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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนประกอบด้วย (1) การ
วิจ ัย เอกสาร (Document Research) โดยท าการวิ เคราะห์ เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ นโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผูส้ ู งอายุ การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรรายจ่ายประจาปี ที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ รวมถึ ง
สภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ (2) การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสั ม ภาษณ์
เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เกี่ยวข้องการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ จานวน 23 คน
(3) การวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางสถิ ติ และ (4) การยืน ยัน
ผลการวิจยั โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล 6 คน ได้แก่ นักวิเคราะห์งบประมาณ ผูอ้ านวยการกองพัฒนาระบบ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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งบประมาณและการจัดการ นักส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และนักวิชาการสถิติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ สถิติ
เชิงอ้างอิง คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเหลื่อมและสร้างการ
เติ บ โตจากภายใน จัดท าแผนบู รณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั งคมผูส้ ู งอายุ ในการจัด สรร
งบประมาณผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงเศรษฐกิ จและสั งคม ด้านการพัฒ นาระบบการดู แล
ผูส้ ู งอายุระยะยาว ด้านการสร้ างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชี วิตของสังคมผูส้ ู งวัย หน่ วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสาหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้อ งถิ่ น ส านัก งานประกัน สั ง คม ส านัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส านัก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้า ราชการ กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งจ านวนเงิ น งบประมาณที่ รั ฐ จัด สรรให้ ก ับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้กบั ผูส้ ู งอายุในแต่ละปี นั้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงมีผลมาจากจานวนผูส้ ู งอายุ อัตราเงิ นเฟ้อ
ปั จจัยที่ใช้ในการประมาณการงบประมาณผูส้ ู งอายุ ได้แก่ เงิ นภาษี จานวนผูส้ ู งอายุ ประกันสังคม กองทุ น
สารองเลี้ยงชี พ กองทุนการออมแห่งชาติ เงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวิตแบบบานาญ อัตรา
เงิ นเฟ้ อ รายได้ครัวเรื อน ความเติบโตทางเศรษฐกิ จ อัตราการเกิ ด อัตราการตาย คนที่ อยู่ในวัยทางาน และ
ความยืนยาวของชีวติ ตามลาดับ
ปั จจัยสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับงบประมาณผูส้ ู งอายุ คื อ นโยบายของภาครัฐ ด้านเศรษฐกิ จ การเงิ น
การคลัง ด้านสั ง คม ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อ ม และด้านกฎหมาย ปั จจัย ที่
สามารถทานายการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐ จานวนผูส้ ู งอายุ มูลค่า GDP
(ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศไทย) รายได้ค รั วเรื อน และอัตราการตาย (จานวนราย/ ปี ) และค่ าเฉลี่ ย
งบประมาณผูส้ ู งอายุของประเทศไทยต่อคนต่อเดื อน และมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนสมบูรณ์ เท่ากับ 4.75
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการคานวณหางบประมาณผูส้ ู งอายุของประเทศไทย

คาสาคัญ: แนวทางการจัดสรรงบประมาณ, ผูส้ ู งอายุ
Abstract
The purposes of this research were to study the guideline for appropriating budget for the
elderly in Thailand. The methodology was mixed method divided into 3 steps consisting of (1) Document
research for content analysis i.e. elderly policy, budget allocation according to the expenditure strategy to
the elderly, and the overall economy of the country. (2) Qualitative research used in-depth interview with
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23 key informants related the allocation budget for the elderly. (3) Quantitative research by analyzing
statistical data. (4) Confirmation of research results by interviewing 6 informants including budget
analysts, director of budget development and management division, local government promoters and
statistician. The instrument in this research were 2 in-depth interviews. Data analyzed using descriptive
statistics including frequency and percentage. Reference statistics were multiple regression.
It was found from the research show that : strategy 4 on solving poverty problems, reduce
overlap and create from within, create an integrated plan to equality to support the elderly society. The
elderly budget allocation consists security of economy and society, development of long-term care system
for the elderly, creation of an environment that is conducive to the lives of the elderly society.
Organization that have been allocated budgets for the elderly consists of the ministry of social
development and human security, ministry of public health, ministry of interior, ministry of education,
ministry of labour, department of local administration, social security office, national health security
office, Thai Health Promotion Foundation, Government Pension Fund, National Saving Fund, Bangkok.
The amount of budget allocated by the government to various agencies for use with the elderly in each
year increases or decreases resulting from the number of elderly, inflation. Factors used in estimating the
elderly budget are taxes, number of elderly, social security, provident fund, national savings fund,
retirement mutual fund, pension insurance, inflation, household income, economic growth, birth rate,
mortality rate.
The important factors related to the elderly budget are government policies, economic,
financial, social and technological advances, environment and legal. Factors that can predict budget
allocation are income from taxation, amount of elderly, gross domestic product in Thailand, household
income, mortality rate (number of case/year), the average budget for the elderly in Thailand per person per
month. The average error is 4.75 percent which is appropriate to calculate the elderly budget of Thailand.

Keywords: Guidelines for appropriating budget, Elder
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บทนา
รั ฐบาลได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ ก ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพคน เงินงบประมาณจานวน 229,161.7 ล้านบาท แบ่งเป็ น 5 แผนงาน คือ แผนงานที่ 3.1 แผนงาน
บู รณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่ วงวัย จานวนเงิ นงบประมาณ 7,536.8 ล้านบาท แผนงานที่ 3.2 แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตจานวน 8,239.8 ล้านบาท แผนงานที่ 3.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ พ ฒ
ั นาด้านสาธารณสุ ขและสร้ างเสริ มสุ ขภาพเชิ งรุ ก จานวน 2,051.9 ล้านบาท แผนงานที่ 3.4
แผนงานยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ มและพัฒนากี ฬาและนั นทนาการ จ านวน 106.1 ล้านบาท และแผนงานที่ 3.5
แผนงานพื้ นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน จานวน 211,227.1 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน เงินงบประมาณ
239,783.0 ล้านบาท แบ่งเป็ น 7 แผนงาน คือ แผนงานที่ 4.1 แผนงานบู รณาการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและ
ชุ มชนเข้มแข็ง จานวน 4,889.8 ล้านบาท แผนงานที่ 4.2 แผนงานบู รณาการจัดการปั ญหาที่ ดินท ากิ น จานวน
272.0 ล้านบาท แผนงานที่ 4.3 แผนงานบู รณาการพัฒนาระบบประกันสุ ขภาพ จานวน 200,198.1 ล้านบาท
แผนงานที่ 4.4 แผนงานบู รณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่ อรองรั บสั งคมผูส้ ู งอายุ จานวน 1,041.4 ล้านบาท
แผนงานที่ 4.5 แผนงานยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างสวัสดิ การสั งคมและยกระดับคุ ณภาพชี วิต จานวน 7,510.3
ล้านบาท แผนงานที่ 4.6 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จานวน 1,184.8
ล้านบาท แผนงานที่ 4.7 แผนงานพื้ นฐานด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ลดความเหลื่ อมล้ าและสร้ างการ
เติบโตจากภายใน จานวน 24,686.6 ล้านบาท (สานักงบประมาณ, 2560) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนงาน
บู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู ้สู ง อายุข องส านัก งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ได้ใ ห้
ความส าคัญ กับ ประชากรสู ง อายุข องประเทศที่ จะเพิ่ ม จานวนมากขึ้ น อย่างรวดเร็ ว หากไม่ มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมย่อมส่ งผลเสี ยต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รู ปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นสุ ขภาพ ความมั่น คงทางสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ ไ ด้ โดยส านั ก
งบประมาณได้ต้ ัง งบประมาณบู รณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู ้สู ง อายุ ปี พ.ศ. 2560
เป็ นจานวนเงิน 1,065,029,500 บาท ซึ่ งสู งกว่าปี พ.ศ. 2559 ที่ได้ต้ งั งบประมาณไว้ จานวน 696,582,600 บาท
เพิ่ มขึ้ นเป็ นเงิ น 368,446,900 บาท ในขณะที่ งบประมาณรายจ่ า ยรวมของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ตั้งไว้เป็ น
จานวนเงิน 2,733,000 ล้านบาท เพิ่มจากปี พ.ศ. 2559 จานวน 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 0.5 คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: 14,814,100 ล้านบาท) (สานักงบประมาณ,
2559)
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สถานการณ์ผสู ้ ู งอายุของประเทศไทย ได้มีการประมาณการประชากรจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ที่ สรุ ปว่า ภายในปี พ.ศ. 2566 ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมี
จานวนเพิ่มขึ้นเป็ น 14.1 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจะกลายเป็ น “สังคม
