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บทคัดย่อภาษาไทย 

59251902 : การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์แบบ 2.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, คนไร้ที่พ่ึง, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

นาย ภาคภูมิ มณีโชติ: แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษที่  21  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตต์จรัส 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ และความต้องการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครอง  คนไร้ที่ พ่ึงของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวน 332 คน แบ่งเป็น 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด ดังน้ี ภาคเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย คือ แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงรายข้อ
ระหว่าง 0.6-1.0 และหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95  วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่ม กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน อพม. และการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และมีความต้องการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  (1) ชุมชน (อพม.) (2) มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ (3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (4) เสริมพลังทางความคิด (5) ใช้ประสบการณ์  (6) เรียนรู้
เป็นกลุ่ม/ทีม  รวมถึงมีข้ันตอนและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนความคิดการ
วางแผน (2) การปฏิบัติการ (3) การรับประโยชน์ คุณค่า และ (4) การประเมินผล  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59251902 : Major LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
Keyword : Participation learning, Homeless, Social development and Human security Volunteers 

MR.  PAKPOOM MANEECHOT :  GUIDELINE PARTICIPATION LEARNING 
ENHANCEMENT FOR HOMELESS PROTECTION  OF SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN 
SECURITY VOLUNTEERS IN 21ST CENTURY THESIS ADVISOR :  ASSOCIATE PROFESSOR 
SIRINA JITCHARAT, Ph.D. 

The purpose of this Mix method research were : 1) To study the condition and needs 
of Participation learning enhancement for Homeless protection of Social Development and Human 
Security Volunteers in 21st century.  and 2)  To Guideline Participation learning enhancement for 
Homeless protection of Social Development and Human Security Volunteers in 21st century.  The 
sampling of this reserch 332 people of Social Development and Human Security Volunteers (SDHSV) 
of devided in 4 regions consist of Chingrai province in Northern , Sisaket province in Northeastern , 
Prachuapkhirikhan province in Central and Songkla province in Southern . The Reseach instrument 
Validity were 0. 6- 1. 0  And reliability were 0. 95.  The  Descriptives statistics Data Analyzed were 
Freqeuncy , Percentage , Mean and Standard diviation.  In addition , Data survey by Interview  and 
Focus group Concern of SDHSV and Homeless protection Which uses Content analyzed. 

The result were as follows 1.  The Condition of Participation learning for Homeless 
protection of Social development and Human security Volunteers , It was found at the Low Level 
.  And The needs of Participation learning for Homeless protection of Social development and 
Human security Volunteers , were at the High Level.   2.  Participation learning enhancement for 
Homeless protection of Social Development and Human Security Volunteers in 21st century consist 
of ( 1)  Community ( SDHSV)  ( 2)  Readiness to learn ( 3)  Learning Network ( 4)  Empowerment  ( 5) 
Experience and (6) Group / Team Learing . Include of Participation Learning Step and Process such 
as (1) Planning Sharing (2) Action (3) Benefit and Value  (4) Evaluation       
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและกรุณาท่ี
ได้รับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ท่ีประสาทประสิทธิ์วิชาให้
ก าลังใจ กระตุ้น ให้พัฒนาปรับปรุงตนเอง จัดประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการท าวิจัย 
และใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  รองศาสตราจารย์ นาวา
อากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ อาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปล่ังศรี
เจริญสุข ท่ีเป็นคณะผู้ให้ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้โอกาส ข้อคิดเห็นท่ีดี ให้รอยยิ้มท่ีท าให้มี
ก าลังใจในการอดทน เป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ แก้ไขเครื่องมือการวิจัยและแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ ในการวิจัยทุกท่าน  ขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังจากการ
สัมภาษณ์ ทดลองเครื่องมือในการวิจัย ส ารวจข้อมูล จัดเวทีสนทนากลุ่ม ท่ีร่วมให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ในการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี  รวมไปถึงคณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ทุกๆทา่นท่ีคอยให้ก าลังใจ แนะน าแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนครู อาจารย์ กัลยาณมิตร เพื่อน
สนิทมิตรสหายท้ังทางโลกและทางธรรม ท่ีจัดประสบการณ์ในชีวิตให้กับข้าพเจ้า 

ท้ายสุดแล้วกราบขอบพระคุณพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ  พี่น้อง และทุกๆ คน
ในชีวิต ท่ีคอยให้การช่วยเหลือ ก าลังใจ ตลอดจน อ้อมกอดอันแสบอบอุ่นต้ังแต่เกิดจวบจนปัจจุบันนี้
คุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ น้อมบูชาคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติ พี่น้อง อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ให้
ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1  ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย  

 โลกปัจจุบันหรือเรียกว่า “ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21”  มีลักษณะสังคมข่าวสาร                     

ให้ความส าคัญต่อระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ เน้นหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจเพื่อให้

สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองเพื่อด ารงชีวิตได้ โดยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก

อย่างเป็นล าดับ ส่งผลกระทบในเชิงบวกและลบในวงกว้าง และรวดเร็วอย่างมากตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนา 

ซึ่งจากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) พบว่า                  

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ตระหนักและให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก 

มุ่งพัฒนาการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้มีความเช่ือมโยงและเป็น

สากล แต่คนไทยยังประสบปัญหาด้านศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่า

เป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหา

เชิงคุณภาพ รวมถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลง เชิงโครงสร้างประชากร ศักยภาพทางเศรษฐกิจ           

การประกอบอาชีพและรายได้  สภาพทางสังคม ตลอดจนพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน ท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต      

 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิต

ของประชากรทุกช่วงวัยนั้น ตลอดจนสภาพทางสังคมต่างๆ  ถ้าขาดการปรับตัวหรือมีความพร้อม                 

ในการด าเนินชีวิตท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึงมีความสุ่มเส่ียง และอาจก่อให้เกิด

ปัญหาทางสังคมในลักษณะต่างๆ ตามมา อาทิ การเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ การถูกละเมิด การว่างงาน 

รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ มีภาระหนี้สิน  ถูกทอดท้ิง ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 

โรคติดต่อร้ายแรง  ไร้ท่ีท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ เป็นต้น ท าให้ตกอยู่ในสภาวะของบุคคลท่ี

ประสบสภาวะยากล าบากประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดคนดูแลหรือพึ่งพาอาจเรียกได้ว่า “บุคคล

ไร้ท่ีพึ่ง” ซึ่ง ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธุ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายส าหรับคนไร้ท่ีพึ่งและ

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์มองว่า “คนไร้ท่ีพึ่ง” คือ บุคคลท่ีประสบกับปัญหาขาดความมั่นคงในชีวิต                     

ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปราศจากทรัพย์ส่ิงของ หรือไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับการยังชีพ                  

ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เร่ร่อน ไม่มีอาชีพ รวมถึงบุคคลท่ีมีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิต                        

โดยบุคคลดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาตนเองหรือผู้อื่นได้     

 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 มาตรา 3 ได้นิยามคนไร้ท่ีพึ่งไว้ว่า 

“บุคคลซึ่งไร้ท่ีอยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ บุคคลท่ีมีฐานะยากจน บุคคลท่ี                   

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก” และนิยามการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ                   

การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส                     

ในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า มีท่ีพักอาศัย และการป้องกัน                      

มิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง (ราชกิจจานุเบกษา , 2557)  โดย ภีมกร โดมมงคล 

(2561) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่งไว้ว่า “เมื่อกล่าวถึงปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งท่ีสังคมไทยต้องเผชิญอยู่ 

จากการส ารวจตัวเลขทางสถิติพบว่า มีจ านวนคนไร้ท่ีพึ่งท้ังหมด 70 ,539 คน” สอดคล้องกับ                          

ไทยรัฐออนไลน์ (2561) สรุปข่าวได้ว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สรุปสถานการณ์                   

คนไร้ท่ีพึ่งของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีคนไร้ท่ีพึ่งท่ัวประเทศ 70 ,539 คน จากข้อมูลระบบ

สารสนเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า จ านวนผู้เข้ารับบริการ

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ัวประเทศ ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 มีจ านวน

คนไร้ท่ีพึ่งท้ังส้ิน 51,025 คน โดยให้การบริการทางสังคมท้ังภายใน (เข้าพัก) จ านวน 5,959 คน และ

ภายนอก (ไม่เข้าพัก) จ านวน 45,066 คน ซึ่งได้รับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามกระบวนการของศูนย์

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ        

  จากสถานการณ์ของคนไร้ท่ีพึ่งดังกล่าว ท าให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็น

องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทและหน้าท่ี ด าเนินภารกิจในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม                   

ได้ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มี ช่ือภาษาอังกฤษว่า                     

“Social Development and Human Security Volunteer” โดยกระจายตัวอยู่ใน 77 จังหวัด 

ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561  มีจ านวน อพม. รวมท้ังส้ิน 97,175 คน (กอง

กิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม , 2561) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมตามข้ันตอน

และกระบวนการเพื่อให้เป็นกลไกท่ีส าคัญในการท างานในระดับพื้นท่ีสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง          
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560 – 2564 

พบว่า ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)                    

มีบทบาทหน้าท่ีในการส ารวจข้อมูลและเฝ้าระวังปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับคนไร้ท่ีพึ่ง ตามมาตรา 14 เช่น 

ส ารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน เยี่ยมบ้าน ประสานงานเพื่อจัดส่ง                

คนไร้ท่ีพึ่งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งเบื้องต้นในด้าน

การใช้ชีวิตในชุมชน ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นเพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุขเช่นเดียวกันคนท่ัวไป” ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย สรุปว่า มีขั้นตอนดังนี้                   

1) การค้นหา ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย  2) การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 3) การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

4) การประสานส่งต่อ และ 5) การตดิตามผลการให้การช่วยเหลือ      

 จากบทบาทและหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    

(อพม.) ท่ีเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นท่ี ท าให้

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ี

ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอพม.นั้น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ

การจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ( อพม.) ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2560 – 2564  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ี

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในส่วนของปัจจัยภายในจุดอ่อน (Weakness) อาทิ                  

1) อพม.มีข้อจ ากัดด้านความรู้ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน รวมท้ังเกณฑ์การให้    

ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  2) อพม.ขาดการยอมรับในบทบาทและหน้าท่ีเนื่องจาก

หน่วยงานต่างๆ  อพม. ขาดทักษะในการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีจะก้าวสู่ผู้น าในระดับอาเซียน  

3) เครือข่ายอพม. ขาดความเข้มแข็ง 4) อพม.ขาดทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ฯลฯ  เป็นต้น และจากการศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุม                     

เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองคุ้มครองครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ประจ าปี  2 563  ไ ด้ มี ก า รน า เ สนอหั ว ข้ อสะ ท้อนสถานการณ์ปัญหาจาก ผู้ปฏิ บั ติ ง าน                               

