุมชีวิตของตนไดอยางอิสระ และปราศจากการกดขี่ ความแปลกแยก  
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 บรอดสเลย (Brodsley) เห็นวา ความอยูดีกินดี มีมากกวาการปรับตัวที่ดี หรือมีภาวะ
สมดุลย ระหวางความรูสึกอึดอัดกับสิ่งที่ตองการ แตความอยูดีกินดี เปนภาวะอารมณทางบวกของ
บุคคล เชน ความรูสึกสุข สนุกสนาน และการมีภาวะอารมณทางลบนอยๆ ดังนั้นความอยูดีกินดี 
จึงเปนอัตวิสัย (Subjective) และเปนภาวะของอารมณความรูสึกที่ดี และอาจเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตตลอดเวลา  
 อิริคสัน และ ฟรอยด (Erikson and Freud) เห็นวาชีวิตมีขั้นพัฒนาการที่ตอเนื่องตั้งแต 
เกิดจนตาย ตองการการตอบสนองในแตละชวงวัยที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นความอยูดีกินดีของมนุษย 
คือการไดรับการตอบสนองแตละขั้น แตละวัยอยางเหมาะสม จะนําไปสูการพัฒนาของมนุษย และ
ความตองการในขั้นตอไป 
 ทั้งหมดสะทอนถึงความตองการที่หลากหลายของมนุษย โดยสรุป ความอยูดีกินดี          
ในระดับบุคคลนั้นจึงมีความหลากหลาย ไดแก ความตองการความมั่นคงในชีวิต สวัสดิภาพ 
เสรีภาพ และอิสระในการเขาถึงทรัพยากร อิสระในการมีชีวิตอยู ความมีเอกลักษณและอัตตลักษ
แหงตน การมีนิเวศวิทยาหรือส่ิงแวดลอมที่ดี 

  ทฤษฎีวาดวยความตองการพื้นฐานของสังคม (Basic society needs or collective needs)  
 ความตองการความเปนชุมชน และสังคมของมนุษย เปนสิ่งเสมอืนสะทอนใหเหน็วา ตองมี
ตัวรวม หรือส่ิงที่ทุกคนในสังคมนั้นเห็นพองตองกันวา เปนสิ่งจําเปนตอทุกคน ความตองการดังกลาว
จึงกลายเปนความตองการจําเปนของสังคมหรือสวนรวมนั้นๆดวย ที่จะทําใหสังคมอยูรอด และ
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกภายใน ซ่ึงปญหามักอยูที่วา แลวความตองการของสวนรวม        
คืออะไร มีลําดับขั้น ความสําคัญ เหมือนของบุคคลหรือไม  
 พารสัน (Parson) ไดสรางกรอบแนวคิด “ระบบปฏิบัติการของมนุษย” (Human action 
system) ประกอบดวยอินทรีย บุคลิกภาพ ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผลผลิตอิทธิพล
ของเศรษฐกิจ การเมือง อํานาจ และชุมชนวัฒนธรรม หรือคานิยม แบบแผนชุมชน ซ่ึงการจะเขาใจ
บุคลิกภาพของสมาชิก และระบบสังคม รวมทั้งความตองการของสังคม ตองดูจากบทบาทและ
กลุมของบทบาทภายในสังคมนั้น 
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 คองต สเปนเซอร และเดอรคาหม (Comte, Spencer and Durkheim) เห็นวาความตองการ
ของสังคม ดูเหมือนเปนไปตามขั้นของพัฒนาการของสังคม และทฤษฎีความทันสมัย และการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ (Economic development) โดยเริ่มจาก สังคมชุมชน/เกษตร ไปสูสังคมอุตสาหกรรม  
 สวนมารก และ เอทไซโอนี (Marx and Etzioni) เห็นวาความตองการของสังคม คือ การปฏิวัติ
ไปสูความเทาเทียมของชนชั้น ปราศจากการกดขี่ ลมลางทุนนิยม 

 ทฤษฎีวาดวยความสําเร็จในเปาหมาย (Goal- achievement approach : input -
output strategies) 