สู งวัยอย่างสมบูรณ์” และในเวลาไม่ถึง 20 ปี กล่าวคือในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมากถึง 18.7 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด ในขณะเดียวกันดส่ วนประชากรวัย
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ก็จะลดลงเรื่ อย ๆ จากที่ มีอยู่ร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2556 จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14
ของประชากรทั้ง หมด ในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทยก็ จะกลายเป็ น “สั งคมสู งวัย ระดับ สุ ด ยอด” นั่น คื อ
มีป ระชากรสู งอายุ 60 ปี ขึ้ นไปมากถึ งหนึ่ งในสี่ ข องประชากรทั้งหมด (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
เมื่ อผูส้ ู งอายุมีจานวนมากขึ้น งบประมาณรายจ่ายและสวัสดิ การต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับผูส้ ู งอายุ
ต้องมี ก ารจัด สรรเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นเงาตามตัว รั ฐ บาลได้ก าหนดนโยบายตั้ง แต่ อ ดี ตถึ งปั จจุ บ ัน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ผูส้ ู งอายุ คือ 1) ความเจริ ญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิ จและสังคมทาให้คนไทยมีสุขภาพดี
อายุยืน ยาว 2) การออกกฎหมายพระราชบัญ ญัติ ผู ้สู งอายุ เพื่ อรองรั บสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุตามที่ ระบุ ไ ว้ใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ และเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ ต้อ งน านโยบายและแผนด้า นผู ้สู ง อายุ ไ ปปฏิ บ ัติ ใ ห้ เกิ ด ผล
3) การจัดสรรงบประมาณสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ และ 4) การเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุที่ มี
คุณภาพ
ภาระค่ าใช้จ่ายของชุ ดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุเมื่ อเที ยบกับรายได้ของภาครั ฐหรื อเที ยบกับฐานรายได้
ประชาชาติ หากเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 7 ต่อปี ในรู ปตัวเงินงบประมาณสวัสดิการผูส้ ู งอายุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.9 - 10.2 ของรายได้ประชาชาติ แต่ จะใช้ชุ ดสวัสดิ การ 1 หรื อ 2 หรื อ 3 โดยมี แนวโน้มเพิ่ ม ขึ้ นตาม
ช่ วงเวลาอย่า งช้า ๆ ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ด ส่ วนของผู ส้ ู ง อายุ ใ นโครงสร้ างประชากร มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
ความยัง่ ยืนของการจัดสรรสวัสดิ การให้แก่ผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ ผนั ผวนอันส่ งผลต่อ
ประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด พึ่งพิงการส่ งออกในสัดส่ วนที่สูง ส่ งผลให้รายได้ประชาชาติและ
รายได้ของรัฐบาลอาจลดลงจนก่ อให้เกิ ดปั ญหาต่อการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและ
สังคมต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้รัฐยังมีภาระรายจ่ายประจาต่าง ๆ และความจาเป็ นในการลงทุนของภาครัฐ ปัญหา
หนี้ สินภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งรายจ่ายด้านการเมืองจากนโยบายประชานิ ยมต่าง ๆ นาไปสู่ ขอ้ จากัด
ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้ รัฐบาลควรจะหาแนวทางในการสร้างความยัง่ ยืนในการจัดสวัสดิการ
แก่ผสู ้ ู งอายุ (สานักสวัสดิการผูส้ ู งอายุ, 2559)
จากการจัด สรรงบประมาณผู ส้ ู ง อายุที่ ผ่า นมาของประเทศไทย จึ ง เกิ ด ค าถามว่า การจัด สรร
งบประมาณผูส้ ู งอายุข องประเทศเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร และการที่ ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สั งคม
ผูส้ ู งอายุยอ่ มส่ งผลทาให้ปัจจัยการผลิ ตด้านแรงงานลดลง การออมลดลง ปั ญหาการเตรี ยมความพร้อมของ
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หน่วยงานรัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น
เช่ น ค่ าใช้จ่ายทางด้านสวัส ดิ ก ารและการรั ก ษาพยาบาลที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งจะเกิ ด ผลกระทบกับ งบประมาณ
ด้านต่าง ๆ ของรัฐโดยตรง และเมื่อสิ้ นสุ ดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 2569) ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (มูลนิธิพฒั นาผูส้ ู งอายุ, 2556) ดังนั้น
การจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุที่เหมาะของประเทศไทย ควรเป็ นอย่างไร จากความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหาดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของวัตถุประสงค์ของศึกษา คือ แนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุที่
เหมาะสมของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุที่เหมาะสมของประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดสรร
งบประมาณผู้สูงอายุของภาครัฐ
การคาดการณ์งบประมาณ
ที่มาของเงินงบประมาณ
จานวนผูส้ ู งอายุ
รายได้ประชาชาติ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
นโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรร
งบประมาณผูส้ ู งอายุ

แนวทางการจัดสรร
งบประมาณผูส้ ู งอายุที่
เหมาะสมของ
ประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุที่เหมาะสมของประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษารวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อง ประกอบด้วย แผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ พ.ศ. 2546
มี วิสัยทัศน์ว่า ผูส้ ู งอายุ เป็ นบุ คคลที่ มีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่ งเสริ มให้คงคุ ณค่าไว้ให้นานที่ สุ ด
โดยมี ส วัส ดิ ก ารจากรัฐเป็ นระบบเสริ ม เพื่ อให้ เกิ ดหลัก ประกัน ในวัย สู งอายุ และความมัน่ คงทางสั งคม
เพื่ อเป็ นแผนยุท ธศาสตร์ แห่ งชาติ มี ก ารก าหนดมาตรการต่ าง ๆ ไว้ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดดัช นี และ
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C H A P T E R 11
เป้ าหมายของแต่ละมาตรการให้แก่หน่ วยงานต่าง ๆ ที่จดั บริ การสาหรับผูส้ ู งอายุตอ้ งจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ของหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของแผน คือ 1) สร้างจิตสานึกให้คนในสังคม ตระหนักถึงความสาคัญของ
ผูส้ ู งอายุ 2) ให้ ป ระชาชนทุ ก คนเตรี ย มการการเข้า สู่ ก ารเป็ นผูส้ ู งอายุอ ย่างมี คุ ณ ภาพ 3) เพื่ อให้ผูส้ ู งอายุ
ดารงชี วิตอย่างมี ศ กั ดิ์ ศรี พึ่ งตนเองได้ มี คุณ ภาพชี วิตและมี หลักประกัน 4) เพื่ อให้ประชาชน ครอบครั ว
ชุมชน องค์การภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่ วมในภารกิ จด้านผูส้ ู งอายุ และถือเป็ นภารกิ จสาคัญขององค์การ
5) เพื่ อ ให้ มี ก รอบ และแนวทางปฏิ บ ัติ ส าหรั บ ส่ ว นต่ า ง ๆ ในสั งคม ได้ป ฏิ บ ัติ ง านอย่า งประสานและ
สอดคล้องกัน ในการกาหนดนโยบายผูส้ ู งอายุน้ นั รัฐบาลต้องเพิ่มบทบาทต่อการกาหนดนโยบายสวัสดิการ
สังคมสาหรับผูส้ ู งอายุให้ครอบคลุ มและเพียงพอ สิ่ งที่ จดั ให้ตอ้ งสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ ู งอายุ
อย่างแท้จริ ง โดยมี รูป แบบแนวทางในการพัฒ นาระบบการจัดสรรงบประมาณและสวัส ดิ ก ารส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุ ในทิ ศ ทางเพื่ อรองรั บ การเข้าสู่ สั งคมผูส้ ู งอายุข องประเทศไทยอย่างเต็ม ภาคภู มิ มีเป้ าหมาย คื อ
เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ สามารถเป็ นผูน้ ารู ปแบบระบบการจัดสรรงบประมาณและสวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุในกลุ่มประเทศอาเซี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สถาบันวิจยั เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย ส านักส่ งเสริ มและพิ ทกั ษ์ผูส้ ู งอายุ (สทส.) ส านักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.) (2555) เสนอแนะว่า เพื่อให้การ
จัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุ เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและมีความยัง่ ยืน จาเป็ นต้องวิเคราะห์แนวโน้มของสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยที่มีผลต่องบประมาณสวัสดิการผูส้ ู งอายุบางประการ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุทาให้มีจานวนผูส้ ู งอายุที่มากขึ้น และส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิ การผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
แนวโน้มที่จะมีการเพิ่มอายุเกษียณ ซึ่ งมีผลต่อการรับ/ จ่ายเงินของโครงการต่างๆ (วิเคราะห์ เป็ น scenarios
ที่อายุต่าง ๆ) โดยช่วยขยายระยะเวลาการสมทบเงินเข้าโครงการ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการยืดอายุการจ่ายเงิน
ออกไป และเป็ นผลให้ช่วยลดงบประมาณ รายจ่ายเพื่อสวัสดิการผูส้ งูอายุลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่ มแรงงานในระบบ/ นอกระบบ ซึ่ งมี ผลต่อโครงสร้ างรายได้ รายจ่ายของระบบประกันสังคม และ
กอช.
การจัดสวัส ดิ ก ารตามนโยบายของรั ฐบาลจะเกี่ ยวข้องกับ งบประมาณ ซึ่ งงบประมาณจะเป็ น
แผนการเงินเกี่ ยวกับรายรับรายจ่าย เป็ นกลไกการควบคุ มการเงิน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
ตามนโยบาย (ดวงมณี เลาวกุล, 2548, หน้า 23) งบประมาณ ยังหมายถึงรายงานที่เป็ นตัวเลขที่คาดการณ์ระดับ
กิจกรรมที่เกิ ดขึ้น โดยงบประมาณมีความเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในอนาคต เป้ าหมายของงบประมาณ
คือ การคาดคะเนถึ งกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2548, หน้า 3) ดังนั้น งบประมาณ
เป็ นแผนการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต ในช่วงเวลาหนึ่ งและเป็ นเครื่ องมือในการ
ควบคุมโครงการกิจกรรม และงานที่จะดาเนินการในอนาคต
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ไตรรั ตน์ โภคพลากรณ์ และวราภรณ์ รุ่ งเรื องกลกิ จ (2549, หน้า 9-22) กล่ าวว่า งบประมาณท า
หน้ า ที่ เป็ นทรั พ ยากรการบริ ห ารเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ บาลสามารถบริ ห ารประเทศได้บ รรลุ เป้ าหมาย
งบประมาณพิจารณาได้ในบทบาทที่ต่างกัน คือ ทรัพยากรการบริ หารเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลสามารถบริ หาร
ประเทศได้บรรลุเป้าหมาย งบประมาณพิจารณาได้ในบทบาทที่ต่างกัน 3 บทบาท เป็ นเครื่ องมือในการควบคุม
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศในรู ปนโยบายการคลัง บทบาทด้านการบริ หารงบประมาณเป็ นเครื่ องสาคัญใน
การบริ หารประเทศสามารถ นาไปซื้ อปั จจัยอื่น ๆ ทางการบริ หาร บทบาททางการเมืองเป็ นเครื่ องมือของฝ่ าย