ด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของปี 2562 ไว้ว่า “เครือข่ายมีปัญหาเรื่องการแจ้งข้อมูล ไม่ชัดเจน เช่น 

สถานท่ีพบ รูปพรรณ  ขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ขาดทักษะ ความรู้ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ขาดการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ และปัญหาการประสานงานให้

ความช่วยเหลือ”           

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) พบว่า มนธิรา ธาราเวชารักษ์ (2558) ได้ศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบาทของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม. มีความคิดเห็นต่อลักษณะการปฏิบัติตามบทบาท 

อพม. ในการพัฒนาตนเองซึ่งมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด และพบว่า อพม. มีศักยภาพด้านความรู้น้อยท่ีสุด 

ส าหรับ จริยา แดงวันสี (2556) ได้ศึกษา บทบาท หน้าท่ีตามภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของ อพม.ในการปฏิบัติงานของ อพม. คือ 

ด้านความรู้ และพบว่าต้องการได้รับการส่งเสริมการสนับสนุน อพม. ในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีตามภารกิจมากท่ีสุด รวมถึง นพพร ทิพวงค์ (2552)  ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม มีข้อเสนอแนะว่าควร

ส่งเสริม อพม. มีกระบวนการท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความช านาญในการปฏิบัติงานและทัศนคติท่ีดีต่อ

การปฏิบัติงาน จนกระท่ังเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ควรให้มีการ

ฝึกอบรมทบทวน หรือจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทิศทางการ

ท างานของ กระทรวงฯ ควรสร้างความพร้อม อพม. ในการท างานโดยการจัดโครงการ กิจกรรมอบรม

ฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเสริมคุณลักษณะความสามารถของ อพม. ให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคม และ

ประชาชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม   

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย                      

1) การวางแผน ส่งเสริมให้ อพม.วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ ก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ออกแบบโครงการและกิจกรรมเพื่อก าหนดแผนการเรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้ อพม. ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงแสวงหาทรัพยากร แหล่ง          

การเรียนรู้ เป็นท้ังผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์หรือคุณค่าในการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้ อพม.ได้รับความรู้ ความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อพม. ร่วมกันพิจารณา ตัดสินใจ และวางแนวทางการพัฒนาการ

เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น   การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความส าคัญให้ความส าคัญกับประสบการณ์ 

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตย เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ท าให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในความหลากหลาย ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ มีความสามัคคี ปรองดอง 

ซึ่ง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (อ้างใน นฤมล อนุสนพัฒน์ ,2561) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(Participation Learning) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงบุคคลในด้าน

จิตส านึก อุดมการณ์ เจตคติ ความตระหนักความรู้และทักษะ เพื่อน าไปสู่การรวมพลังหรือศักยภาพ

เป็นกลุ่ม เป็นขบวนการในระดับต่างๆ จากชุมชนไปสู่เครือข่ายประชาชนท่ีมีความเข็มแข็งต่อไป โดยมี

ลักษณะ ดังนี้ 1) การเรียนรู้ท่ีสร้างจิตส านึกทางอุดมการณ์ 2) การเรียนรู้แบบองค์รวมเช่ือมโยง

สัมพันธ์กัน 3) การเรียนรู้ท่ีประสานระหว่างการเรียนรู้เชิงประจักษ์ร่วมกับทฤษฎี 4) การเรียนรู้ตรง

จากการเห็นของจริงหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง 5) ให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญ

ของการเรียนรู้ 6) ใช้กระบวนการกลุ่มเน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 7) เน้น

กระบวนการมากกว่าเนื้อหา 8) กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง 9) เน้นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบไม่

เป็นทางการ และ 10) จัดวางความสัมพันธ์ที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน      

  ดังนั้น การวางแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง              

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน                     

สภาวะปัจจุบันท่ีเป็นยุคในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง พงษ์ลิขิต เพชรผล (2561) ได้ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์

การบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า จุดแข็งของการบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง คือ บรรยากาศของการจัดการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556)   ได้สรุปหลักการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อาทิ ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียน สัมพันธ์กับประสบการณ์ท้ังในอดีตและปัจจุบันของผู้เรียน วิธีการสอน                 อัน

หลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาหรือโครงงาน รวมถึง พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ (2559) 

กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้น                     การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน สอดคล้องกับ

ความต้องการความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  และภักดี รัตนมุขย์ (2561)  กล่าวไว้ว่า                     

การปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result – Based learning) เช่น เน้นการ
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เรียนรู้จากการลงมือท า ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้โครงงาน                 

การเรียนรู้ แก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    

  จากสภาพปัญหา และความส าคัญของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง    

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัยเห็น

ความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อศึกษา และเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องต่อ

บทบาทและหน้าท่ีของอาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงในการศึกษาและพัฒนาตนเอง ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาทาง

สังคม จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม

และเครือข่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม เพื่อประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป          

1.2 ค าถามในการวิจัย          

 1.2.1 สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างไร 

  1.2.2 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบ ขั้นตอนและ

กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย   

  1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ              

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  1.3.2 เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                      

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
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1.4 ขอบเขตในการวิจัย     

 1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา       

  ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ  ได้แก่ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษา  

  1) สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม เพื่ อ                      

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

   (1) สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติการ การรับ

ประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                    

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในศตวรรษท่ี 21 และส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย สถานการณ์ 

ลักษณะวิธีการส่งเสริม ความรู้  ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ     

   (2) ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน                   

การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การสะท้อนคิด และทักษะ

ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

  2) แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ องค์ประกอบ ขั้นตอน 

และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  การยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ยึดหลัก

ประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

บทบาทหน้าท่ีเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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 1.4.2 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย    

  1) ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย มีลักษณะดังนี้  

   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวนรวม

ท้ังส้ิน 97,165 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ,เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานอพม. และการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง                 

  2) กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ประกอบด้วย    

   (1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) รวมจ านวนท้ังส้ิน 6 คน เพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pre-survey) โดยใช้วิธีการแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)         

   (2) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.) รวม                   

332 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรค านวณของยามาเน่ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 

95% และ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไว้ที่ระดับ .05  และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 

Random Sampling) เพื่อก าหนดพื้นท่ีศึกษาสภาพ และความต้องการ รวมถึงแนวทางส่งเสริม                  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 โดยพิจารณาจากจังหวัดท่ีมีจ านวน อพม. ปี พ.ศ.2561 สูงสุด ใน 3 อันดับ 

จ านวน 4 ภูมิภาคๆละ1 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

: จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ : จังหวัดสงขลา    

       (3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                     ความ

มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวน 6 คน และเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 6 คน รวม

จ านวนท้ังส้ิน 12 คน เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                   

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           

           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปรัชญา ทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม                   
2. แนวคิดการ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง                       
3. แนวคิดอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์              
4. แนวคิดการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21                                             
5.เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่                                          
1.การวางแผน                                                          
2.การปฏิบัติการ                                                                      
3.การรับประโยชน์                                                                    
4.การประเมินผล                                                            
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่                                                      
1.การจัดสวัสดิการสังคม                                                               
2.การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ                                    
3.การรักษาพยาบาล                                                                 
4.ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ                                                       
5.การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
สังคม                                                            
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                             
7.การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า                                                
8.การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย                                        
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประชาธิปไตย  
วิธีการท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย  

สภาพ และ             
ความ

ต้องการ
ส่งเสริม

การเรียนรู้
แบบม ี 

ส่วนร่วม
เพื่อ             
การ

คุ้มครอง           
คนไร้ท่ีพึ่ง

ของ
อาสาสมัคร

พัฒนา
สังคมและ

ความ
มั่นคงของ
มนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 

21 

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ   

 1.6.1 สภาพ หมายถึง ปรากฏการณ์ในสภาวะปัจจุบันของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ ลักษณะวิธีการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 1.6.2 ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนา ความคาดหวัง แนวทางส่งเสริม                 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์            

 1.6.3 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการ รวมถึงแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อ              

จัดสนทนากลุ่ม และจัดท าองค์ประกอบ ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                   

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  และ

น ามาตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา      

 1.6.4 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปล่ียนแปลงความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะ ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในขั้นตอนของการวางแผน                 

การปฏิบัติการ  การรับประโยชน์ และการประเมินผล     

     1) ขั้นตอนการวางแผน หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิด วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และความต้องการ ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21     

     2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ  หมายถึง  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                  

โดยใช้การเรียนรู้แบบลงมือกระท าในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21    

    3) ขั้นตอนการรับประโยชน์ หมายถึง การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

และมีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21      

     4 )  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผล  ห ม าย ถึ ง  ก า ร พิ จ า ร ณา  ตั ด สิ น ใ จ                                 

ถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21    
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 1.6.5 การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หมายถึง  การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า 

และสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย       

 1.6.6 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) หมายถึง บุคคล

ท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคุณภาพสมบัติและ

บทบาท หน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557      

 1.6.7 ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันท่ีส่งเสริมการยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย                 

มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบทบาทหน้าท่ี

ตนเอง ชุมชน และสังคม 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   

  1.7.1 ท าให้ทราบถึงสภาพ  และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21
 1.7.2 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีแนวปฏิบัติ                   
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21         
 1.7.3 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เครือข่าย มีแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  มีหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้         

 2.1 แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     

  2.2 แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง      

  2.3 แนวคิดอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  

  2.4 แนวคิดศตวรรษท่ี 21       

  2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      

 2.6 สรุปการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

2.1.1 ความหมายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้เรียน เรียนรู้

แบบลงมือกระท า หรือปฏิบัติจริง และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง                       

ซึ่ง ศิริณา จิตต์จรัส (2555) กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีสามารถฝึกและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                      

การเรียนรู้อาจเกิดจากตนเองท่ีได้รับการถ่ายทอด เกิดจากประสบการณ์ตรงหรือเกิดขึ้นภายใน  และ 

นฤมล อนุสนพัฒน์ (2561) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการของการปรับตัว การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลจาก

การมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ ในสังคมหรือกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการรับรู้ข่าวสารข้อมูล 

และประสบการณ์อันน าไป สู่ความรู้  ความเข้าใจ การปรับเป ล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์                                

เน้นกระบวนการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และพฤติกรรม  รวมถึง Carl 

Ransom Rogers (อ้างใน ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ,2560) กล่าวไว้ว่า โรเจอร์เช่ือว่า การเรียนรู้เกิดขึ้น

ได้เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในกระบวนการเรียนรู้และเป็นคนควบคุมการตัดสินใจ ก าหนด

ทิศทาง และรูปแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหาในทุกๆ ด้านด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
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ด้านสังคม ส่วนตัว หรือปัญหาการวิจัย และท้ายสุด คือ  การท่ี ผู้เรียนท าหน้าท่ีในการประเมิน

ความก้าวหน้าของตนเอง  ส าหรับ“การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”ได้มีนักวิชาการต่างให้ความหมายไว้