 แนวคิดนี้ เห็นวาทั้งทฤษฎีวาดวยความตองการของบุคคล และทฤษฎีวาดวยความตองการ
พื้นฐานของสังคม มักจะขาดขอสรุปที่แนชัดวา ธรรมชาติ และลําดับความสําคัญของความตองการ 
ของบุคคล/หรือสังคม คืออะไรกันแน ทําใหยากตอการวัด ประเมิน หรือยากตอการนําไปใช
ในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่ 3 ขึ้น โดยดูความสัมพันธระหวางเปาหมายที่ตองการ และผล
ที่เกิดขึ้น ทําใหนําไปใชในการปฏิบัติที่งาย ชัดเจนขึ้น เพราะการทํานโยบายสังคม ตองรูวาตองการ
จะไปไหน เราอยูตรงไหน เราจะบรรลุเปาหมายนั้นไดอยางไร ดังนั้น การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนานโยบายสังคม การกระทํา (input - output) เปนสิ่งจําเปนสําคัญ ในการพัฒนาความ
เปนอยูที่ดี 

   ดัชนีชี้วัดความเปนอยูท่ีดีและการมีคุณภาพชีวิต 
 ส่ิงที่กลาวมาขางตน นั้นเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายวาความอยูดี กินดี มีสุข
ของมนุษยนั้นพิจารณาจากมิติอะไรบาง แตก็ยังไมสามารถจะวัดและประเมินไดชัดเจน หรือสรุป
หาขอยุติไดเนื่องจากระดับหรือความพึงพอใจการมีความสุขของผูคนนั้นมีความแตกตาง 
หลากหลายกันมากในสังคม ชนเผา และประเทศ ดังนั้นจึงมีการกําหนดประเด็นหรือตัวแปรเพื่อ
สะดวกในการวัดและประเมินไดงาย และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดดานสังคม คุณภาพชีวิต การอยูดีกินดี ประกอบดวย 8 ดาน 
ประเทศอินเดีย 7 ดาน ประเทศฝรั่งเศส 4 ดาน เคนยา 6 ดาน ฟลิปปนส 9 ดาน มาเลเซีย 12 ดาน 
โดยมีการแบงเปนดัชนีช้ีวัดยอยตั้งแต 25- 97 ตัว (Iatridis,1994 ; อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 
2541) สําหรับประเทศไทยมีความพยายามในการศึกษาหาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตหลายสํานักคิด 
แตก็ยังหาขอยุติไมได แตก็มีความคลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ที่กลาวมา แมวาแตละประเทศจะมี
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เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมที่แตกตางกันไปบาง แตโดยสรุปแลว สามารถจัดกลุม หมวดหมู
ท่ีสําคัญได 6 ดานดังนี้ 
 1) ดานสุขภาพกาย-จิต โดยมีดัชนียอย เชน จํานวนปอายุขัยเฉลี่ย ความบอยของการ
เจ็บปวย อัตราการตายของทารกแรกเกิด ความปลอดภัยดานอาหาร จํานวนความสะดวก และ
คุณภาพของสถานบริการสุขภาพ อัตราการปวยเปนโรคเอดส การติดสารเสพติด จํานวนและอัตรา
การเกิดความพิการ เปนตน 
 2) ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีดัชนีตัวยอย เชน การมีรายไดที่เพียงพอ การมี
อาชีพที่มั่นคง การมีเงินออม โอกาสของการจางงานและมีอาชีพ เปนตน 
 3) ดานการศึกษา โดยมีดัชนีตัวยอย เชน อัตราการเขาโรงเรียนและโอกาสทางการ
ศึกษา อัตราการรูหนังสือ จํานวนปเฉลี่ยที่ใชศึกษาในสถาบันการศึกษาของประชากร จํานวน 
สัดสวนของประชากร ที่ไดรับการศึกษาแตละระดับ เปนตน  
 4) ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม โดยมีดัชนีตัวยอย เชน อัตราประชากรที่มีที่อยูอาศัย
ที่มั่นคง สภาพแวดลอมธรรมชาติ และที่อยูอาศัย บริการดานสาธารณูปโภค จํานวนและความ
สะดวกของบริการสาธารณะ เปนตน 
 5) ดานสังคม โดยมีดัชนีตัวยอย เชน เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจในการดําเนิน
ชีวิต ความเปนมนุษยชน การเขาถึงวัฒนธรรมและชีวิตที่มีคุณคา โอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคม 
การมีสวนรวมกิจกรรมในครอบครัว ชุมชน กลุมหรือสมาคม การใชเวลาวาง นันทนาการ โอกาส
ในการสรางสรรค การไดรับการปฏิบัติจากสังคมอยางเทาเทียม ไมถูกเลือกปฏิบัติ เปนตน  
 6) ดานการเมือง การปกครอง โดยมีดัชนียอย เชน สิทธิในการพูด การแสดง การให
ขอคิดเห็น ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมในสิทธิทางการเมือง               
การปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิในการไดรับการจัดสรรทรัพยากรและยุติธรรมทางสังคม การไดรับ
ความคุมครองปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 
 หากกลับมามองมิติดานผูพิการ จากงานวิจัย งานเขียนหลายฉบับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2542 ; สมัญญา โสภาพล, 2543; อังคณา สาสาด, 2541;บุญสม นาวานุเคราะห, 2542; 
กนิษฐา ถาวรกิจ 2538; รัชติกร แสงศร 2531; Pim Kuipers and et al, 2003; Cheausuwantavee, 2005) 
พบวามีประเด็นปญหาความตองการของผูพิการและการดําเนินงานในชุมชนนั้น พบมีปญหาที่
สําคัญ ดังนี้ 
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 1) ปญหาดานสุขภาพกาย และยังมิไดรับการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ  
 2) ไมมีรายได และอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองที่เพียงพอ  
 3) ความตองการเงินสงเคราะหและเบี้ยยังชีพ กรณียากจน และพิการรุนแรงไมสามารถ
ชวยตนเองได  
 4) ตองการกําลังใจและความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลผูพิการที่เหมาะสมของผูพิการ
และครอบครัว  
 5) ไดรับผลกระทบจากการมีเจตคติทางลบ และเลือกปฏิบัติตอผูพิการของชุมชน สังคม  
 6) มีอุปสรรคในการเขาถึง คมนาคม และการติดตอส่ือสาร  
 7) ผูพิการสวนใหญยังมิไดรับการศึกษาที่เหมาะสม  
 8) การขาดงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการชวยเหลือผูพิการในชุมชนที่ตอเนื่อง 
 9) ขาดการมีสวนรวมของผูพิการ ครอบครัว และสมาชิกชุมชนระดับตําบล อําเภอ           
ในการวางแผนและดําเนินการชวยเหลือ พัฒนาผูพิการ  
 10) ฐานขอมูลของผูพิการยังไมทันสมัยและขาดความถูกตอง ผูพิการตกสํารวจจํานวนมาก 
ทําใหการชวยเหลือไมทั่วถึงและเพียงพอ จากรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ดังนั้นปญหาทั้ง 10 ประการของผูพิการในชุมชนนั้น สะทอนใหเห็นวามีความตองการ
ในการแกไขเพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสอดคลองกับประเด็นการกําหนดดัชนี         
ช้ีวัดทางสังคม คุณภาพชีวิต ความอยูดีกินดี ขางตนดังนี้ 

ตารางที่ 3 : แสดงความสัมพันธระหวางดัชนชีี้วัดทางสังคมและปญหาของผูพิการ 

ดัชนีชี้วัดทางสงัคมและคุณภาพชีวิต ปญหาของผูพิการที่ตองการแกไข 
1. ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
2. ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3. ดานการศึกษา 
4. ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
5. ดานสังคม 
6. ดานการเมือง การปกครอง 

 ขอ 1,4 
 ขอ 2,3 
 ขอ 6,7,10 
 ขอ 2,3 
 ขอ 5,9 
 ขอ 5,8,9,10 

 