นิติบญัญตั ิในการควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาล เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินภาษีอากร งบประมาณมีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ งบประมาณแบบสมดุล งบประมาณ
แบบเกิ นดุ ล และงบประมาณแบบขาดดุ ล การจัดท างบประมาณของรั ฐบาลจึ งต้องค านึ งถึ งรู ปแบบของ
งบประมาณ นอกจากนี้กระบวนการงบประมาณ มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ มีการจัดตั้งคณะทางาน ประธานควรเป็ นผูบ้ ริ หารที่สามารถ
มอบหมายนโยบาย และมี ความรู ้ ด้านงบประมาณ คณะท างาน คื อ ผูท้ าหน้าที่ วางแผนงานการตลาดเพื่ อ
ประเมินรายรับ ผูร้ ับผิดชอบโครงการและฝ่ ายจัดซื้ อจัด เพื่อทาหน้าที่ประมาณการรายจ่าย ผูแ้ ทนส่ วนกลางที่
รั บผิดชอบ ค่ าใช้จ่ายด้านการบริ หารจัดการ ผูแ้ ทนจากฝ่ ายบัญชี และการเงิ นที่ จะช่ วยตรวจสอบรายละเอี ยด
งบการเงิน และงบกระแสเงินสด การกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจัดเตรี ยมรายละเอียดงบประมาณของหน่วย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายละเอียดของแบบร่ างงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ก่อนนาเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ใช้พิ จารณาต่ อ ไป การอนุ ม ัติ
งบประมาณ ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงินจะมีการจัดตั้งคณะทางานขึ้นมา ทาหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริ หาร อาจมี ก ารอนุ ม ัติ แ บบมี เงื่ อ นไขให้ ป รั บ ปรุ ง
ก่อนประกาศใช้เป็ นงบประมาณประจาปี ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การบริ หารงบประมาณ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดที่จะแปลงแผนงานให้เกิดขึ้นเป็ น
รู ปธรรม ธุ รกิจยุคใหม่ ผูบ้ ริ หารในทุกระดับชั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีขอ้ มูลต่าง ๆ ตั้งแต่ข้ นั แผนงานจนถึงขั้น
งบประมาณ ตลอดจนควรเป็ นผูม้ ีส่วนตั้งแต่เริ่ มต้นในการจัดทาแผนงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อที่เมื่อ
ต้องลงมือปฏิ บ ตั ิง านจะได้เข้าใจภาพรวมในการบริ ห ารจัดการ ซึ่ ง จะทาให้กิ จการสามารถก้า วหน้า ได้
อย่างรวดเร็ วและเป็ นระบบ อีกทั้งหากมีปัจจัยเสี่ ยงเกิดขึ้นจะได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาให้กบั องค์กร
ตลอดจนกากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งด้านการบริ หารจัดการและการควบคุม
ต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กร
ขั้นตอนที่ 4 การติ ดตามประเมิ นผล การจัดท ารายงานและติ ดตามประเมิ นผล การปฏิ บตั ิ งานของ
แต่ละหน่ วยงาน ในช่ วงเวลาที่กาหนดว่าสามารถบรรลุ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรื อไม่
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีความจาเป็ นต้องปรับปรุ ง หรื อทบทวนแผนงานหรื อไม่ นับเป็ นขั้นตอนสาคัญ
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C H A P T E R 11
ที่ฝ่ายบริ หารต้องทาหน้าที่ติดตามประเมินผลดังกล่าว ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นเครื่ องมือวัดผลการดาเนิ นงานของแต่ละ
หน่วยงานได้อย่างดีดว้ ย
สถาบันวิจยั เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย ส านักส่ งเสริ มและพิ ทกั ษ์ผูส้ ู งอายุ (สทส.) ส านักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.) (2555) เสนอวิธีการคานวณ
ภาระทางงบประมาณของภาครัฐในการให้บริ การสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุในประเทศไทย รวมถึงวิธีการ
ประมาณการรายได้ของภาครัฐในอนาคต ดังนี้
1. รายจ่ ายสวัส ดิ ก ารผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุ บ นั การค านวณแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) ส ารวจ
รายจ่ า ยสวัส ดิ ก ารผู ้สู ง อายุ ใ นปั จ จุ บ ัน และ 2) การประมาณการแนวโน้ ม ในอนาคต โดยข้อ มู ล หลัก
ประกอบด้วย ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณภาครัฐสาหรับผูส้ ู งอายุ จากระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ของกรมบัญ ชี ก ลาง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ สานักงานประกันสังคม และสานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิการและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ
2. แนวโน้มรายจ่ายในอนาคตของสวัสดิ การผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุบนั ในการประมาณการ
แนวโน้ม งบประมาณรายจ่ายของสวัสดิ การผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุ บ นั จนถึ งปี พ.ศ.2564 นั้นต้องใช้
สมมติ ฐานหลายประการในการคานวณ ทั้งนี้ เนื่ องจากต้องมี การคาดการณ์ ในอนาคตว่า สวัสดิ การแต่ละ
ประเภทมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง ด้ า นจ านวนผู ้มี สิ ทธิ์ และงบประมาณต่ อ หั ว นอกจากนี้ ยัง ต้ อ งมี ก าร
ตั้งสมมติฐานหลายประการ ประกอบด้วย อัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ค่าใช้จ่ายในศูนย์พฒั นาการ
จัดสวัส ดิ การสังคมผูส้ ู งอายุภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ คานวณโดยค่าใช้จ่ายความจาเป็ นขั้น
พื้ น ฐานของผูส้ ู ง อายุข องปี พ.ศ 2554 ค่ าใช้จ่ายสถานสงเคราะห์ ค นชราของกรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น คานวณโดยให้เติบโตตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยในอดีตปี 2550 - 2553 เท่ากับร้อยละ 9 ต่อปี การคานวณ
มูลค่าผลประโยชน์ทดแทนกรณี ชราภาพของกองทุนประกันสังคมใช้ตามแบบจาลองของสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย งบประมาณค่าใช้จ่ายกรณี เสี ยชีวติ ของสานักงานประกันสังคม คานวณจากรายจ่ายต่อ
หัวประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ ค่ าท าศพ 40,000 บาท/ คนและปรั บด้วยเงิ นเฟ้ อร้ อยละ 2.5 ต่ อปี และค่ าเงิ น
สงเคราะห์ปรับด้วยเงินเฟ้ อร้อยละ 2.5 ต่อปี ส่ วนจานวนผูไ้ ด้รับผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิต เท่ากับร้ อยละ 0.2
ของผูป้ ระกันตน การค านวณมู ล ค่ า บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการภายใต้ระบบเดิ ม ใช้ตามแบบจาลองของ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย การคานวณมูลค่าบาเหน็จบานาญข้าราชการภายใต้ระบบกองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการใช้ตามแบบจาลองของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ การคานวณมูลค่าเงิ น
สมทบกองทุนการออมแห่ งชาติของภาครัฐใช้ตามแบบจาลองของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพคานวณโดยผูส้ ู งอายุที่เสี ยชีวิตจะได้รับค่าทาศพรายละ 20,000 บาทและจานวนผู ้
ได้รับ เงิ น จัดการศพ คือ ผูท้ ี่ อายุ 60 ปี ขึ้ นไปที่ เสี ยชี วิตได้รับ ทุ กคน โดยค านวณจากอัตราการตายภายใต้
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบจาลองของสถาบันวิจยั เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย และกิ จกรรมการส่ งเสริ ม ให้ ผูส้ ู งอายุไ ด้รับการ
คุม้ ครองและการส่ งเสริ มการใช้ศกั ยภาพทางสังคมและกองทุนผูส้ ู งอายุภายใต้สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
และพิ ท ัก ษ์เด็ ก เยาวชน ผูด้ ้อ ยโอกาสและผูส้ ู ง อายุ เติ บ โตตามระบบเศรษฐกิ จหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวม
ประชาชาติ (GDP) ที่ร้อยละ 7 ต่อปี
3. การประมาณรายได้ของรัฐบาล การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิหรื อความเป็ นไปได้
ทางการเงิน นาไปสู่ ความยัง่ ยืนของสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ จะต้องพิจารณาถึ งรายได้หรื อแหล่งที่มาของเงินใน
การจัดสรรสวัส ดิ การต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นภาษีรวมของรัฐบาล ประมาณการความสามารถการหารายได้ของรัฐ
ขึ้นกับรายได้ประชาชาติเป็ นหลัก นัน่ คือ หากรายได้ประชาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรายได้ของภาครัฐก็จะมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้วย และขึ้ น อยู่ก ับ ขนาดของฐานภาษี ใ นลัก ษณะของจานวนผู ท้ างานในภาค
เศรษฐกิ จในระบบ เพราะหากผูท้ างานในระบบมี จานวนมาก การเก็ บ ภาษี ข องภาครั ฐก็ จะท าได้ง่ายขึ้ น
โดยจะใช้ตวั แปรสัดส่ วนของประชากรในเขตเมืองเป็ นตัวแทนขนาดฐานภาษี

วิธดี าเนินการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยแบบผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย การวิ จ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม เป็ นการศึ ก ษาค้น คว้าจากเอกสารทางวิช าการ เอกสารทาง
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุในอดีตและปั จจุบนั จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่ อถือ อีกทั้งค้นคว้าเพิม่ เติม จากบทความวิชาการ จากวารสารต่าง ๆ รายงานวิจยั สื่ อตีพิมพ์ และแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ผูส้ ู งอายุ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ แนวคิ ดทฤษฎี
ความต้องการของมนุ ษ ย์ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ นโยบายสาธารณะ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ สวัส ดิ ก ารสั ง คมผูส้ ู งอายุ
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ งบประมาณ แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับ รู ป แบบ ตลอดจนวิเคราะห์ ส ภาพความเป็ นจริ งของ
เหตุ ก ารณ์ ท้ ัง ในอดี ต และปั จจุ บ ัน โดยเฉพาะการศึ ก ษาข้อ มู ล ของส านัก งบประมาณ ที่ รัฐ บาลจัด สรร
งบประมาณให้ผสู ้ ู งอายุ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั
ขั้นตอนที่ 2 ทาการออกแบบแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง จานวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่ อ - สกุลผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อายุ หน่วยงานที่สังกัดปั จจุบนั
ดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ทางาน (ปี ) และตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านงบประมาณผูส้ ู งอายุ ดังนี้ การจัดสรร
งบประมาณหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวนเงินงบประมาณที่จดั สรร หลักการ
คานวณหรื อการประมาณการหรื อการคาดการณ์ งบประมาณ ที่มาของเงินงบประมาณ ปั ญหาการจัดสรร
งบประมาณ ข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
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ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 23 คน
ขั้นตอนที่ 4 ทาการสังเคราะห์เพื่อหาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5 สร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ขั้นตอนที่ 6 การยืนยันผลการวิจยั ด้วยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณผูส้ ู งอายุ จานวน 6 คน