ดังนี้          

 David and Other (อ้างใน พรชัย เช่ียวปัญญาทอง ,2555) ได้ให้ความหมาย

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้เรียน                

ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้สอนจัดไว้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ

ผู้เช่ียวชาญหรือผู้สอน การเรียนรู้ในระยะยาวเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดอย่างแท้จริง   

 พรชัย เช่ียวปัญญาทอง (2555) กล่าวไว้ว่า ดังนั้น เราพอท่ีจะสรุปได้ว่า                   

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น คือ การท่ีผู้เรียนแต่ละคนได้น าประสบการณ์ของตนท่ีสะสมมาในอดีตมา

แลกเปล่ียนกับบุคคลอื่นๆ ในกลุ่มโดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะ หรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง                      

ซึ่งผลลัพธ์จากการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนได้รู้ชัดจริง เพราะว่าผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ลองผิดลองถูก

จนกระท่ังประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา        

 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (อ้างใน ศิริณา จิตต์จรัส ,2556) กล่าวไว้ว่า 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจัดว่าเป็นการเรียนรู้ท่ี

ก่อให้เกิดความรู้จริง ไม่แยกการเรียนรู้ ออกจากการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน สามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการท างานชุมชนในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การศึกษาและ                  

การวิเคราะห์ชุมชน การก าหนดปัญหาการแสวงหาทางเลือก  การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม

ติดตามและการประเมินผล        

 สถาบันพระปกเกล้า (อ้างใน นิรันดร์ สาโรวาท ,2552)  กล่าวไว้ว่า การมี      

ส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนาท้ังในการแก้ไขปัญหาและ

การป้องกันปัญหา โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน 

ตัดสินใจ และปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจ ร่วมติดตามผล และรับผิดชอบในผล  

 ฟ้าประทาน เติมขุนทด (2559) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ การร่วมคิด ได้แก่ การประชุม การปรึกษาหารือแบบไม่

เป็นทางการ การเสนอแนะ เป็นต้น ส่วนการร่วมปฏิบัติ ได้แก่ การร่วมลงมือกระท าส่ิงท่ีได้ร่วมกันคิด

ไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังนี้การร่วมลงมือกระท าอาจจะเป็นในเชิงสนับสนุนก็ได้ หากมีส่วนท าให้ส่ิง

คิดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เงิน สถานท่ี เป็นต้น  
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 ธนาศิลป์ เส้ียวทอง (2553) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 

เป็นการเปิดโอกาสจากรัฐหรือรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการเพื่อให้ประชาชนได้มีการพัฒนา                

ขีดความสามารถของตนเอง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ การมีส่วนร่วมในการ

คิดค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล              

โดยประชาชนต้องมีอิสระและมีความเต็มใจในการมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ               

เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม   

 กิตติศักด์ิ ปลาทอง และวิภาวี กฤษณะภูติ (2556) กล่าวไว้ว่า การมี                   

ส่วนร่วมมิใช่เป็นเรื่องของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่เป็นเรื่องท่ีทุกศาสตร์สามารถน ามาใช้ได้ เพราะ       

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 

และเข้ามาร่วมมือและมีส่วนในกระบวนการต่างๆของกลุ่ม เช่น การคิดริเริ่ม การก าหนดปัญหา        

การวางแผน การแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติ การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ เพื่อให้กลุ่มสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายท่ีกลุ่มได้ต้ัง              

ไว้ได้          

 พุฑฒจักร สิทธิ (2556) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการผสมผสานหรือบูรณาการ ความคิดเห็น การตัดสินใจ การท างาน 

ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันของปัจเจกบุคคลและหน่วยงาน ในลักษณะเป็นกลุ่ม                      

เป็นคณะมากกว่าเป็นการท างานคนเดียว กระบวนการท่ีประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและ                 

ได้ใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขามี แสดงออกในส่ิงท่ีเขาต้องการ 

แสดงออกซึ่งปัญหาท่ีเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือ

ของหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุด และเป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริมชักน าสนับสนุนและ

สร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ท้ังในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาชิก มูลนิธิ และองค์กร

อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน

 สรุปได้ว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นแนวคิดส าคัญในการพัฒนา โดยยึดคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และ

ประเมินผล ก่อให้คนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน หรือน าไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง

นั้นๆ อาทิ การพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ฯลฯ เป็นต้น เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
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การเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้แบบลงมือกระท า เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพ และขีด

ความสามารถของตนเองและสมาชิกกลุ่ม  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ                         

วางแผนการเรียนรู้ ด าเนินโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ รับองค์ความรู้ ความภาคภูมิใจตนเองและผู้อื่น 

ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์จริง กระตุ้น

ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิม แบ่งปัน แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนประสบการณ์ประสบการณ์ 

เรียนรู้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ และการท างานร่วมกัน เข้าใจความแตกต่างและความหลายหลาย 

2.1.2 หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  จากรายละเอียดของความหมายของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีมีลักษณะ

เป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคัญโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการ  เรียนรู้แบบลงมือกระท า ยึดหลักประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการ

วางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มี บทบาทและหน้าท่ีเป็นกลไก                        

ภาคประชาชนในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม (คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง และสังคม ตลอดจน

การมีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2554) กล่าวไว้ว่า ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนา

การนิยม มีความเช่ือในเรื่องการศึกษา คือ การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย พัฒนาตนเองและสังคม 

การจัดการศึกษาเน้นความส าคัญกับผู้เรียนมากและประสบการณ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้

อ านวยความสะดวก และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนโดยการกระท า เห็นว่าการศึกษา

เป็นกระบวนการตลอดชีวิต เน้นเป็นกระบวนการพัฒนาสังคม หรือการศึกษานอกระบบ และเน้น

กระบวนการแก้ปัญหา  ดั งนั้ น  ผู้ วิ จั ย จึ งน า หลักการ เรี ยนรู้ และพัฒนาแบบมี ส่วนร่วม                     

ศึกษาประกอบ ซึ่งมีนักวิชาการต่างให้ความคิดเห็น ดังนี้     

  Burnaby (อ้างใน สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล , 2558) กล่าวไว้ว่า หลักการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถเสนอวิธีการเรียน 

หัวข้อการเรียนรู้ ระดับของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ เช่น การตัดสินใจการริเริ่มกิจกรรม          

การก าหนด กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากหลักสูตร ก าหนดและเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ การปรับเปล่ียน

ทิศทางกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และรู้สึกถึงความเป็น
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เจ้าของ การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นของการเรียนรู้ การอภิปรายระหว่างกลุ่ม 

และภายในกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ และสร้างความ

เข้าใจสู่การปฏิบัติ ผู้เรียนมีฐานะเป็นผู้เช่ียวชาญมีการเตรียมพร้อมในความเส่ียงและความพยายามท่ี

จะลงมือกระท าส่ิงต่างๆ และให้การยอมรับความรู้ ท่ีแตกต่างของผู้เรียนอื่น การลงมือปฏิบัติใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงแนวคิดของบุคคลหรือทักษะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

มีส่วนร่วมทุกคน ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง แนวคิดและทักษะ    

  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (อ้างใน นฤมล อนุสนธ์พัฒน์ ,2561) กล่าวถึงหลักการ

ส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้    

  1. การจัดความสัมพันธ์ท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นการก าหนดความสัมพันธ์

ด้านบทบาทระหว่างนักพัฒนาและชุมชนท่ีเท่าเทียมกัน โดยชุมชนควรตระหนักในความเป็นเจ้าของ

ชุมชนคิดเองท าเอง ก าหนดส่ิงต่างๆ หรือกระบวนการตัดสินใจเอง ส่วนนักพัฒนาจะมีบทบาทเป็น           

ผู้กระตุ้นเอื้ออ านวย เป็นท่ีปรึกษา เป็นพันธมิตร ร่วมคิด ร่วมให้ข้อมูลและร่วมด าเนินงานกับ

ประชาชน           

  2. การมีอิสระ ไม่ครอบง าเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีอิสระภาพใน

การคิดการแสดงออก โดยไม่มีอคติ ไม่น าความคิด ความเช่ือของตนมาวัดหรือตีคุณค่าหรือชักจูง

ครอบง าให้เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะความเช่ือมั่นในศักยภาพ ฐานความรู้ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนท่ีเป็นพื้นฐานพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองต่อไป               

โดยนักพัฒนาต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีเปิดกว้างพร้อมท่ีจะยอมรับความแตกต่างเคารพในความเป็นมนุษย์ของ

ทุกคน           

  3. การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในชุมชน ต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกคน

ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด ศักยภาพ ความรู้และร่วมกันมีบทบาทในการ

ด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่กระจุกตัวอยู่ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ส่งผล

กระจายไปสู่คนทุกส่วนในชุมชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม     

  4. การมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการขั้นตอน การด าเนินงานพัฒนาชุมชนใน

แต่ละโครงการจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนท่ีต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ควรให้คนในชุมชน 

องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
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ก าหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การสรุปบทเรียน                

การแก้ไขปรับปรุง การขยายผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ     

  นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ (2561)  กล่าวไว้ว่า หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นกระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน คือ ร่วมศึกษา     

ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วม

รับผลของการพัฒนาท้ังในรูปแบบของบุคคล กลุ่ม และองค์กรอย่างแท้จริงและด้วยความสมัครใจ

  สรุปได้ว่า “หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ต้นทุน

ทางความรู้ หรือน าประสบการณ์มาใช้ในการเรียนรู้ ยึดหลักประชาธิปไตย มีอิสระเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าหรือปฏิบัติร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ผ่านการ เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม 

ได้แก่ 1) การวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการเพื่อค้นหาแนวทาง วิธีการ เพื่อวาง

แผนการเรียนรู้ 2) การปฏิบัติการแสวงหาทุนของชุมชนต่างๆ ผ่านการ บูรณาการท้ังประสบการณ์ 

แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล ทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้  3) การรับประโยชน์                   

องค์ความรู้ใหม่เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา และ 4) การประเมินผล พิจารณาผลการเรียนรู้เพื่อช่วยกันหา

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง  หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท าให้ผู้เรียนและกลุ่มพัฒนาความเป็น

ผู้น า กล้าแสดงออกทางความคิด การกระท า บนพื้นฐานของการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มี

ปฏิสัมพันธ์ พัฒนาการส่ือสาร เรียนรู้ความหลากหลายของประสบการณ์ เกิดการปรับตัว และมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม   

2.1.3 ข้ันตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  จากความหมาย และหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น ขั้นตอนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม เป็นส่ิงส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริง                   

ซึ่ง การศึกษาครั้งนี้ ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การวางแผน วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และความต้องการ 2) ปฏิบัติการ ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือกระท า                          

3) รับประโยชน์ การเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และมีความภาคภูมิใจ และ 4) การประเมินผล 