ขั้น ตอนที่ 7 สรุ ป แนวทางการจัด สรรงบประมาณผูส้ ู ง อายุที่ เหมาะสมของประเทศไทยเชิ ง
พยากรณ์ในอนาคต

ผลการวิจัย
กระทรวงหรื อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่ น ส านัก งานประกันสั งคม ส านัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ ส านัก งานกองทุ นสนับ สนุ น
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนการออมแห่งชาติ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น กรุ งเทพมหานคร
จานวนเงิ น งบประมาณที่ รัฐจัดสรรให้ ก ับ หน่ วยงานต่ าง ๆ เพื่ อ ใช้ก ับ ผูส้ ู งอายุใ นแต่ ล ะปี นั้น
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงมี ผ ลมาจากจานวนผูส้ ู งอายุที่ ม ากขึ้ น อัต ราเงิ น เฟ้ อ มี ห ลัก การค านวณหรื อประมาณ
การงบประมาณผูส้ ู ง อายุ ประกอบด้วย เงิ นภาษี จานวนผูส้ ู งอายุ ประกัน สั ง คม กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
กองทุนการออมแห่ งชาติ เงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) เงินประกันชีวิตแบบบานาญ อัตราเงินเฟ้ อ
รายได้ครัวเรื อน ความเติ บโตทางเศรษฐกิ จ อัตราการเกิ ด อัตราการตาย คนที่อยู่ในวัยทางาน ความยืนยาว
ของชี วิต ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการประมาณการหรื อคาดการณ์ งบประมาณผูส้ ู งอายุ ได้แก่ เงิ นภาษี อันดับ
ต่อมา จานวนผูส้ ู งอายุ ความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ รายได้ครั วเรื อน เงิ นประกันสั งคม กองทุ นส ารอง
เลี้ ยงชี พ กองทุนการออมแห่ งชาติ อัตราการเกิ ดและอัตราการตาย เงิ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ (RMF)
เงิ นประกันชี วิตแบบบานาญ คนที่ อยู่ในวัยท างานและความยืนยาวของชี วิต ตามลาดับ โดยที่ มาของเงิ น
งบประมาณผูส้ ู งอายุมาจากเงิ นงบประมาณแผ่นดิ น กองทุ นผูส้ ู งอายุ เงิ นภาษี ผลตอบแทนการลงทุนของ
เงินกองทุน เงินประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ เงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) เงินประกันชี วิตแบบบานาญ ส่ วนปั ญหาการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ ได้แก่ แผนงาน/ โครงการ
ขาดความสมบู รณ์ ความครบถ้วนของข้อมู ล ขาดบุ ค ลากรในการดาเนิ น งาน ผูส้ ู งอายุมี จานวนมากขึ้ น
งบประมาณ การจาแนกกลุ่มอายุ กฎระเบียบและกฎหมาย การบูรณาการหน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กนามาวิเคราะห์เนื้ อหาโดยใช้ทฤษฎี PESTEL ANALYSIS มีปัจจัยสาคัญ
คือ ด้านนโยบายของภาครัฐ (Policy: P) ด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง (Economy: E) ด้านสังคม (Social: S)
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology: T) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment: E) และด้านกฎหมาย
(Legal: L)
1. ด้านนโยบาย (Policy: P) นโยบายของภาครัฐที่มีความสาคัญต่อการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ
ประกอบด้วยปั จจัย ย่อย คื อ 1) ความต่ อเนื่ องของนโยบาย คื อ เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนรั ฐบาลใหม่ ท าให้มี ก าร
ปรับ เปลี่ ยนนโยบายเกิ ดความไม่แน่ นอน นโยบายถู กใช้เป็ นเครื่ องมื อในการหาเสี ยงของพรรคการเมื อง
นโยบายรัฐบาลอาจถูกกาหนดโดยผูบ้ ริ หาร 2) การกาหนดทิศทางของนโยบาย นโยบายของรัฐบาลกาหนด
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิดาเนินการด้วยการออกคาสั่ง และ
กฎระเบียบ 3) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ ชาติสอดคล้องและเชื่ อมโยงกับนโยบาย
ผูส้ ู งอายุ และแผนแม่บทอื่น ๆ อีกด้วย นโยบายผูส้ ู งอายุเป็ นแผนงานระยะยาวเพื่อรองรับจานวนประชากร
สู งวัยที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถดาเนิ นงานจบในรัฐบาลเดี ยวที่มีระยะเวลาในการบริ หารงานเพี ยง
4 ปี 4) ความเป็ นเอกภาพการบริ หารจัดการ มีหน่ วยงานจานวนมากที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการผุส้ ู งอายุ
หากไม่มีความเป็ นเอกภาพ จะไม่สามารถขับเคลื่ อนหรื อดาเนิ นการให้สาเร็ จตามเป้ าประสงค์ หน่ วยงานที่
ดาเนิ นการเกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุหากใช้ระเบียบวิธีการกลัน่ กรองที่จะขับเคลื่ อนนโยบายผูส้ ู งอายุให้สาเร็ จ
ตามเป้าประสงค์
2. ด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลัง (Economic: E) พบว่ า 1) ข้อ จ ากัด ด้ า นงบประมาณ เช่ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุ ล ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณผูส้ ู งอายุ
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ระบบงบประมาณผู ส้ ู ง อายุเป็ นแบบแยกส่ วนรั ฐบาลต้อ งใส่ เงิ น หลายช่ อ งทาง และการ
ช่วยเหลื อสนับสนุ นผูส้ ู งอายุเป็ นงบประมาณของภาครัฐเกื อบ 100% 2) การจัดเก็บรายได้และภาษี รัฐต้อง
หาแหล่งงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีเพื่อการใช้จ่ายตามนโยบายสังคมสู งอายุเพิ่มเติม เพราะดู แลสังคม
สู งอายุรัฐใช้รายได้จากภาษีมาใช้จ่ายทั้งหมดเกือบทุกโครงการ รายได้ของรัฐมีจากัดแต่ภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี แนวทางการเพิ่ ม รายได้ข องรั ฐเพื่ อใช้ส นับ สนุ นนโยบายสั งคมสู งอายุให้ม ั่นคงยัง่ ยืนยังไม่ ชัดเจน
รัฐต้องมีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนต่างประเทศและภาคเอกชนของไทยผลิตและส่ งออกสิ นค้านวัตกรรม
มากขึ้น 3) ความสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่ น สถานการณ์ เศรษฐกิจขาขึ้น (ดี) และขาลง (ไม่ดี) เป็ นช่ วง
แห่ งความยากลาบาก เปราะบางและเป็ นความเสี่ ยงทั้งสิ้ น สถานการณ์ ท างการเมื องที่ ไม่ มีเสถี ยรภาพมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) วิธีการจัดสรร
งบประมาณ เช่ น การจัดสรรงบประมาณของรัฐที่ ผ่านมามี ลกั ษณะเป็ น Top - Down Process การบริ หาร
งบประมาณมี ล ัก ษณะเป็ นแบบรวมอานาจ ซ้ าซ้อนในการจัดสรรและการเบิ ก จ่ ายก่ อให้เกิ ดความล่ าช้า
ช่ อ งทางงบประมาณตามนโยบายผู ส้ ู ง อายุมี ห ลายโครงการ (กองทุ น ) การเปิ ดโอกาสให้ รัฐ บาลได้ใ ช้
งบประมาณตามนโยบายที่สัญญาไว้กบั ประชาชน
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3. ด้านสังคม (Social: S) พบว่า 1) โครงสร้างประชากร เมื่ อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมสู งอายุ
ทาให้จานวนประชากรสู งอายุมีเพิ่มมากขึ้น คนวัยทางานลดลง ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ วิกฤติ
ทุ นมนุ ษ ย์ วิกฤติ แรงงาน วิก ฤติค รอบครัวและสังคม 2) ความต้องการคุ ณ ภาพชี วิตที่ สู งขึ้ น ทัศนคติ ต่อ
ผูส้ ู งอายุ มีประโยชน์น้อย ขี้บ่น เป็ นภาระของลู กหลานและสังคม 3) การให้บริ การทางสังคม คุณภาพการ
ให้บริ การ ความครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุ จัดบริ การไม่ใช่ให้มารับบริ การเป็ นการ
เพิ่มภาระในการเข้ามารับบริ การ มีทางเลื อกเพื่อให้เข้าถึงบริ การ เพื่อเป็ นส่ วนการส่ งเสริ มสังคมสู งอายุให้
เข้มแข็ง
4. ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology: T) พบว่า 1) ฐานข้อมูล ศูนย์กลางข้อมูล ได้แก่
ข้อ มู ล ผู ส้ ู ง อายุ ของแต่ ล ะหน่ วยงานไม่ ต รงกัน และไม่ เป็ นปั จจุ บ ัน บัต รประจ าตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ
หน่ ว ยงานกลางที่ เป็ นฐานข้อ มู ล หรื อ ศู น ย์ก ลางข้อ มู ล 2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล มี ห น่ ว ยงานกลางและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย 3) การตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุ งประเมินผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบการ
สื่ อสารและระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ
5. ด้านสภาพแวดล้อม (Environment: E) พบว่า สภาพแวดล้อมต้องมีความเหมาะสม ความมัน่ คง
ปลอดภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ อาคาร สถานที่สาธารณะ สิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพของผูส้ ู งอายุ และ
ปราศจากมลพิษ มลภาวะ สภาพอากาศ ฝุ่ นละออง เสี ยงและกลิ่น
6. ด้านกฎหมาย (Legal: L) พบว่า การออกกฎหมายต้องคานึ งถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์
ได้แก่ 1) กฎหมายและมาตรการที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุมีน้อย การดูแลผูส้ ู งอายุโดยผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์
ตามคาสั่งศาล ผูส้ ู งอายุไม่ได้รับความสะดวกขณะเข้ารับบริ การในหน่วยงานของรัฐ ความสามารถในการ
เข้าถึงสิ ทธิและบริ การของรัฐ ผูส้ ู งอายุถูกละเมิดสิ ทธิ 2) การกาหนดรายละเอียด กฎระเบียบ ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น (อปท.)ไม่ ส ามารถดู แ ลผู ส้ ู ง อายุต ามภารกิ จที่ ไ ด้รับ การถ่ ายโอนได้โดยสมบู รณ์
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผูส้ ู งอายุ (อส.ผส.) 3) การควบคุ ม บังคับใช้ในทางปฏิ บตั ิ ได้แก่ ความรุ นแรงและ
การละเมิดสิ ทธิ ผสู ้ ู งอายุมกั เกิดขึ้นภายในครอบครัวมากที่สุด
แนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ มีประเด็นสาคัญ ได้แก่ กาหนดนโยบายในระยะสั้น และ
ระยะยาวให้ส อดคล้องตามแผนยุท ธศาสตร์ กาหนดหน่ วยงานหลักเข้ามารั บ ผิดชอบโดยเฉพาะกาหนด
มาตรการในการจัดหารายได้ การจัดเก็บภาษี เฉพาะ กาหนดมาตรการในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุด
ความเกี่ยวข้องกับงบประมาณผูส้ ู งอายุ กาหนดสวัสดิการให้สอดคล้องสังคมที่เป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ และตรง
กับความต้องการของประชาชน ขยายการเกษียณอายุการทางานให้ยาวขึ้น สร้างภาคีสังคมนอกเหนื อจาก
ภาครัฐให้เข้ามามีบ ทบาท จัดทาศู นย์ขอ้ มู ลกลาง และฐานข้อมู ลทั้งระบบ นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล เสริ มการใช้ แ รงงานคนด้ า น
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (AI) ประเมิ นสถานการณ์ และจัดท าแผนรองรับจากกรณี ภัยพิ บตั ิ ภัยธรรมชาติ มลพิ ษ
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มลภาวะสิ่ งแวดล้อม สิ นเชื่ อบ้านส าหรั บ ผูส้ ู งอายุ และปรั บ ปรุ ง แก้ไข และก าหนดกฎหมายขึ้ นใหม่ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ มีดงั นี้
1. ด้านนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย 1) กาหนดนโยบายในระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ และ 2) กาหนดหน่วยงานหลักเข้ามารับผิดชอบโดยเฉพาะ
2. ด้านเศรษฐกิ จ การเงินการคลัง ประกอบด้วย กาหนดมาตรการในการจัดหารายได้ การจัดเก็บ
ภาษีเฉพาะ กาหนดมาตรการในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุด ความเกี่ ยวข้องกับงบประมาณผูส้ ู งอายุ
กาหนดสวัสดิ การให้สอดคล้องสังคมที่ เป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ และตรงกับความต้องการของประชาชน และ
ขยายการเกษียณอายุการทางานให้ยาวขึ้น
3. ด้านสังคม ประกอบด้วย สร้างภาคีสังคมนอกเหนือจากภาครัฐให้เข้ามามีบทบาท
4. ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย จัดทาศูนย์ขอ้ มูลกลาง และฐานข้อมูลทั้งระบบ
นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และเสริ ม
การใช้แรงงานคนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
5. ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การประเมิ น สถานการณ์ และจัดท าแผนรองรั บ จากกรณี
ภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ มลพิษ มลภาวะสิ่ งแวดล้อม และมีสินเชื่อบ้านสาหรับผูส้ ู งอายุ (Revere mortgage)
6. ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย การปรับปรุ ง แก้ไข และกาหนดกฎหมายขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2560 โดยการคัดเลือกปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณผูส้ ู งอายุ 5 ปั จจัยหลักที่มีความสาคัญ ได้แก่ มูลค่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย)
(X1) อัตราการตาย (จานวนราย/ ปี ) (X2) รายได้ครัวเรื อน (X3) รายได้การจัดเก็บภาษีของรัฐเมื่อหักเหลื อ
สุ ท ธิ (X4) จานวนผูส้ ู งอายุ (X5) และงบประมาณเบี้ ยยังชี พ (Y) แล้วน ามาสร้ างสมการถดถอยเชิ งเส้ น
พหุ คู ณโดยการเปรี ยบเที ยบกับ งบประมาณผูส้ ู งอายุของประเทศไทยที่ จ่ายจริ ง และค่าเฉลี่ ยงบประมาณ
ผูส้ ู งอายุของประเทศไทยต่อคนต่อเดือน ได้สมการถดถอยพหุ คูณดังนี้
𝑌 ′ = −47,423.210 + 0.001𝑥1 − 0.220𝑥2 + 5.202𝑥3 + 0.018𝑥4 + 0.002𝑥5

จากสมการผูว้ ิจยั น ามาหาเปอร์ เซ็ น ต์ค วามคลาดเคลื่ อนสมบู รณ์ มี ค่ าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อน
สมบูรณ์เท่ากับ 4.75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการคานวณหางบประมาณผูส้ ู งอายุของประเทศไทย
สาหรับผลการยืนยันความน่าเชื่ อถือของสมการทานายสรุ ปว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเห็นด้วยกับปั จจัยที่
นามาใช้เป็ นตัวแปรต้น และเห็ นด้วยว่าสมการทานายที่ได้จากผลการวิจยั สามารถนาไปใช้ได้จริ ง และให้มี
ความคิ ด เห็ น ว่ า รายได้ค รั ว เรื อ นเป็ นตัว แปรส าคัญ ในการน ามาพิ จ ารณาหรื อ ประกอบการตัด สิ น ใจ
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C H A P T E R 11
งบประมาณสาหรับการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุ และควรมีการสารวจรายได้ครัวเรื อน 2 ปี / ครั้ง ใช้ขอ้ มูลจาก
แหล่ ง อื่ น อัตราการตายของประชาชน (ผูส้ ู งอายุ) และแนวโน้ม การเข้าสู่ สั งคมผูส้ ู งอายุ (aging society)
ความผันผวนของรายได้รัฐ

อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณสาหรับผูส้ ู งอายุ ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ (Policy:
P) เศรษฐกิ จ การเงิ นการคลัง (Economy: E) สังคม (Social: S) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology:
T) สภาพแวดล้อม (Environment: E) และกฎหมาย (Legal: L) ซึ่ งแต่ละปั จจัยมีความเชื่ อมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณสาหรับผูส้ ู งอายุ และเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนจากภายนอกหรื อสภาพแวดล้อมเชิงมหภาคเพื่อนาไปสู่
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาหรื อนามาประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่มีความสาคัญ
มากที่ สุ ด คื อ นโยบายของภาครัฐ เป็ นเพราะว่า นโยบายเป็ นหลักและวิธี การปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งถื อเป็ นแนวทาง
ดาเนิ นการที่ผูบ้ ริ หารใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ นโยบายของประเทศถูกกาหนดขึ้นโดยรัฐบาล เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
ทิศทางการปฏิบตั ิ เป็ นหน้าที่สาคัญของรัฐบาล คือ การดูแลรับผิดชอบประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับบริ การ
สังคมขั้นพื้นฐานหรื อบริ การสวัสดิการสังคมจากรัฐ รัฐบาลจึงมีหน้าที่หลัก โดยมีนโยบายการดูแลทุกข์และ
สุ ขของประชาชน ให้สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ตามอัตภาพของตน โดยนโยบายของรัฐจะอยูใ่ นรู ปกฎหมาย
และพระราชบัญ ญัติส วัส ดิ ก ารสั งคมของประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ ลาสเวล และแคปแลน
(Lasswell & Kaplan, 1970); ประชุ ม รอดประเสริ ฐ (2545) และ Mondy (อ้างถึงใน ประชุ ม รอดประเสริ ฐ ,
2545) ที่ กล่าวว่า นโยบายที่ ดีตอ้ งมี ความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ขององค์การและสามารถช่ วยให้การ
ดาเนิ น งานบรรลุ ถึ งเป้ าประสงค์ไ ด้ ก าหนดขึ้ น จากฐานข้อมู ล ที่ เป็ นจริ ง การก าหนดขึ้ น ก่ อนที่ จะมี ก าร
ดาเนิ นงานและกาหนดกลวิธีตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การดาเนินงาน สนองผลประโยชน์ต่อ
บุคคลโดยส่ วนรวมและต้องมี การประสานงานร่ วมกัน เป็ นถ้อยคาที่ กะทัดรั ด ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษร มี ข อบเขตและระยะเวลาการใช้ และควรมี ค วามยืดหยุ่นแต่ ม นั่ คงอยู่บ นหลัก การและ
สอดคล้องกับระเบียบที่ถูกต้อง ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับปั จจัยภายนอก
องค์ก าร สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามความจาเป็ นและอย่างมี เหตุ ผ ล นโยบายต้องเป็ นเหตุ เป็ นผลและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้และต้องได้รับการตรวจสอบ และทบทวนเป็ นระยะ ๆ
ด้านเศรษฐกิ จการเงินการคลัง พบว่า ข้อจากัดด้านงบประมาณ เช่ น รายจ่ายประจาปี เป็ นการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุล ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณผูส้ ู งอายุมีเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 ผูส้ ู งอายุมี
จานวนมากกว่า 11 ล้านคนมาขอรับเบี้ยยังชี พประมาณ 8 ล้านคนเป็ นเงิน 6.5 หมื่นล้านบาท และในจานวน
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ผูส้ ู งอายุมาลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อคนจนมากถึง 4 ล้านคน รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็ น
สวัส ดิ ก ารด้า นอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากเบี้ ย ยัง ชี พ ท าให้ รั ฐ บาลต้อ งหาเงิ น หลายช่ อ งทางและสนั บ สนุ น
งบประมาณด้านผูส้ ู งอายุเกือบ 100% รัฐบาลต้องหาแหล่งงบประมาณที่ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีหรื อ
เงิ นภาษี เพื่อการใช้จ่ายตามนโยบายสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุเพิ่มเติ ม เนื่ องจากรายได้ของรั ฐบาลมี จากัด
แต่รัฐบาลต้องรับภาระรายจ่ายในการบริ หารจัดการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ดังผลการประมาณการทาง
สถิติของสมการรายได้รัฐบาลของ TDRI (2555) เพื่อแสดงผลการประมาณการรายได้ภาครัฐในช่วงปี 2555 2564 โดยใช้แบบจาลองภายใต้สมมติฐานการขยายตัวเศรษฐกิ จกรณี ฐานที่ร้อยละ 7 ต่อปี (ผลรวมของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามราคาคงที่และอัตราเงินเฟ้ อ) สอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2541,
หน้า 12-15) กล่าวว่า ด้านเศรษฐกิจเป็ นสิ่ งจากัดของการกาหนดงบประมาณ เพราะงบประมาณจะถูกกาหนด
และจากัดตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จของประเทศในขณะนั้นเงิ นรายรั บงบประมาณที่ จะนามาใช้จ่ายเป็ น
งบประมาณรายจ่ายนั้นย่อมขึ้น อยูก่ บั รายได้ ประชาชาติหรื อภาวะเศรษฐกิจดี หรื อเลว ภาวะประเทศชาติว่า
ร่ ารวยหรื อยากจนเป็ นสาคัญถ้ารายได้ ประชาชาติสูงหรื อประเทศที่ร่ ารวย การหางบประมาณรายรับมาใช้
จ่ายเป็ นงบประมาณรายจ่าย ย่อมจะหามาได้ม ากและย่อมจะมี โอกาสที่ จะน าเงิ น งบประมาณไปพัฒ นา
ประเทศ หรื อ ด าเนิ น การอย่า งอื่ น ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ว างไว้ ความจ าเป็ นทางด้า นเศรษฐกิ จจะเป็ น
ตัวกาหนดให้รัฐบาล ต้องใช้จ่ายงบประมาณไปยังด้านนั้น ๆ การประมาณการแนวโน้มของงบประมาณ
รายจ่ายสวัสดิการผูส้ ู งอายุจึงต้องมีการตั้งสมมติฐานหลายประมาณในการคานวณ
ด้า นสั ง คม มี ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ โครงสร้ า งประชากร ความต้อ งการคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
การให้บริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ เป็ นเพราะเมื่อจานวนผูส้ ู งอายุในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น แต่คนวัยทางาน
กลับมีลดลง ทาให้เกิดวิกฤติทุนมนุ ษย์และวิกฤติแรงงาน บางครอบครัวผูส้ ู งอายุตอ้ งอยูบ่ า้ นตามลาพังไม่มี
บุตรหลานดูแล หากผูส้ ู งอายุไม่ได้เป็ นข้าราชการบานาญก็จะได้รับเบี้ยยังชี พจากรัฐบาล ดังนั้นเมื่อผูส้ ู งอายุมี
จานวนมากขึ้นก็มีผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้นเมื่อประเทศก้าว
เข้าสู่ สังคมสู งอายุ ประชากรสู งอายุมีเพิ่มมากขึ้น คนวัยทางานลดลง ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
วิกฤติทุนมนุษย์ วิกฤติแรงงาน วิกฤติครอบครัวและสังคม โดยทัว่ ไปประชาชนมักจะมีความต้องการคุณภาพ
ชี วิตที่ สูงขึ้น การให้บริ การทางสังคม ต้องมีคุณภาพ ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุ
มีทางเลือกเพื่อให้เข้าถึงบริ การ ดังแนวคิดของ ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2541, หน้า 12-15) กล่าวว่า ลักษณะของ
สังคมจะเป็ นตัวกาหนดและจากัดงบประมาณเช่นเดียวกัน อาทิ อัตราการว่างงาน อัตราการอ่านออกเขียนได้
อัตราโจรผูร้ ้าย การสาธารณสุ ข การสาธารณู ปโภค การสวัสดิ การ และภาวะสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ย่อมเป็ นตัว
ก าหนดให้ รัฐ บาลได้ต ระหนัก ว่า ควรจะใช้ง บประมาณเพื่ อการนี้ เป็ นจานวนเท่ าไร เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ ง
ความต้องการของสังคมในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั มีสิ่งต่าง ๆ อีกหลายประการที่สังคมยอมรับ และรัฐบาล
จาเป็ นต้องใช้ไปเพื่อการนั้น อาทิ กระบวนการหรื อพิธีการบางอย่างตามวัฒนธรรมตามประเพณี
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C H A P T E R 11
ด้านความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยี พบว่า ฐานข้อมู ล ศู น ย์ก ลางข้อมู ล ได้แ ก่ ข้อ มู ล ผู ส้ ู ง อายุ
ของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน และไม่เป็ นปั จจุบนั บัตรประจาตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ หน่วยงานกลางที่เป็ น
ฐานข้อมู ล หรื อศู น ย์ก ลางข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล มี ห น่ วยงานกลางและเทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย มี ก าร
ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุ งประเมินผลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสารและระบบงานสารสนเทศ
ต่าง ๆ เป็ นเพราะว่าในอดี ตการจัดทาข้อมูลผูส้ ู งอายุของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องมักจะมีการตกหล่น มีขอ้ มู ล
ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ผูส้ ู งอายุบางคนไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ทาให้การคานวณงบประมาณสาหรับ
การจัด สวัส ดิ ก ารให้ ก ับ ผู ้สู ง อายุ มี ค วามคลาดเคลื่ อ น ขาดการตรวจสอบ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้น าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดกระทาฐานข้อมูลประชาชน และจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง
ด้า นสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อ มต้อ งมี ค วามเหมาะสม ความมั่น คงปลอดภัย พิ บ ัติ
ภัยธรรมชาติ อาคาร สถานที่สาธารณะ สิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพของผูส้ ู งอายุ สภาพแวดล้อม
ของที่ พ ัก อาศัย ต้อ งปราศจากมลพิ ษ มลภาวะ สภาพอากาศ ฝุ่ นละออง เสี ยงและกลิ่ น ดัง นั้ น ภาวะ
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ย่อมเป็ นตัวกาหนดให้รัฐบาลได้ตระหนักว่า ควรจะใช้งบประมาณเพื่อการนี้ เป็ นจานวน
เท่ าไร เพื่ อให้ส อดคล้องความต้องการ ดังที่ ลอว์ตนั (Lawton, 1985) กล่ าวว่า สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู งอายุ ประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น ได้แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ลัก ษณะภู มิ อ ากาศ
ภูมิป ระเทศ และที่ อยู่อาศัย บุคคลที่มี ความส าคัญ ต่ อผูส้ ู งอายุ เช่ น สมาชิ กในครอบครัว เพื่ อน บุ คคลอื่ น
ทัว่ ไปที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูส้ ู ง อายุ สถานภาพทางสั งคม อายุ เชื้ อชาติ และเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม และ
วัฒนธรรมภายในชุมชนที่ผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่
ด้า นกฎหมาย พบว่า การออกกฎหมายต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ได้แ ก่
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุมีน้อย การดู แลผูส้ ู งอายุโดยผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามคาสั่ง
ศาล ผูส้ ู งอายุไม่ได้รับความสะดวกขณะเข้ารับบริ การในหน่วยงานของรัฐ ความสามารถในการเข้าถึงสิ ทธิ
และบริ ก ารของรั ฐ ผูส้ ู งอายุถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิ การก าหนดรายละเอี ย ด กฎระเบี ยบ ได้แก่ องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น (อปท.)ไม่สามารถดู แลผูส้ ู งอายุตามภารกิ จที่ได้รับการถ่ายโอนได้โดยสมบู รณ์ ค่าตอบแทน
อาสาสมัครผูส้ ู งอายุ (อส.ผส.) การควบคุ ม บังคับใช้ในทางปฏิ บตั ิ ได้แก่ ความรุ นแรงและการละเมิดสิ ทธิ
ผูส้ ู งอายุมกั เกิดขึ้นภายในครอบครัวมากที่สุด ในด้านกฎหมายรัฐบาลมีการออกกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ได้แก่ รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 53 ว่า
บุคคลที่มีอายุเกิ น 60 ปี บริ บูรณ์ และรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชี พ มีสิทธิ ได้รับสวัสดิ การ และสิ่ งอานวย
ความสะดวก ที่เป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ
พ .ศ. 2546 และฉบับ แก้ไข พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นพระราชบัญญัติที่ มี เนื้ อหาในการคุ ม้ ครองการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุในประเทศไทย รวมทั้ง แผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 มีการกาหนดสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ได้ดีเท่ าที่ ค วร ไม่ค รอบคลุ ม ความต้องการที่ แท้จริ งของผูส้ ู งอายุ และยังมี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัด
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่กระจายอยูใ่ นกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อประโยชน์หรื อให้ความคุม้ ครองส่ งเสริ ม
ให้ผูส้ ู งอายุมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี ซึ่ งตามยุท ธศาสตร์ ข องแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 2 ได้แบ่ งออกเป็ น 5
ยุท ธศาสตร์ คื อ ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ด้า นการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรเพื่ อ วัย สู ง อายุที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสู งอายุ มาตรการให้การศึกษาและการเรี ยนรู ้ ตลอด
ชีวิต มาตรการปลูกจิตสานึ กให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของผูส้ ู งอายุ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย มาตรการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มาตรการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็ง มาตรการส่ งเสริ มการทางานและการหารายได้ของผูส้ ู งอายุ มาตรการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
สื่ อประเภทให้ มี รายการเพื่ อผูส้ ู งอายุ และมาตรการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ผูส้ ู งอายุมี ที่ อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านระบบคุ ม้ ครองทางสังคมส าหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย
มาตรการคุ ม้ ครองด้านรายได้ มาตรการหลักประกันด้านสุ ขภาพ และมาตรการระบบบริ การและเครื อข่าย
เกื้ อหนุ น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย มาตรการบริ หารัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุ
อย่า งบู รณาการระดับ ชาติ และมาตรการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒ นาบุ ค ลากรด้านผูส้ ู ง อายุ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประมวลพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นผูส้ ู งอายุ และการติดตามประเมินผลการ
ดาเนิ นตามแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ประกอบด้วย มาตรการสนับสนุ นและส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู ้ ด้า นผู ส้ ู ง อายุ ส าหรั บ การก าหนดนโยบาย และการพัฒ นาการบริ ก ารหรื อ การด าเนิ น การที่ เป็ น
ประโยชน์ แก่ ผูส้ ู งอายุ มาตรการดาเนิ นการให้มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลการดาเนิ นการตามแผนผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง และมาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผูส้ ู งอายุให้ถูกต้องและทันสมัย
โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สาคัญด้านผูส้ ู งอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสื บค้น
ตัวแปรที่ใช้ในการประมาณการหรื อคาดการณ์งบประมาณผูส้ ู งอายุ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน
14 ตัว ได้แก่ เงิ นภาษี จานวนผูส้ ู งอายุ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ รายได้ครัวเรื อน เงิ นประกันสังคม
กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ กองทุ นการออมแห่ งชาติ อัตราการเกิ ดและอัตราการตาย เงิ นกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ ยงชี พ (RMF) เงิ นประกันชี วิตแบบบานาญ คนที่ อยู่ในวัยทางานและความยืนยาวของชี วิต โดยปั จจัยที่
เกี่ ยวกับงบประมาณผูส้ ู งอายุ 5 ปั จจัยหลัก ได้แก่ รายได้การจัดเก็บ ภาษี ของรัฐเมื่ อหักเหลื อสุ ทธิ จานวน
ผูส้ ู งอายุ มูลค่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย) รายได้ครัวเรื อน และอัตราการตาย (จานวนราย/
ปี ) เพื่อมาสร้ างสมการถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) เป็ นเพราะค่าเฉลี่ ยของตัวแปร
ตาม (Y) และผลรวมของตัวแปรตามทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั แบบเชิงเส้นตรง พบว่า สมการที่ได้จากสมการ
ถดถอยพหุ คูณมีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับ 4.75 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมี
ความเหมาะสมในการคานวณหางบประมาณผูส้ ู งอายุของประเทศไทย โดยรายได้ครัวเรื อน เป็ นตัวแปร
สาคัญที่มีผลต่อการนาไปหาแนวทางปรับงบประมาณของผูส้ ู งอายุ
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C H A P T E R 11
การจัดสวัสดิการให้กบั ผูส้ ู งอายุตอ้ งใช้ทรัพยากรทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยรัฐบาลจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบทรัพยากรทางการเงิน หรื อเป็ นภาระทางงบประมาณของภาครัฐในการให้บริ การสวัสดิ การ
ประเภทต่าง ๆ สาหรับผูส้ ู งอายุ การคานวณงบประมาณของภาครัฐแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ การสารวจรายจ่าย
สวัสดิ การผูส้ ู งอายุที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บ นั และการประมาณการแนวโน้มในอนาคต ข้อมู ลหลักที่ ใช้ในการ
จัดทางบประมาณ คื อ ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณภาครัฐสาหรับผูส้ ู งอายุจากระบบบริ หารการเงิ นการคลัง
กรมบัญชีกลาง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ สานักงานประกันสังคม
และสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ ซึ่ งรายจ่ายสวัสดิ การ
ผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย รายจ่ายบานาญประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ
ผกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) และสถานสงเคราะห์คนชรา (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น) เบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุ เงินสงเคราะห์จดั การศพ กิจกรรมการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการคุม้ ครองและการส่ งเสริ มการ
ใช้ศกั ยภาพทางสังคม และกองทุนผูส้ ู งอายุ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์
ผูส้ ู งอายุ (สทส.) สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (2555)
เสนอว่า การประมาณการแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของสวัสดิการผูส้ ู งอายุในอนาคต ต้องใช้สมมติฐาน
หลายประการในการคานวณ ซึ่ งต้องมีการคาดการณ์ในอนาคตว่าสวัสดิการแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง ด้า นผู ม้ ี สิ ท ธิ์ และงบประมาณจึ ง ใช้แ บบจาลองเพื่ อ ช่ ว ยประมาณการหลายแบบ คื อ 1) แบบจ าลอง
ประชากรที่ป ระมาณการจานวนผูส้ ู งอายุที่ อิงจากข้อมูลพยากรณ์ ประชากรของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) แบบจาลองจานวนผูป้ ระกันตน โดยเป็ นแบบจาลองประมาณการ
จานวนผูป้ ระกันตนซึ่ งอิงกับข้อมูลที่ได้จากแบบจาลองประชากรและปรับด้วยข้อมูลแนวโน้มของแรงงาน