พิจารณา ตัดสินใจถึงความก้าวหน้าและส าเร็จของการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชาการต่างให้ความคิดเห็น                    

ไว้ดังนี้   
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  แนว คิดของ  Cohen and Uphoff  (อ้ า ง ใน  ทัศนี ย์  ศรี สวั ส ด์ิ  ,2562)                      

ได้จ าแนกการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่       

  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)    

  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation)   

  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)    

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)    

  ดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

                                    

ภาพที่ 2  ภาพแสดงวงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิด Cohen and Uphoff          
ที่มา : ทัศนีย์ ศรีสวัสด์ิ (2562)        
    
 Cohen and Uphoff  (อ้างใน ปิยธิดา ปาลรังษี ,2557) กล่าวถึงการศึกษา
แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้    
 1 .  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ค้ น ห า ปั ญ ห า แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า                             
(Participation in decision making) ซึ่งประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ ก าหนดนโยบายจาก                
ความต้องการ และตัดสินใจปฏิบัติงานอาจเป็นการตัดสินใจระยะเริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงกิจกรรม 
หรือการตัดสินใจในช่วงการด าเนินกิจกรรม       
 2 .  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นกา รล งมื อป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า รด า เ นิ น กิ จก ร รม                            
(Participation in implementation) คือ การเข้าร่วมโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านการบริหาร 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          

(Decision making) 

3. การมีส่วนร่วมในการรักษา

ผลประโยชน์ (Benefit) 

4. การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล (Evaluation) 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

(Implementation) 
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การประสานความร่วมมือ รวมท้ังการลงมือปฏิบัติด้วยแรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนทรัพยากร
อื่นๆ           
 3.  การมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Partcipation in benefits)                 
เป็นการเข้าร่วมกันท่ีจะรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์
ทางด้านส่วนบุคคล          
 4 .  การมี ส่ วนร่ วม ในการประ เมินผล ( Participation in evaluation)                   
เป็นการร่วมการควบคุม ติดตาม และประเมินผล เป็นการเข้าร่วมในการควบคุมและตรวจสอบ                 
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ        
 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (อ้างใน ฟ้าประทาน เติมขุนทด 
,2559) ได้กล่าวถึงกระบวนการของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Process of Participatory 
Democracy) ซึ่งสามารถจัดแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้      
 ขั้นท่ี 1 ส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม       
 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ / ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ      
 ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ผลประโยชน์หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินใจท่ีเกี่ยวขึ้น    
 ขั้นท่ี 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวกับความพยายามท่ีจะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการท่ีจะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 
ประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  
 นี ผุดผ่อง (2552) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรให้ผู้เข้าร่วม

ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนด าเนินการ ขั้นตอนติดตามสนับสนุน 

และประเมินผล เช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้ถอดตัวแบบ(Model) ของ

กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนี้เองมาปรับสร้างเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม          

 ขั้นที่ 1 ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม   

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเริ่มที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลท่ีเราได้จาก

การประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วมจะเป็นข้อมูลส าคัญในการใช้ออกแบบกระบวนการท่ี
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เข้าถึงความสนใจและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม ในขั้นนี้เราจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้ได้

ข้อมูลพื้นฐาน (Background) ของผู้เข้าร่วม ประสบการณ์การท างาน ความสนใจ หรือปัญหา และ

ควรศึกษาถึงธรรมชาติหรือลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาถึงแนวทาง

และตัวอย่างเครื่องมือวิธีการท่ีใช้ในการประเมินปัญหาความต้องการ    

 ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์      

 ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ

ต้องการทุกอย่างของผู้เข้าร่วมได้ การก าหนดความชัดเจนของส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการ

เรียนรู้แต่ละครั้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยก าหนดขอบเขตของการเรียนรู้ครั้งนั้นๆ ให้สอดคล้องกั บ

ปัญหาความต้องการในส่วนท่ีถูกวิเคราะห์ร่วมกันว่าเป็นความจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้ว่าต้องการ

ให้เกิดอะไรบ้างในเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการก าหนดวัตถุประสงค์

ท่ีมาจากข้อมูลความต้องการ – ปัญหาของผู้เข้าร่วม โดยจะบอกแนวทางในการเขียนวัตถุประสงค์                 

เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นวัตถุประสงค์ท่ีบ่งถึงความชัดเจนของการเปล่ียนแปลง ในด้านการเรียนรู้ท่ีเป็น

ความรู้ ทัศนะและทัศนคติท าให้ง่ายต่อการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น   

 ขั้นที ่3 เลือกก าหนดเนื้อหา และจัดล าดับเนื้อหา   

 เนื้อหาของการจัดการเรียนรู้จะเลือกและก าหนดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ครั้งๆ นั้น ในแต่ละวัตถุประสงค์จะน ามาวิเคราะห์ ก าหนดเนื้อหาของการเรียนรู้ และมักได้

ประเด็นเนื้อหาหลายประเด็น ซึ่งควรมีการเลือกก าหนดเนื้อหาท่ีส าคัญ และจัดเรียงล าดับให้

สอดคล้องต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม ตามเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ หนังสือเล่มนี้จะกว่างถึงหลักการส าคัญ

ในการเลือกเนื้อหา และหลักการจัดเรียงล าดับเนื้อหาในลักษณะต่างๆ     

 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้    

 วิธีการจัดการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีดี โดยเฉพาะ  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ควรให้ความส าคัญและพิจารณาเลือกวิธีการท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมและการได้ลงมือท าเองของ

ผู้เข้าร่วมเป็นส าคัญและพิจารณาเลือกวิธีการท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมและการได้ลงมือท าเองของ

ผู้เข้าร่วมเป็นส าคัญ หนังสือนี้จะมีตัวอย่างวิธีการรูปแบบต่างๆ ท่ีมักใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะกล่าวถึงข้อดี ข้อจ ากัด ข้อควรค านึงในการน าไปใช้ของแต่ละวิธีการไว้เป็น

แนวทางในการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมตามเงื่อนไขต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้  
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 ขั้นที่ 5 จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้     

 หลังจากท่ีเราได้ข้อมูลต่างๆ ตามขั้นตอนการวางแผนออกแบบกระบวนการ

ท้ังหมดแล้ว ขั้นตอนของการเตรียมการท่ีส าคัญ คือ การจัดเป็นโครงการจัดการเรียนรู้โดยการน า

ข้อมูลต่างๆ มาเรียบเรียงเขียนเป็นโครงการ ซึ่งควรประกอบด้วยข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1-4 รวมทั้ง

แผนงานในช่วงจัดกระบวนการ และแผนการติดตามสนับสนุนและประเมินผลหลังกระบวนการ

ตลอดจนรายละเอียด งบประมาณท่ีต้องใช้โครงการ      

 ขั้นที่ 6 การออกแบบจัดท าหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  

 การออกแบบและจัดท าแผนหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Session 

Design) เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีเปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนท่ีการเดินทางท่ีจะน าพาการเรียนรู้ครั้งนั้น

ให้เป็นไปตามส่ิงท่ีต้ังเป้าหมายไว้โดยการออกแบบรายละเอียดของกระบวนการแต่ละเนื้อหา ให้เห็น

ถึงขั้นตอน วิธีการ เวลา เครื่องมือ ส่ือต่างๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาทของทีมงาน ซึ่งจ าเป็นต้องให้

ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม หนังสือนี้จะกล่าวถึงการออกแบบหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ และตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ     

 ขั้นที่ 7 จัดกระบวนการเรียนรู้     

 ในขั้นตอนนี้เป็นช่วงท่ีต้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทบาท

ส าคัญของทีมงานผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องท างานเป็นทีมและแบ่งบทบาทต่างๆ ในการจัดการ

เรียนรู้ ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญๆ ของทีมงาน จัดกระบวนการเรียนรู้ 

คุณลักษณะท่ีดี และทักษะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีมี

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีส าคัญของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้      

 ขั้นที่ 8-9 ประเมินผลและติดตามสนับสนุน    

 ในการจัดการเรียนรู้จะมีการประเมินผลก่อน-ระหว่าง-ส้ินสุด และหลัง

กระบวนการผ่านไประยะหนึ่งท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งเมื่อส้ินสุดกระบวนการเรียนรู้แล้ว ควรมีการติดตาม

ผลและการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมได้น าผลจากการเรียนรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนังสือนี้ได้มีแนวทาง

ขั้นตอน ตัวอย่างวิธีการประเมินผลในช่วงต่างๆ และแนวทางการติดตามสนับสนุน โดยเน้นการมี              

ส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ       

 ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากนักวิชาการ

ต่างๆ ภาพรวมเมื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
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การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

1) การวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 2) ปฏิบัติการ ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม

การเรียนรู้แบบลงมือกระท า 3) รับประโยชน์ การเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และมีความภาคภูมิใจ 

และ 4) การประเมินผล พิจารณา ตัดสินใจถึงความก้าวหน้าและส าเร็จ ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

2.1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                 

  จากขั้นตอนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม ท่ีประกอบด้วย การวางแผน                    

การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล ดังนั้น ลักษณะ องค์ประกอบ กระบวนการ 

วิธีการ และเทคนิคจึงมีความส าคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงในแต่ละ

กระบวนการ ซึ่งได้มีนักวิชาการต่างให้ความคิดเห็น ไว้ดังนี้     

  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (อ้างใน นฤมล อนุสนพัฒน์ ,2561) กล่าวไว้ว่า                    

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมท่ีมุ่ง

เปล่ียนแปลงบุคคลในด้านจิตส านึก อุดมการณ์ เจตคติ ความตระหนักความรู้และทักษะ เพื่อน าไปสู่

การรวมพลังหรือศักยภาพเป็นกลุ่ม เป็นขบวนการในระดับต่างๆ จากชุมชนไปสู่เครือข่ายประชาชนท่ี

มีความเข้มแข็งต่อไป มีลักษณะดังนี้       

  1. การเรียนรู้ท่ีสร้างจิตส านึกทางอุดมการณ์ ส านึกของคุณค่าศักด์ิศรีของ

มนุษย์และพลังของการรวมกลุ่มพลังชุมชน เป็นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส                     

ผู้เสียเปรียบทางสังคม สร้างส านึกในคุณค่าศักด์ิศรี ส านึกทางชนช้ัน ความตระหนักในสิทธิเสรีภาพ

คุณค่าของตนเองและชุมชน การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคล ซึ่งจะท าให้เกิดการเข้ามามี

ส่วนร่วมชุมชนท่ีเช่ือมโยงระดับพัฒนาท่ียั่งยืน การพึ่งตนเอง ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

  2. การเรียนรู้แบบองค์รวมเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน กระบวนการเรียนรู้แบบมี   

ส่วนร่วมเน้นการให้คุณค่าและความส าคัญขององค์รวม เพราะสรรพส่ิงในชุมชนมีความสัมพันธ์กัน              