ทั้งในระบบ (ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และ 39) และนอกระบบ (ผูป้ ระกันตนมาตรา 40) 3) แบบจาลองอัตรา
การเสี ยชี วิตของผูส้ ู งอายุ โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4) แบบจาลองมู ลค่าผลประโยชน์
ทดแทนกรณี ช ราภาพ โดยสถาบัน วิจยั เพื่ อการพัฒ นาประเทศไทย 5) แบบจาลองเงิ น บ าเหน็ จบ านาญ
ข้าราชการภายใต้ระบบเดิม โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 6) แบบจาลองเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการภายใต้ระบบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ โดยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
7) แบบจ าลองเงิ น กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ (กอช.) โดยสถาบั น วิ จ ัย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
8) แบบจ าลองรายได้ ป ระชาชาติ แ ละรายได้ ภ าครั ฐ โดยสถาบั น วิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นาประเทศไทย
9) แบบจาลองคานวณค่าใช้จ่ายของสวัสดิ การผูส้ ู งอายุภาครัฐซึ่ งคานวณภายใต้สมมติฐานของจานวนผูใ้ ช้
สิ ทธิ (แบบจาลองประชากรและแบบจาลองผูป้ ระกันตน) และค่าใช้จ่ายต่อหัว (per capita expense) ทั้งนี้
งบประมาณสวัสดิการผูส้ ู งอายุภาครัฐ (value) จะเท่ากับจานวนผูใ้ ช้สิทธิ (quantity) คู ณกับค่าใช้จ่ายต่อหัว
(price) กล่าวคือ v=p*q
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การยืนยันความน่าเชื่ อถือของผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับผูส้ ู งอายุ ด้วยการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ สรุ ปได้วา่ เห็ นด้วยกับปั จจัยที่นามาใช้เป็ นตัวแปรต้น และ
เห็ นด้วยว่าสมการทานายที่ได้จากผลการวิจยั สามารถนาไปใช้ได้จริ ง แต่มีขอ้ ชี้ แจงว่า ค่าคงที่ของสมการที่
ได้มีค่าติดลบ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า ตัวเลขที่นามาใช้ในการคานวณมีท้ งั หลักล้านล้าน และหลักหมื่นซึ่ งมีค่า
แตกต่ างกันมาก เช่ น มู ลค่า GDP รายได้การจัดเก็บภาษี ของรัฐบาล ซึ่ งมี จานวนเป็ นล้านล้าน แต่ค่าเฉลี่ ย
รายได้ครัวเรื อนมีจานวนหลักหมื่น เมื่อนาคานวณค่าแล้วจึงมีค่าติดลบเพราะการคานวณครั้งนี้ เป็ นสมการ
ของกราฟเส้นตรง (Linear Regression) และให้มีความคิดเห็ นว่า รายได้ครัวเรื อนเป็ นตัวแปรสาคัญในการ
นามาพิจารณาหรื อประกอบการตัดสิ นใจงบประมาณสาหรับการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุ และควรมีการสารวจ
รายได้ครัวเรื อน 2 ปี / ครั้ ง ใช้ขอ้ มู ลจากแหล่ งอื่ น ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า รายได้ค รั วเรื อนมี ความสั มพัน ธ์ ก ับ
รายได้ของรัฐ ดังนั้นถ้ารายได้ครัวเรื อนของประชาชนในประเทศสู งขึ้นก็จะทาให้รัฐบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็ บ ภาษี เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ว ย แต่ ถ้ารายได้ข องรั ฐบาลลดลง หรื อไม่ ข ยายตัว ก็ จ ะมี ผ ลต่ อการจัดสรร
งบประมาณสาหรับนามาใช้ในการพัฒนาประเทศหรื อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความกินดี อยูด่ ี ดังข้อบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 4 มาตรา 23 ที่ ระบุ ว่า การจัดทางบประมาณต้อง
คานึ งถึ งประมาณการรายรั บ และฐานะทางการคลังของประเทศ ความจาเป็ นในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
ความเป็ นธรรมทางสั งคม นโยบายรั ฐบาลและภารกิ จของหน่ วยรั บ งบประมาณ การจัดท างบประมาณ
ประจาปี ต้องมีการประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
งบประมาณจะถูกกาหนดและจากัดตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เงินรายรับงบประมาณที่จะนามาใช้จ่าย
เป็ นงบประมาณรายจ่ายนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั รายได้ประชาชาติหรื อภาวะเศรษฐกิจดีหรื อเลว ภาวะประเทศชาติ
ว่าร่ ารวยหรื อยากจนเป็ นสาคัญถ้ารายได้ประชาชาติสูงหรื อประเทศชาติร่ ารวย การหางบประมาณรายรับมา
ใช้จ่ายเป็ นงบประมาณรายจ่าย ย่อมจะหามาได้มากและย่อมจะมี โอกาสที่ จะนาเงิ นงบประมาณไปพัฒนา
ประเทศหรื อดาเนิ น การอย่างอื่ น ได้ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ วางไว้ ความจาเป็ นทางด้านเศรษฐกิ จจะเป็ นตัว
กาหนดให้รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณไปยังด้านนั้น (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2541, หน้า 12-15)
สาหรับอัตราการตายของประชาชนนั้นเป็ นแนวคิ ดที่ เกิ ดจากแบบจาลองที่ เกิ ดจากแบบจาลอง
อัตราการเสี ยชีวิตของผูส้ ู งอายุ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่นามาใช้ในการคานวณงบประมาณ
สาหรับผูส้ ู งอายุ และแนวโน้มการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ความผันผวนของรายได้รัฐ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ การเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุของประเทศไทยนั้น ทาให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามจานวนผูส้ ู งอายุ เพราะ
ต้องมีการจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญให้กบั ผูท้ ี่เกษียณอายุราชการ สาหรับผูส้ ู งอายุที่รับราชการ ส่ วนผูส้ ู งอายุที่
ไม่ ได้รับราชการก็ จะได้รับเบี้ ยยังชี พ เมื่ ออายุค รบ 60 ปี และจะได้รับเบี้ ยยังชี พ ตลอดชี วิต อันเป็ นภาระที่
รั ฐ บาลจะต้องให้ ก ารช่ วยเหลื อ ดู แลผูส้ ู ง อายุ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของ สถาบัน วิจยั เพื่ อ การพัฒ นา
ประเทศไทย ส านัก ส่ งเสริ ม และพิ ท ัก ษ์ผู ส้ ู ง อายุ ส านัก งานส่ งเสริ ม สวัส ดิ ภาพและพิ ท ัก ษ์เด็ ก เยาวชน
256

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2

C H A P T E R 11
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ (2555) ที่นาหลักการคานวณงบประมาณสวัสดิการผูส้ ู งอายุโดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ และได้เสนอวิธีการคานวณภาระทางงบประมาณของภาครัฐในการให้บริ การสวัสดิการสาหรับ
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทย รวมถึ งวิธี ก ารประมาณการรายได้ข องภาครั ฐในอนาคต คื อ รายจ่ายสวัส ดิ ก าร
ผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุบนั การคานวณแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) สารวจรายจ่ายสวัสดิการผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั
และ 2) การประมาณการแนวโน้มในอนาคต ประกอบด้วย ข้อมูลรายจ่ายงบประมาณภาครัฐสาหรับผูส้ ู งอายุ
จากระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มรายจ่าย
ในอนาคตของสวัสดิการผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุบนั ในการประมาณการแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุภายใต้ระบบปั จจุบนั ต้องใช้สมมติฐานหลายประการในการคานวณ ต้ องมีการคาดการณ์
ในอนาคตว่ า สวัส ดิ ก ารแต่ ล ะประเภทเปลี่ ย นแปลงทั้ง ด้ า นจ านวนผู ้มี สิ ท ธิ์ และงบประมาณต่ อ หั ว
การประมาณรายได้ข องรัฐบาล การวิเคราะห์ ถึ งความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บ ัติหรื อความเป็ นไปได้ท าง
การเงิน อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนของสวัสดิการผูส้ ู งอายุน้ นั จะต้องพิจารณาถึงรายได้หรื อแหล่งที่มาของเงิน
ในการจัดสรรสวัสดิ การต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นภาษีรวมของรัฐบาล การประมาณการความสามารถในการหารายได้
ของรัฐขึ้นกับรายได้ประชาชาติเป็ นหลัก นัน่ คือ หากรายได้ประชาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรายได้ของภาครัฐ
ก็จะมี แนวโน้มเพิ่ ม ขึ้ นตามไปด้วย นอกจากนั้นยังขึ้ นอยู่ก ับ ขนาดของฐานภาษี ในลักษณะของจานวนผู ้
ทางานในภาคเศรษฐกิจในระบบ เพราะหากผูท้ างานในระบบมีจานวนมาก การเก็บภาษีของภาครัฐก็จะทา
ได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้ตวั แปรสัดส่ วนของประชากรในเขตเมืองเป็ นตัวแทนขนาดฐานภาษี ซึ่ ง สถาบัน TDRI
ได้วิเคราะห์ รู ป แบบแนวทางการจัดสรรงบประมาณของรั ฐแก่ ผูส้ ู งอายุ มี 3 แนวทาง คื อ 1) ตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ สวัสดิ การหลักประกันสังคม บาเหน็จ บานาญปกติ
และ กบข.สงเคราะห์คนชรา เงินสงเคราะห์จดั การศพของกองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ และกองทุนการออม
แห่งชาติชุด จานวน 1.7 - 4.6 แสนล้านบาท 2) เป็ นการปรับเพิ่มจากชุดแรก โดยเพิ่มเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุที่ยากจน
และหรื ออยู่ในภาวะพึ่ งพิ งมี จานวน 1.7 - 5.0 แสนล้านบาท และ 3) เพิ่ ม ระบบสั งคมสวัส ดิ ก ารที่ มี ภาคี
ส่ วนร่ วม คือ กองทุนยุวชนจิตอาสา และการส่ งเสริ มสังคมสวัสดิการและส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคม (social
enterprise) ในด้านภาระงบประมาณของแต่ ละชุ ดสวัส ดิ การนั้น พบว่า ค่ าใช้จ่ายของสวัส ดิ การผูส้ ู งอายุ
ในช่วงปี 2555 - 2564 มีจานวน 1.8 - 5.1 แสนล้านบาท ระยะเริ่ มแรกรัฐควรจัดสรรสวัสดิการในรู ปแบบที่ 1
ก่อนเพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผูส้ ู งอายุสามารถดารงชี พได้ในระดับพื้นฐาน และหากรัฐมีรายได้มาก เพียงพอจึง
ค่อยขยับเพิ่มสวัสดิการในรู ปแบบที่ 2 และ 3 ในภายหลัง ซึ่ ง อานวย ทองโปร่ ง (2548, หน้า 14-16) กล่าวว่า
การจัดทางบประมาณรัฐบาลต้องคานึ งถึงรู ปแบบของงบประมาณด้วย เพราะงบประมาณจะมีลกั ษณะการใช้
และดาเนิ นงานที่แตกต่างกันออกไป การจัดทางบประมาณของประเทศต่าง ๆ ได้มีรูปแบบต่าง ๆ กันและมี
วิวฒั นาการมาตลอดเวลาเริ่ มจากรู ปแบบง่าย ๆ เพียงแสดงรายรับ - รายจ่าย จนถึ งรู ปแบบที่ ซับซ้อนเพื่อให้
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงบประมาณ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐ
1.1 ด้ านนโยบาย ควรกาหนดให้นโยบายผูส้ ู งอายุในขณะนี้ ให้เป็ นวาระแห่ งชาติที่มีแผนงาน
มีกฎหมาย มีระเบียบปฏิบตั ิที่ชดั เจนกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ทุก
รัฐบาลเมื่อเข้ามาบริ หารประเทศต้องดูแลทั้งระบบป้ องกันการแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองรัฐบาลต้องกาหนด
แผนการดาเนิ นงานผูส้ ู งอายุโดยแบ่งเป็ นช่ วงระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรื อ 20 ปี เพื่อให้มีช่วงระยะเวลา
ดาเนิ นงาน สามารถตรวจสอบและปรับแผนงานได้ทนั กับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อตอบสนอง
ต่ อความต้องการของผูส้ ู งอายุ รั ฐบาลต้องก าหนดหน่ วยงานหลัก รั บ ผิดชอบ มี วิธี ก ารและงบประมาณ
ที่ชดั เจน ตรวจสอบการดาเนินงานได้และสะท้อนความต้องการของผูส้ ู งอายุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.2 ด้ านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง รัฐบาลและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งเข้ามา