ไม่แยกส่วนระหว่างความเป็นชุมชนกับโครงสร้างอ านาจภายนอกชุมชน กระบวนการเรียนรู้

จ าเป็นต้องค้นหาค่านิยมเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อค้นหาแนวทางหรือกระบวนการปรับตัว การต่อสู้ทาง

สังคมท่ีจะสร้างดุลอ านาจให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม     
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  3. การเรียนรู้ ท่ีประสานระหว่างการเรียนรู้เชิงประจักษ์ร่วมกับทฤษฏี 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ผลและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ 

คือ เป็นการเรียนรู้จากการได้ท างานจริงด้วยตนเอง มีกระบวนการสรุปบทเรียน โดยการวิเคราะห์ 

สรุปผลของการท างานท่ีผ่านมา ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและถอดประสบการณ์วิธีการพัฒนา การปรับเปล่ียน

หาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วน าไปปฏิบัติจริงอีกครั้งหนึ่งแบบซ้ าแล้วซ้ าอีก 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การวิเคราะห์ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่    

  4. การเรียนรู้ตรงจากการเห็นของจริงหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง 

การเรียนรู้โดยตรงเป็นการเรียนรู้จากการได้พบเห็นของจริง ได้จับต้องได้สัมผัสหรือได้แลกเปล่ียนกับ 

ผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ เลือกและตัดสินในจากการวิเคราะห์ส่ิงท่ีพบ

เห็นและประสบการณ์ท่ีได้รับร่วมกับประสบการณ์ตรงของตนเอง    

  5. ให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ โดยค านึงถึงพื้นฐาน

ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ค้นหาข้อมูล ประเมินปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นของการจัดกกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นเพียงผู้จัดหรือเอื้ออ านวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันได้

อย่างเต็มท่ีเท่านั้น          

  6. ใช้กระบวนการกลุ่มท่ีเน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะ

ความร่วมมือจะเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างส านึกของการมีส่วนร่วมแก่ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ท าให้

ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน กระตุ้นส านึกในความเช่ือมั่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน                   

มีความพร้อมความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การเสนอประสบการณ์และแสดงศักยภาพของตน 

พร้อมท่ีจะให้โอกาสซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศของการสร้างความร่วมมือกันแบบท างานเป็นทีม 

ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ซึ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า ซักถาม อภิปราย ตรวจสอบ 

ฝึกปฏิบัติ ทดลองลงมือแก้ปัญหาในกลุ่ม เน้นความคิดสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆ ในการค้นหา

ทางแก้ไขปัญหา           

  7. เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไม่ก าหนด

โครงสร้างของกระบวนการเรียนรู้แบบตายตัว แต่เปิดโอกาสให้เรียนรู้สถานการณ์ วัตถุประสงค์และ

ความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้า ซักถาม อภิปราย ตรวจสอบ ฝึกปฏิบัติทดลอง ลงมือ
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แก้ปัญหาในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน ไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ                     

การประเมินตรวจสอบไว้ตายตัว ไม่มุ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหา ไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ส าหรับการประเมินตรวจสอบไว้ตายตัว ไม่มุ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหา แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้

ท่ีผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเต็มท่ี ซึ่งต้องใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องมือบางอย่างท่ีไม่ใช่การสอน  

หรือบรรยาย           

  8. กระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็น

กระบวนการท่ีมีความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะส่งผลในระยะยาว ไม่ใช่เป็น

การเรียนรู้ระยะส้ันท่ีเสร็จส้ินในตัวเอง       

  9. เน้นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้การเรียนรู้เป็น

กันเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกไว้วางใจ ใจกว้างและสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน มี

การให้และรับอย่างเต็มท่ี         

  10. จัดวางความสัมพันธ์ท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ท้ังผู้จัดการเรียนรู้ และผู้ร่วมเรียนรู้ควรมีความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันไม่ใช่

เป็นแบบผู้ให้กับผู้รับ แต่ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการก าหนดและ

ตัดสินใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ท าให้เกิดการส่ือสารโต้ตอบ ให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้

เสนอความคิดเห็นและสะท้อนกลับ โดยผู้จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นผู้อ านวยการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ซักถาม ได้ใช้วิจารณาญาณของตนเอง     

  สรุปได้ว่า “ลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ควรให้ความส าคัญโดยยึด

ผู้เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยเพื่อเคารพในความแตกต่าง 

เรียนรู้ในความหลากหลาย รวมถึงสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน  มีสัมพันธภาพท่ีดี ใช้ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าจริงหรือปฏิบัติจริงซึ่งมี

ความส าคัญกว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบท่องจ าเนื้อหาวิชาหรือการเข้าห้องเรียนเพื่อนั่งฟังการบรรยาย 

มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สร้างบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ สร้างความสามัคคี ปรองดอง 

น าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยบทบาทของครูจะต้องคอยอ านวยความสะดวก กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน 

ค าแนะน า ค าปรึกษา แสวงหาแหล่งเรียนรู้ หรือทรัพยากรท่ีส าคัญ คอยสร้างบรรยากาศของการมี

ส่วนร่วมที่มีการอภิปราย เจรจา โต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กันและกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ตระหนักว่า
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ผู้เรียนทุกคนมีประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า และมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

เข้าถึงการเรียนรู้ เพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม หรือบทบาท หน้าท่ี

ได้           

  องค์ประกอบการเรียนรู้ เป็นส่ิงส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้  

ลงมือกระท าหรือปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง Jule (อ้างใน สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ,2558) กล่าวไว้ว่า 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบดังนี้      

  1. วิธีการและกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   

  2. ประสบการณ์ และความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่าง ผู้เรียน

ต้องเปิดใจและแบ่งปันทัศนคติ สร้างความสนใจ ความรับผิดชอบร่วมกัน   

  3. กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม ผ่านการวิเคราะห์กลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กัน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง        

  4. การอภิปรายจากค าถามท่ีผู้สอนต้ังไว้ หรือประเด็นท่ีผู้เรียนเห็นพ้องตรงกัน

ในการน ามาเป็นปัญหา แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม  

  5. ผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้เช่ียวชาญท่ีท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า และ

ช่วยเหลือผู้เรียนให้ด าเนินกิจกรรมประสบความส าเร็จ     

  จากองค์ประกอบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ Jule (อ้างใน สุวิธิดา                 

จรุงเกียรติกุล ,2558)  จะเห็นได้ว่า กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปัจจุบันได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ                       

การพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาสังคม เป็นต้น  โดย เขมวันต์ 

กระดังงา (2554) กล่าวไว้ว่า กระบวนการกลุ่มมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนในลักษณะเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นขั้นตอนกระบวนการ วิธีการหรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การด าเนินงาน

แบบกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ท้ังผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้เรียนภายในกลุ่ม ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังสามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสุณี แสงทอง (2552) กล่าวไว้ว่า กลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางเป็น

การพัฒนาตนเอง เป็นการลดความวิตกกังวล และความตึงเครียด ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีตนเอง

หรือสมาชิกก าลังประสบอยู่ให้หมดไปซึ่งเป็นประโยชน์ในการท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
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รวมถึง นรินธน์ นนทมาลย์ (2560) กล่าวถึงเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ไว้ 7 เทคนิค ดังนี้  

  1. เทคนิคกลุ่มในนาม (Norminal Group) คือ การท่ีสมาชิกของกลุ่มได้

พบปะกันเพื่อเสนอความคิด แนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นระบบและ               

มีความเป็นอิสระประกอบไปด้วย Generating Ideas Recording Ideas Discussing Ideas Voting 

Ideas           

  2. Delphi มีลักษณะคล้าย NGT แตกต่างกันตรงท่ี Delphi นั้น สมาชิกของ

กลุ่มท่ีจะท าการตัดสิน ไม่จ าเป็นต้องมาพบหน้ากันหรือไม่เคยรู้จักกันเลย แต่ละคนได้รับปัญหาและหา

แนวทางแก้ไข โดยจะมีศูนย์รวมข้อมูลซึ่งอาจจะมีการส่งปัญหาและแนวทางแก้ไขไปให้ 2-3 รอบ จะจึง

หาข้อมูลส่วนใหญ่วิธีนี้ใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหานั้นๆ    

  3. Brainstorming เป็นกระบวนการในการเสริมสร้างให้สมาชิกในกลุ่ม

พยายามหาทางเลือกหลายๆ ทางโดยในขณะนั้นต้องไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดท่ีเสนอ                    

โดยเด็ดขาด ซึ่งควรมีสมาชิกกลุ่มได้ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไขโดยท่ัวถึง (Free – Wheel) 

  4. Buzz Group หรือเรียกว่า Phillips 66 คือ การแบ่งกลุ่มท่ีสมาชิกกลุ่มละ

6  มเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมสมอง แต่ละกลุ่มจะท าความส าคัญกับคน รวมผู้น าและเลขากลุ่

ปัญหาเดียวกัน โดยปัญหานั้นควรถูกอธิบายอย่างดี มีความกระฉับ และถูกระบุถึงอย่างชัดเจน 

ผู้เข้าร่วมจะพยายามตัดสินใจให้ได้ภายในเวลา6  นาที โดยมองว่าเมื่อกลุ่มขนาดใหญ่แตกเป็นกลุ่มเล็ก

แนวคิดท่ีอาจถูกปิดกั้นเอาไว้ตอนท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีใหญ่กว่าลงจะมีโอกาสในการเสนอ   

  5. Single Question เทคนิคนี้เป็นขั้นตอนท่ีมีประโยชน์ ในการท่ีตัดสินใจ

เบื้องต้นในครั้งเดียวในเวลาท่ีจ ากัด โดยภายในกลุ่มจะร่วมกันตอบค าถามเหล่านี้ อะไรคือค าถาม                

ซึ่งจะต้องมีค าถามเดียว ค าถามรองลงมาคืออะไร คุณมีข้อมูลท่ีเพียงพอหรือไม่ ส่ิงท่ีเป็นค าตอบท่ี

เหมาะสมท่ีสุดคืออะไร ส่ิงท่ีเป็นทางออกที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาคืออะไร   

  6. Idea Solution เทคนิคนี้เป็นส่ิงท่ีดีในการพิจารณาหลายทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

มีความคล้ายกับเทคนิค Single Question แต่จะเป็นการตอบค าถามเหล่านี้  ปัญหาคืออะไร               

ส่ิงท่ีเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุดในแต่ละฝ่าย คืออะไร ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงคืออะไร ส่ิงท่ีเป็น

ทางออกที่ดีท่ีสุดในสถานการณ์คืออะไร       

  7. Focus group Interview เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยมีวิธีการคือ การตรวจสอบผู้เข้าร่วม การจัดประชุม การสร้างโครงร่างการสนทนากลุ่ม 
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ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล       

 สรุปได้ว่า “กระบวนการกลุ่ม” น ามาเป็นเทคนิคส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ท าให้ผู้เรียนมีการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันใช้ประสบการณ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ก าหนด

ปัญหา ความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ โดยมีการวางโครงสร้าง หรือบทบาท หน้าท่ี 

เพื่อการท างานร่วมกัน ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้    ความ

แตกต่างระหว่างกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน รู้จักการปรับตัว ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเพื่อ

พัฒนาระดับการรับรู้ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ทางสังคม และทางอารมณ์ ในการวางแผน                  

การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และประเมินผล เกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าจริง ช่วยเหลือ

กันและกัน มีสัมพันธภาพอันดี        

  วัฒนกานต์ ลาภสาร ,2556 (อ้างใน ปิยะธิดา ปาลรังษี ,2557) ได้สรุปปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้       

  1. คุณลักษณะด้านคุณธรรมของผู้น า ได้แก่ การเป็นท่ีพึ่งให้กับคนในชุมชน              

น่าเคารพ ศรัทธา มีความน่าเช่ือ เสียสละ และมีคุณธรรม     

  2.  คุณสมบั ติ ด้านความสามารถของ ผู้น า  ไ ด้แก่  มีความรับผิดชอบ                          

กล้าตัดสินใจ มีความสนใจท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น กระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา                    

มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  

  3. การให้ คุณค่าทางสังคมของสมาชิก ได้แก่  ให้ คุณค่าระบบอาวุ โส                        

ให้ความส าคัญกับระบบเครือข่าย ให้ความส าคัญต่อสิทธิชุมชน และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4. ความตระหนักของสมาชิก ได้แก่  มีจิตส านึกรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น ส านึกความเป็นเจ้าของทรัพยากร ตระหนักถึงปัญหาหรือการได้รับผลกระทบร่วมกัน และ

ต้องการให้ชุมชน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี       

  5. ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสาร                  

ด้านต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจต่อความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในชุมชน และมีความพร้อม

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น มีเวลา มีความสนใจ มีความต้ังใจ เป็นต้น  

  6. ความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ เข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

สามัคคีท้ังในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน ประชาคมเพื่อ

ค้นหาและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน จัดท าแผนชุมชน สมาชิกชุมชนมีความ
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รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับผิดชอบขยันขันแข็ง   

  7. การได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 

ได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร พาไปศึกษาดูงานต่างท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต/อบรม ได้รับ

การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และได้รับการยอมรับจากชุมชนอื่นๆ    

  สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (อ้างใน นฤมล อนุสนธ์พัฒน์ ,2561) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ี

ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนา มีดังนี้     

  1. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง ความพร้อมของบุคคลท่ีจะเข้าไปท างานและให้

ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชน การมีความเช่ือและเคารพในตัวประชาชน 

การให้โอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

  2. ปัจจัยด้านการบริหาร เป็นการน าระเบียบราชการ หรือองค์กรพัฒนา

ชุมชนควรมีความยืดหยุ่นในการน ามาปฏิบัติ      

  3. ปัจจัยด้านโครงสร้างชุมชน ประกอบด้วย    

      3.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของชมชน ถ้าเป็นชุมชนท่ีมีลักษณะปฐมภูมิ                

จะมีการมีส่วนร่วมดีกว่าชุมชนท่ีมีประชาชนมาจากหลายแห่งหรือท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิ

   3.2 โครงสร้างของประชากรชุมชน    

      3.3 วัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วม    

      3.4 ค่านิยมของชุมชน      

      3.5 คุณภาพของประชากร เช่น ฐานะ รายได้ การศึกษา ถ้าดีจะมีความ

ต่ืนตัว               

      3.6 โครงสร้างของอ านาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของกลุ่มในชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน ซึ่งโดยมากมักมีฐานะดี มีความรู้ และประสบการณ์

มากกว่า               

      3.7 ลักษณะของการต้ังถิ่นฐานของชุมชน ถ้าชุมชนต้ังถิ่นฐานเป็นกลุ่มจะ

ท าให้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันมากกว่าชุมชนท่ีกระจัดกระจาย    

      3.8 ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของชุมชน ชุมชนท่ีมีทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อมท่ีดีจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และความต้องการของชุมชนดีกว่า

ชุมชนท่ีขาดทรัพยากร และมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี      
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  นเรศ สงเคราะห์สุข (อ้างใน นฤมล อนุสนพัฒน์ ,2561) ได้กล่าวถึง แนวทาง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้(Learning Process) เป็น

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น  

  1. จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนท าความเข้าใจ

และเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ        

  2. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาดูงานระหว่างกลุ่ม

องค์กรต่างๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน      

  3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ ให้แก่คนในชุมชน 

  4. การให้ร่วมกันปฏิบัติงานจริง     

  5.  การถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุ ง

กระบวนการท างานท่ีเหมาะสม        

  สน ธ ย า  พ ลศ รี  ( อ้ า ง ใ น  น ฤ ม ล  อ นุ ส น พั ฒ น์  , 2561)  ก ล่ า ว ถึ ง 

กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาจแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและส ารวจสภาพของชุมชน    

  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ของชุมชน  

  ขั้นตอนท่ี 3 การจัดล าดับความส าคัญ    

  ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนพัฒนา     

  ขั้นตอนท่ี 5 การลงมือปฏิบัติตามแผน    

  ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล      

  จากกระบวนการพัฒนาชุมชนข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

ของ ชุมชนให้ เข้ ามาม  ีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ให้ความส า คัญโดยใช้สภาพปัญหา และ                    

ความต้องการของชุมชนเป็นฐาน ตระหนักและเห็นคุณค่าต่างๆ อาทิ ภูมิปัญญา ขีดความสามารถและ

ศักยภาพ ทุนของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนใช้กระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหา ออกแบบและก าหนดกลยุทธ์ วิธีการ ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และพิจารณา                     

วางแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และจากการศึกษาเอกสาร ได้มีนักวิชาการกล่าวถึง การเรียนรู้ 

การศึกษาชุมชน  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม               

ดังตารางท่ี 1 พบว่า  
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการ  วิธีการการพัฒนาชุมชนด้วยการเรียนรู้ การศึกษากบั
การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการ กระบวนการ วิธีการ/เทคนิค 

สนธยา พลศรี

(อ้างใน              

ณัฏฐวุฒิ             

ทรัพย์อุปถัมภ์             

,2558) 

1) การศึกษาชุมชน                                     

2) การให้การศึกษาชุมชน                         

3) การวางแผน/โครงการ                              

4) การด าเนินงานตามแผนและ

โครงการ                                              

5) การติดตามประเมิลผล 

ก า ร ส อ บ ถ า ม  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์                       

การสังเกต การส ารวจ การศึกษา

ข้อมูล การจัดเวทีประชาคมค้นหา

ปัญหาร่วมกัน การวางแผน การเขียน

โครงการ การติดตามผลด้วยการ

รายงานด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์

อักษร การจัดนิทรรศการ  

มหาวิทยา

สุโขทัยธรรมา           

ธิราช                   

(2557) 

การศึกษาชุมชน                                      

1) ประเมินความจ าเป็นและความ

ต้องการในการเรียนรู้ เพื่อให้                                     

2) ก าหนดโปรแกรมต่างๆ                        

3) ก าหนดเป้าหมาย                                   

4) ออกแบบหน่วยการเรียนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาชุมชน                                  

5) ก าหนดวิธีการ                                      

6) การประเมินผลจากสภาพจริง   

การให้ความรู้ทฤษฎี ดนตรี การเขียน

เรี ย งความ  ละครสะ ท้อน สั ง คม 

บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 

การแสดงละคร การน าเสนอผลงาน 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ท า ง า น 

ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก า ร ว า ด ภ า พ                      

การเยี่ยมหน่วยงาน องค์กร การศึกษา

วิดีโอ การขับเคล่ือน การวิจัยเชิง

ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม                            

การอภิปราย การเล่าเรื่อง การระดม

สมอง ฯลฯ เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

นักวิชาการ กระบวนการ วิธีการ/เทคนิค 

ศิริณา จิตต์จรัส

(2555) 

1) เลือกชุมชนเป้าหมาย เป็นระบบ                                                

2) สร้างบรรยากาศการยอมรับชุมชน           

3) ระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหา             

4) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ     

6) ประเมินผล/ผลสะท้อน/การส่งกลับ            

7) การหมุนเกลียว การวนรอบ                      

8) ถอนตัวเผยแพร่ผลงาน 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม                          

( Participatoty Action Research)                 

ท าเป็นกลุ่ม หมู่คณะ ปฏิบัติการจริง

แบบมีส่วนร่วม ค้นคว้าแสวงหาความรู้ 

ยึดหลักการวิทยาศาสตร์ ระดมพลัง

ทางความคิด 

นฤมล อนุสนธิ์

พัฒน์                

(2561) 

วิเคราะห์สถานการณ์ /แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ / จัดทัศนศึกษา /

ฝึกอบรม /ปฏิบัติงานจริง ถอดบทเรียน 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ

และกระตุ้น 

จัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน /พัฒนา

ผู้น าชุมชน / กระตุ้นให้เกิดการรวมตัว

ของผู้แทนประชาชนจากกลุ่มชุมชน                   

เกษมสันต์ สกุล

รัตน์               

(2560) 

รูปแบบการเรียนรู้                                   

1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียน                    

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    

3) การประเมินผล  

รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเสมือน

ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  

เทคนิ คก ารแก้ ไ ขปัญหา  ด้ ว ย  4 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ค น  เ ท ค โ น โ ลยี                

แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

      จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่า การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน 

หรือชุมชนนั้น ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ โดยยึดสภาพปัญหา และความต้องการ ยึดหลัก

ประชาธิปไตย กระตุ้นการผนึกก าลังหรือการรวมตัวในการลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน  ส่งเสริมให้                 
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ลงมือกระท าหรือการปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถน าวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น 

การศึกษาชุมชน การจัดท าศูนย์การเรียนรู้ การระดมความคิด การอภิปราย  การสาธิต  การจัด

นิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  การจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ การท าวิจัย  ใช้ระบบเทคโนโลยี 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง ได้แก่ กรณีศึกษา  การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละคร เกมส์ 

กิจกรรม  การฝึกอบรม  การรณรงค์ ฯลฯ เป็นต้น    มีความยืดหยุ่นท้ังในเชิงโครงสร้าง รูปแบบ 

กิจกรรม วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของ

ชุมชนท่ีมีความต่อเนื่อง มีสภาพส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และน าไปใช้ประโยชน์

ได้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชุมชนร่วมกันก าหนด  ซึ่ง ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ (2556) 

กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ในงานพัฒนาจะเลือกรูปแบบและเทคนิคของการส่งเสริมการเรียนรู้มีความ

จ าเป็นต้องค านึงถึงมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการ ความสัมพันธ์กับชีวิต วัฒนธรรม คุณค่าของความรู้เดิม และการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจน

ความเหมาะสมของส่ือต่างๆ ด้วยวิธีการและเทคนิคในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน  ปาริชาติ 