ดู แลอุ ดหนุ น ดังนั้น รั ฐต้องจัดเตรี ยมหางบประมาณรายรั บให้เพี ย งพอ โดยพัฒ นาระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศซึ่ งมี ปั จจัยที่ เกี่ ย วข้องมากให้เติ บ โต ขยายฐานภาษี และการลงทุ นในแหล่ งต่ าง ๆ ที่ ส ามารถให้
ผลตอบแทนได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืนและตรวจสอบได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความมัน่ ใจของผูส้ ู งอายุ รัฐต้องมี
ส่ วนร่ วมสนับสนุ นให้ภาคประชาชนที่ยงั อยู่ในวัยทางานผูส้ ู งอายุที่ยงั สามารถทางานได้ ภาคเอกชนและ
ทุ กภาคส่ วนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการออมและจ่ ายเงิ นสมทบในโครงการสั งคมสู งอายุเพื่ อให้มี ค่ าใช้จ่าย
เพี ยงพอในช่ วงวัย ชราภาพป้ อ งกัน ความยากจนที่ จะเป็ นภาระใหญ่ ใ นอนาคต หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบ
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
1.3 ด้ านสั งคม ส่ งเสริ ม และพัฒ นาการร่ วมกลุ่ ม ของผูส้ ู งอายุเพื่ อให้มี กิจกรรมร่ วมกัน ทั้งที่
ศูนย์ฯ สถานสงเคราะห์ ชุ มชนในท้องถิ่ น เพื่ อให้ผูส้ ู งอายุได้มี ก ารสั นทนาการ ผ่อนคลาย พบปะพู ดคุ ย
เชิ ญผูร้ ู ้ในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู ้ในเรื่ องที่สนใจ ฝึ กการเรี ยนรู ้รับรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมประเทศและสังคมโลก มีการตรวจสุ ขภาพ ชมรมจิตอาสา ชมรมสวดมนต์ทุกวันสาคัญทางศาสนา
ชมรมออกก าลั ง กาย ฝึ กอาชี พ ฝึ กเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อิ น เตอร์ เน็ ต โทรศัพ ท์ ส มัย ใหม่ แ ละ
แอปพลิ เคชั่นต่ าง ๆ สิ่ งเหล่ านี้ จะท าให้ผูส้ ู งอายุท ันโลกทันสมัยและมี ความภาคภู มิ ใจในตัวเอง ท าให้มี
สุ ขภาพกายสุ ขภาพใจที่ ดีหน่ วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพัฒนาสังคมและความัน่ คงของมนุ ษย์ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
1.4 ด้ านเทคโนโลยี พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทนั สมัย ถูกต้อง ครบทุกด้านและเป็ นปั จจุบนั
และเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งหน่วยงานกลางนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาดาเนิ นงานเป็ น
ศูนย์กลางมีขอ้ มูลผูส้ ู งอายุเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานภาคี เพื่อบูรณาการพัฒนาสังคมสู งอายุ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย จัดเก็บข้อมูลผูส้ ู งอายุในมิติต่าง ๆ ที่แม่นยา เรี ยกใช้งานง่ายรวดเร็ วและ
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มีระบบป้ องกันความเสี ยหายของข้อมู ลเป็ นอย่างดี หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงดิ จิทลั เศรษฐกิ จและ
สังคม (ICT)
1.5 ด้ านสภาพแวดล้ อม สถานที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุอยูอ่ าศัยและพักผ่อน ต้องปราศจาก
มลภาวะสภาพอากาศ ฝุ่ นละออง เสี ย งและกลิ่ น ที่ เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานเป็ นอัน ตรายต่ อสุ ข ภาพ อาคาร
สถานที่ พื้ น ที่ ส าธารณะ มี สิ่ งอ านวยความสะดวกทางกายภาพของผูส้ ู งอายุ หน่ วยงานภาครั ฐออกกฎ
ระเบียบและบังคับใช้ทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องเพื่อปรับปรุ งพัฒนาสถานที่รองรับผูส้ ู งอายุให้มนั่ คงแข็งแรง
อุปกรณ์ใช้งานได้สะดวกเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพัฒนาสังคมและความัน่ คง
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.6 ด้ านกฎหมาย ต้องปรับแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(อปท.) สามารถส่ งเสริ มและพัฒนา ดู แลคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุตามภาระกิ จที่ได้รับการถ่ายโอนมาได้โดย
สมบู รณ์ โดยกระทรวงมหาดไทยนาไปดาเนิ นการร่ วมกับส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อลดข้อจากัดการใช้
งบประมาณส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุของ อปท. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน สถาบันวิจยั และพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ (มส.ผส.) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงการคลัง หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา
สานักงานกฤษฎีกา
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ
จากผลวิจยั ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายผูส้ ู งอายุในด้านต่าง ๆ หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องและผูท้ ี่
รั บ ผิดชอบต้องนานโยบายมาจัดท าแผนงานหรื อแนวทางปฏิ บ ตั ิ ให้ ส อดคล้องกับ นโยบายเพื่ อน าสู่ ก าร
ดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งในแต่ละประเด็นหากสามารถปฏิบตั ิและทาได้จริ ง ล้วนเป็ น
โอกาสในการยกระดับศักยภาพและคุ ณภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นแนวทางให้รัฐจัดสรร
งบประมาณงบประมาณผูส้ ู ง อายุที่ เหมาะสมของประเทศไทยได้ต รงจุ ด ประสงค์ โดยมี หน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงทาหน้าที่ประมาณการงบประมาณสาหรับผูส้ ู งอายุ มีการจัดทาฐานข้อมูล ที่เชื่อถือได้ตรง
หรื อใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
การประมาณการงบประมาณสวัสดิ การสังคมให้กบั ผูส้ ู งอายุ ควรมอบหมายอย่างเป็ นขั้นตอน
นาข้อมู ล จากล่ างไปสู่ ขา้ งบน กล่ าวคื อ ให้ หน่ วยงานส่ วนท้องถิ่ น ท าการส ารวจประชากรอย่างละเอี ย ด
แล้วนาเสนอหน่วยงานต้นสังกัดตามลาดับ จากนั้นทาการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากบนลงล่างอีกครั้ง นัน่ คือ
กระทรวงที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรงบประมาณทาการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเรื่ องจานวนประชากรอีกครั้ง
เพื่อป้ องกันการตกสารวจ นอกจากนี้ การประมาณการงบประมาณซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ การใช้จ่ายเงินใน
อนาคต หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการสารวจข้อมูลรายได้ประชากรหรื อรายได้ครัวเรื อนอย่างน้อย
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2 ปี / ครั้ง และควรมีการคานวณงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ทาการสารวจสัมโนประชากรในแต่ละ
พื้นที่ ควรมีการจาแนกตามช่วงวัยให้ชดั เจน โดยอาจจะจาแนกเป็ นช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิ ดถึง 18 ปี คนวัย
ทางานอายุ 18 ปี ขึ้นไปถึงอายุ 55 ปี และอายุ 55 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งนี้ เพื่อให้ทราบจานวน
ประชากรผูส้ ู งอายุที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
3. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
3.1 การวิจยั ครั้ งต่อไปหากมี ความประสงค์ต่อยอดงานวิจยั ครั้ งนี้ ควรขยายผลศึ กษา ปั จจัยที่
เกี่ ย วข้อ งสู ต รสมการและงบประมาณผู ส้ ู ง อายุด้านอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ง านวิ จยั สมบู ร ณ์ ค รอบคลุ ม
งบประมาณผูส้ ู งอายุท้ งั ระบบ
3.2 ผูว้ ิจยั เริ่ ม ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมู ลเอกสารเมื่ อปลายปี 2559 เก็บ ข้อมู ลสั ม ภาษณ์ ปี
2560 และเพิ่มเติ มต้นปี 2561 ในรัฐบาลชุ ดปั จจุบนั (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา) ซึ่ งได้เข้ามาบริ หารงาน
(เมื่อกลางปี 2557)เนื่ องจากเกิ ดวิกฤติความวุ่นวายขึ้นภายในประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับผูส้ ู งอายุ
และผูม้ ี รายได้น้อย จึงได้มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณจาเพาะ เร่ งด่ วนเพิ่มเติ มในปลายปี 2561ให้กบั
ผูส้ ู งอายุและผูม้ ีรายได้น้อยหลายโครงการ หากผูว้ ิจยั ครั้งต่อไปมีความประสงค์ต่อยอดงานวิจยั ครั้งนี้ ควร
ศึกษาและเก็บข้อมู ลโครงการจัดสรรงบประมาณผูส้ ู งอายุในปลายปี พ.ศ. 2561 เป็ นกรณี พิเศษเพื่อให้เกิ ด
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นของงานวิจยั
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลควรจะใช้ระเบียบวิธีวิจยั ที่หลากหลาย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ัว แปรที่ ชั ด เจนทั้ง ที่ เป็ นตัว แปรที่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หา และตัว แปรสนั บ สนุ น ให้ ก ารจัด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ

260

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2

C H A P T E R 11
รายการอ้างอิง
กชกร เฉลิมกาญจนา. (2548). การงบประมาณ. กรุ งเทพฯ: ท้อป.
ดวงมณี เลาวกุล. (2548). ระบบงบประมาณและการบริ หารการคลังท้ องถิ่น. ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์ และพิชิต รัชตพิบุลภพ. (2559). การจัดสรรของบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาล
ไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ , 10(3),
228-246.
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ และวราภรณ์ รุ่ งเรื องกลกิจ. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2541). การพัฒนางบประมาณ. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน.
ประชุม รอดประเสริ ฐ. (2545). การบริ หารโครงการ. กรุ งเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.
มูลนิธิพฒั นาผูส้ ู งอายุ. (2556). สถานการณ์ ผ้ สู ูงอายุไทย พ.ศ. 2557. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง.
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ (สทส.) สานักงานส่ งเสริ ม
สวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ (สท.). (2555). โครงการวิจัยการ
ประมาณการงบประมาณสาหรั บผู้สูงอายุ และแหล่ งที่มาของเงิน. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย สานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ (สทส.).
สานักงบประมาณ. (2559). การจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุ งเทพฯ: สานัก
นายกรัฐมนตรี .
สานักงบประมาณ. (2560). การจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560. กรุ งเทพฯ: สานัก
นายกรัฐมนตรี .
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
สานักสวัสดิการผูส้ ู งอายุ. (2559). นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุ งเทพฯ: สานักสวัสดิการสังคม.
อานวย ทองโปร่ ง. (2548). กฎหมายการศึกษา. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). Power and Society. New Haven: Yale University Press.
Lawton, M. P. (1985). Environment and Other Determinants of Well-being in Older People. The
Gerontologist, 23(4), 349-357.

คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

261