วลัยเสถียร และคณะ (อ้างใน ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ ,2556) ได้แก่    

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจัดว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความรู้จริง ไม่แยกการเรียนรู้ออกจากการด ารงชีวิตของสมาชิก

ในชุมชน สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการท างานชุมชนในขั้นตอน

ต่างๆ ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การก าหนดปัญหา การแสวงหาทางเลือก การวางแผน     

การปฏิบัติ การควบคุมติดตามและการประเมินผล      

 2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตนเอง และ

เรียนรู้ จากประสบการณ์ของ ผู้อื่น โดยการศึกษาดูงานอย่างมี จุดหมาย มี การวิ เคราะห์                       

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียน       

 3. การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือ

สถาบันในชุมชนและน ามาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพ และเงื่อนไขของ

ท้องถิ่น           
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 4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง หรือตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา                 

การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกมส์ กิจกรรม     

 5. การเรียนรู้จากการถ่ายทอด เป็นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดเนื้อหา

โดยตรง เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่า การบรรยาย การอภิปราย นิทรรศการ และส่ือต่างๆ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองของชุมชนหลายชุมชนท่ีลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา

ของตนเอง โดยเริ่มจากการตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุตระหนักถึงความคิด

ความสามารถของตนเองหรือกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติท าให้ เกิ ดการส่ังสม

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเกิดเป็นองค์ความรู้ ท่ีไม่หยุดนิ่งตายตัวมีการทดลองปฏิบัติแก้ไข 

ปรับเปล่ียนไปเรื่อยๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชน  รวมถึงกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ท่ีส่งเสริมการกระท าหรือปฏิบัติจริงในทุกกระบวนนั้น    

 การศึกษา แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                   

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มเป้าหมายการ

วิจัย คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งมีคุณสมบัติ อาทิ อายุ 18 ปี

บริบูรณ์ขึ้นไป  สามารถอ่านออกเขียนได้ สมัครหรือมีจิตอาสา ฯลฯ เป็นต้น (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,2557)  จากคุณสมบัติด้านอายุของ อพม. นั้น ท่ีเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ 

ซึ่ง เกสร เกษมสุข และอุษณีย์ บุญบรรจบ (2561) กล่าวไว้ว่า ผู้ใหญ่ตอนต้น มีอายุระหว่าง 18-35 ปี 

เป็นช่วงท่ีมีร่างกายมีความแข็งแรงเต็มท่ี สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีพัฒนาการท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ 

มีอาชีพ มีรายได้ เริ่มสร้างครอบครัว มีการปรับเปล่ียนบทบาทใหม่มากมาย ดังนั้น ผู้วิ จัย                

จึงน าแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy)  ศึกษาประกอบ ได้แก่ ความหมาย หลักการ 

สมมติฐาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชาการต่างให้ความคิดเห็นไว้

ดังนี้          

 1. ความหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่    

  Knowles (อ้างใน ศุภวดี มีเพียร ,2559) กล่าวถึงความหมายของ

การศึกษาผู้ใหญ่ว่า ประกอบด้วย ความหมาย 3 ความหมาย คือ     

  ความหมายแรก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ท่ีให้ความส าคัญ

กับการกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาผู้ท่ีมีวุฒิภาวะ โดยการได้รับความรู้ใหม่  ความ

เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจ และคุณค่า เป็นกระบวนการท่ีจัดโดยผู้ใหญ่เพื่อการพัฒนาตนเอง 
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ไม่ว่าจะโดยล าพังหรือโดยมีผู้อื่น เป็นกระบวนการท่ีใช้โดยสถาบันต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

บุคคลมาช่วย จึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีใช้ร่วมกันกับกระบวนการผลิต กระบวนการทางการ

เมือง และกระบวนการการให้บริการ       

  ความหมายท่ีสอง หมายถึง ชุดของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ 

เพื่อให้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ โดยอาจจัดเป็นช้ัน เรียน เป็นกลุ่ม เป็นโปรแกรม 

หรือการประชุมก็ได้          

  ความหมายท่ีสาม หมายถึง เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการและ

กิจกรรมสู่การปฏิบัติของบุคคลภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวหรือปฏิบัติการทางสังคม โดย

การเรียนรู้ผู้ใหญ่เป็นการรวมกันระหว่างระบบทางสังคมท้ังระดับปัจเจก สถาบัน และพันธมิตร ซึ่งให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้และการรับรู้ของผู้ใหญ่ในการท างานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ในการปรับปรุง

วิธีการและเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่การขยายโอกาสในการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาไปสู่

วัฒนธรรมในสังคมต่อไป         

  สรุปได้ว่า “การเรียนรู้ของผู้ใหญ่”หมายถึง แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน 

วิธีการ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับความสนใจหรือความต้องการของผู้ใหญ่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อตนเอง หรือ

บทบาทและหน้าท่ี ซึ่งอาจถูกจัดขึ้นจากสถาบันทางการศึกษา หรือสถาบัน หน่วยงานอื่นๆผ่าน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เป็นต้น  

 2. หลักการของเรียนรู้ของผู้ใหญ่     

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของความ

เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ คือ       

  1. การช้ีน าตนเอง      

  2. มวลประสบการณ์ท่ีส าคัญ     

  3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อบทบาททางสังคมต้องกระท า

  4. มุมมองท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้   

  5. ความต้องการท่ีจะเรียนรู้     

  หลักการของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีดังนี้    

  1. ผู้ใหญ่มีแรงจูงใจภายในและก ากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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  2. ผู้ใหญ่น าประสบการณ์ชีวิตและความรู้มาใช้ในการเรียนรู้  

  3. ผู้ใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนรู้     

  4. ผู้ใหญ่เรียนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง     

  5. ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีปฏิบัติ      

  6. ผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้เรียนจะชอบท่ีจะได้รับยอมรับนับถือ  

  Knowles  (อ้างใน เอกชัย พุทธสอน ,2556) ได้อธิบายถึงการจัดการ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ว่าผู้ใหญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีหากพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

  1. ความต้องการและความสนใจ (Need and Interest) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้

ได้หากว่าส่ิงนั้นตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ท่ีผ่านมา   

  2. สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต (Life Situation) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี

หากยึดสถานการณ์ท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน 

  3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) ประสบการณ์

เป็นแหล่งท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคน

อย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทาง

น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป        

  4. ผู้ใหญ่ต้องการน าตนเอง (Self – Directing) ความต้องการท่ีอยู่ใน              

ส่วนลึกของผู้ใหญ่ คือ ความสามารถในการน าตนเองได้ บทบาทของครูจึงอยู่ในกระบวนการ สืบหา

หรือค้นหาค าตอบร่วมกับผู้เรียนมากกว่าการส่งผ่านหรือเป็นส่ือส าหรับความรู้   

  5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)  ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้นตามวัยของแต่ละบุคคล ดังนั้น การสอนผู้ใหญ่ต้องจัดเตรียมการให้

สอดคล้องกับความแตกต่างอย่างเหมาะสม       

  สรุปได้ว่า “หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่” ในการจัดการเรียนรู้จะต้อง

ค านึงถึง สภาพปัญหาและความต้องการ สถานการณ์หรือบริบทการเรียนท่ีเกี่ยวข้องหรือน าไปใช้

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง บทบาทและหน้าท่ีได้ ส่งเสริมให้น าประสบการณ์เดิมมาใช้ในการ

เรียนรู้ สร้างความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของตนเอง และสมาชิกกลุ่มเรียนด้วยกัน เนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ควรมีประโยชน์และน าไปใช้ในชีวิตการท างานได้ อาทิ  บทบาทหน้าท่ีในการช่วยเหลือ                 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และท่ีส าคัญการจัดสภาพบรรยากาศส่ิงแวดล้อม
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ให้เอื้อต่อการเรียนและสะดวกสบายมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจจากท้ังภายนอกและ

ภายใน            

 3. สมมติฐานและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของใหญ่   

  Knowles (อ้างใน ศุภวดี มีเพียร ,2559) ได้ท าการส ารวจสมมติฐานและ

อธิบายเกี่ยวกับความหมายของการปฏิบัติการทางการศึกษาผู้ใหญ่ไว้ ดังนี้   

  1. การรับรู้มโนทัศน์ต่อตนเอง (Learner Self- Concepts) ธรรมชาติของ

เด็กนั้นต้องการพึ่งพาอย่างสมบูรณ์จากผู้ใหญ่ โดยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะและความต้องการ

อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมโนทัศน์ต่างๆ ก็จะเปล่ียนไปจากการพึ่งพาผู้อื่นมาเป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง

มากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้นั้น กล่าวคือ ผู้ใหญ่มักมีเงื่อนไขอันลึกซึ้ง  จาก

ประสบการณ์เดิมของตนเองท่ีส่ังสมมาจากการเรียนในวัยเด็ก การออกแบบโปรแกรมการเรียนจ าเป็น

จะต้องค านึงการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาช่วยน าทางให้ผู้เรียนเกิดการคิดเกี่ยวกับ

บทบาทของตนเองและค้นหาทักษะใหม่ๆ ในการเรียนด้วยการน าตนเอง   

  แนวทางการรับรู้มโนทัศน์ของผู้เรียน ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้

ท่ีเอื้อให้เกิดการสร้างมโนทัศน์ท่ีดีต้องเป็นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีง่ายๆ สบาย อบอุ่น เป็นบรรยากาศ

ท่ีไม่ต้องเป็นทางการการวินิจฉัยความต้องการ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และจูงใจตนเองของผู้เรียน 

กระบวนการวางแผนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ร่วมกันการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการในการเช่ือมโยงการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

และการประเมินผลการเรียนรู้ พยายามอย่าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าถูกตัดสินเหมือนเด็ก เน้นท่ีการประเมิน

อย่างยืดหยุ่น โดยผู้สอนช่วยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักฐานการประเมินและเกณฑ์การประเมิน         

อันจะน าไปสู่การพัฒนาการความก้าวหน้า       

  2. บทบาทประสบการณ์ของผู้เรียน (The Role of Experience) ผู้ใหญ่

แต่ละคนนั้นมาจากภูมิหลังประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาแต่วัยเด็กท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นมีวุฒิภาวะ

ขึ้นระยะเวลาท่ีผ่านมาในชีวิตยิ่งเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าของประสบการณ์ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าอย่างยิ่งท้ังต่อตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นแนวทางท่ีใช้ประโยชน์และต่อ

ยอดจากประสบการณ์เดิมเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ แนวทางการจัดประสบการณ์ของผู้เรียน 

ได้แก่ เน้นการเรียนรู้จากการทดลองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการน าไปใช้ 

และการเรียนรู้จากประสบการณ์        
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  3. ความพร้อมในการเรียน (Readiness to Learning) ความพร้อมในการ

เรียนของผู้ใหญ่นั้นเกิดจากความต้องการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้พัฒนาการท างานและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิต ความพร้อมในการเรียนรู้จะเป็นผลจากภารกิจพัฒนาการ (Developmental Tasks) ถ้า

สอดคล้องกับความต้องการ ตรงกับปัญหาและสถานการณ์จริงของผู้เรียน ผู้เรียนย่อมมีความพร้อมใน

การเรียนรู้สูงเกิดเป็น “ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน (Teachable moment)” ผู้เรียนย่อมเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลง เช่น  การแต่งงาน การมีลูก การไม่มีงานท า การหย่าร้าง การ

จากไปของเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือการย้ายท่ีอยู่ สามารถกระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ 

  4. เป้าหมายการเรียนรู้ (Orientation to Learning) เป้าหมายการเรียนรู้

ของเด็กจะมองการใช้ประโยชน์ของการเรียนรู้ในระยะยาวต่อวิชาชีพในอนาคต ในขณะท่ีผู้เรียนท่ีเป็น

ผู้ใหญ่จะมองเป้าหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการของการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถ

เพื่อท่ีจะเติมเต็มศักยภาพของชีวิต ซึ่งผู้ใหญ่ต้องการจะประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับชีวิตประจ าวันให้ได้

มากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุด        

 5. ความจ าเป็นท่ีต้องรู้ (The need to know) ผู้ใหญ่มีความจ าเป็นท่ีจะรู้ถึง

เหตุผลท่ีสามารถท าให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ว่าท าไมผู้ใหญ่ควรจะเรียนบางส่ิงบางอย่างโดยเฉพาะเจาะจง

ท าไมผู้ใหญ่จ าเป็นต้องเรียนรู้ส่ิงท่ีครูต้องสอนพวกเขา      

  6. แรงกระตุ้น (Motivation) ถึงแม้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ผู้ใหญ่จะยอมรับ

ว่าผู้ใหญ่จะตอบสนองกับแรงกระตุ้นภายนอก เช่น โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง การเปล่ียนงาน การ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี แต่ส่ิงกระตุ้นท่ีมีอ านาจสูงกว่าตัวกระตุ้นภายนอก คือ แรงกระตุ้นภายใน 

เช่น การยอมรับนับถือตนเอง การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ความ

เช่ือมั่นในตนเองสูง           

  สรุปได้ว่า “สมมติฐานการเรียนรู้ของใหญ่”จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ

ต่างๆ ดังนี้  1) การรับรู้มโนทัศน์ต่อตนเองของผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ โดยจะต้องวิเคราะห์ถึงความ

ต้องการตลอดจนแรงจูงใจของตนเองได้ 2) บทบาทประสบการณ์ของผู้เรียน จะต้องทบทวนความรู้

หรือต้นทุนทางความรู้ ทักษะ ของตนเองท่ีมีอยู่ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในปัจจุบัน 3) 

ความพร้อมในการเรียน จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น  วุฒิภาวะทางปัญญา ร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ ทรัพยากรท่ีส าคัญต่างๆ เช่น ระยะเวลา ส่ิงของ งบประมาณ เป็นต้น 4) เป้าหมายใน
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การเรียนรู้ จะต้องเห็นถึงความคาดหวัง หรือจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ เช่น น าไปพัฒนาตนเอง อาชีพ 

บทบาท และหน้าท่ี หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  5) ความจ าเป็นท่ีต้องรู้ จะต้อง

ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะน าความรู้ท่ีได้จากเรียนรู้ไปใช้ และ 6) แรงกระตุ้น จะต้องให้ความส าคัญ

จากท้ังแรงกระตุ้นจากตนเองหรือภายใน และส่ิงแวดล้อมต่างๆหรือปัจจัยภายนอก  

 4. กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่     

  ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร (2560) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนผู้ใหญ่

ของโนลส์ตามหลักการ Andragogy  เป็นวงจรมีล าดับข้ัน ดังนี้    

  1.การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการสร้างบรรยากาศแบบผู้ใหญ่ 

(Adultness) ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ใหญ่ บรรยากาศนี้รวมหมายถึงสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ เช่น สถานท่ี ความสะดวกสบาย และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น ความสบายใจ การไม่

รู้สึกเครียด บุคลิกภาพของผู้สอน        

  2. สร้างกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรียน (Mutal planning) อาจกระท าได้โดยการต้ังกลุ่มท างาน ต้ังคณะกรรมการ การท า

ความตกลงร่วมกัน หรือการใช้สัญญาการเรียนรู้ (Learning contract)    

  3. การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ังการวิเคราะห์

ค่านิยมและความสนในของผู้เรียน อาจกระท าได้โดยการใช้เทคนิคการประเมินตนเอง (Self 

evaluation) และการอภิปรายร่วมกัน       

  4. การก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน    

  5. การออกแบบหรือก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้   

  6. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้     

  7. การประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินความต้องการซ้ า

การประเมินผลนี้ควรเป็นลักษณะของการประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

  สรุปได้ว่า “กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่”จะต้องเสริมสร้างบรรยากาศ

ท้ังทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตใจ อาทิ จัดตกแต่งสถานท่ีให้สะอาด สะดวกต่อการเรียนรู้ 

ก่อให้เกิดความสบายใจ ไม่รู้สึกกังวล น าเอาประสบการณ์มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปล่ียน

แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ เพื่อพิจารณาตัดสินใจและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามเป้าหมายท่ีร่วมกัน
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ก าหนด  ครูมีหน้าท่ีคอยกระตุ้น อ านวยความสะดวก  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ทุกขั้นตอน    

2.1.5 ความส าคัญการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (อ้างใน  เมธปิยา เกิดผล ,2552) กล่าวไว้ว่า 

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคมปัจจุบันท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น

เนื้อหาวิชาเป็นหลักย่อมไม่เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้สอนจึงต้องสอนให้ผู้เรียน

สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น                       

ได้เรียนรู้จากผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และส่ิงต่างๆ รอบตัว ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนของ

ตนเอง ดังนั้น การสนับสนุนให้โรงเรียนน าวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้จึงมีความส าคัญมาก ดังนี้

  1. ความรู้ และความจริงเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในโลกถูกค้นพบใหม่เสมอๆ                      

ความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้วิธีท่ี

จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        

  2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกับชีวิตจริง 

เพราะ ลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ

ตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ 

การเป็นผู้น า - ผู้ตาม และท่ีส าคัญเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน

มากท่ีสุดวิธีหนึ่ง           

  3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี ช่วยให้

ผู้เรียนฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข               

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีต่อการเรียน ต่อผู้สอน และต่อสังคม    

  4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยลดปัญหาทางวินัย เพราะ ผู้เรียนทุกคนจะ

ได้ฝึกฝนจนกระท่ังเกิดวินัยในตนเอง ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการยอมรับจากผู้สอน จากเพื่อน ได้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดการยอมรับตนเอง เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ปัญหา

ทางวินัยจึงลดน้อยลง และหมดไปในท่ีสุด       

  5. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ การท ากิจกรรม

ของผู้เรียนสูงขึ้น การช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ี เรียนได้ท่ียิ่งขึ้น
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  สรุปได้ว่า “ความส าคัญการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม” เป็นการพัฒนา

กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

เป็นกลุ่ม  การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ผสมผสานกับสภาพจริง

และประสบการณ์ในการปฏิบัติ พัฒนาความสามารถและความช านาญรวมท้ังสมรรถนะทาง                      

ด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์ องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ  

พัฒนาผู้เรียนทุกด้านท้ังจิตใจและร่างกาย สติปัญญา และสังคม เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์                       

มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 

เข้าใจตนเอง และผู้อื่น  และมุ่งให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความ

ขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และเข้าใจความหลากหลาย

ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของแต่ละบุคคลในสังคม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวิต 

2.2 แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  

2.2.1 ความเป็นมาของคนไร้ที่พึ่ง 

  จากการศึกษา สรุปได้ว่า จากอดีตถึงปัจจุบันทิศทางการพัฒนาประเทศโดย

การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทุกฉบับ  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ค านึงและตระหนักถึงหลักสิทธิ เสรีภาพของมนุษย์  

โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และจากแนวโน้มของโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลง        

กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนกลุ่มเส่ียงตกอยู่ในภาวะบุคคลไร้ท่ีพึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาจาก

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ พบว่า มาตรฐานการด าเนินชีวิตท่ีต่ ากว่ามาตรฐานมีปัญหาความ

ยากจน  ไม่มีอาชีพ รายได้ จัดว่าเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจน  

ผู้ประสบสภาวะยากล าบากในการด าเนินชีวิต ท าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ก าหนดพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

พ.ศ.2557 ขึ้น  และจัดต้ังหน่วยงาน  ท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

(สคพ.) จ านวน 11 แห่ง ตามมาตรา 13 โดยมีอ านาจและหน้าท่ีในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ตามมาตรา 
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14 และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (ศคพ.) จ านวน 77 แห่ง ตามมาตรา 16  และส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการคุ้มครองและดูแลคนไร้ท่ีพึ่ง หรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

ตามมาตรา 15 ท่ีระบุไว้ว่า “ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น 

สถาบันศาสนา หรือกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง จัดให้มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

หรือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง” (พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ ,2558 ; สุดารัตน์ แก้วก าเนิด 

,2559 ; บุศรา เข็มทอง ,2559 และ อัจฉราพร ปะทิ ,2559)  

2.2.2 ความหมายของคนไร้ที่พึ่ง 

  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 โดยให้นิยามคนไร้ท่ีพึ่งว่า 

“บุคคลซึ่งไร้ท่ีอยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะ

ยากล าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด”    

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (2559) ท าการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายส าหรับ

คนไร้ท่ีพึ่งและพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มองว่า “คนไร้ท่ีพึ่ง” คือ บุคคลท่ีประสบกับปัญหาขาดความ

มั่นคงในชีวิตท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปราศจากทรัพย์ส่ิงของ หรือไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับ

การยังชีพ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เร่ร่อน ไม่มีอาชีพ รวมถึงบุคคลท่ีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิต 

โดยบุคคลดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาตนเองหรือผู้อื่นได้     

  บุศรา เข็มทอง (2559)  ได้เขียนไว้ในเอกสารวิชาการ “การคุ้มครอง                

คนไร้ท่ีพึ่ง”  ไว้ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

คนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 ขึ้น และ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว และได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณารับหลักการในวาระท่ีหนึ่ง เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2557 และมีมติ

เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันท่ี 24 ธันวาคม 

2557 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ โดยท่ีคนไร้ท่ีพึ่งเป็นบุคคลท่ีประสบปัญหาทาง

สังคม ขาดความมั่นคงในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ไม่สามารถ                 
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หารายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะท่ีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ และไม่อาจ

พึ่งพาบุคคลอื่นได้ ท าให้มีชีวิตอยู่อย่างล าบาก มีมาตรฐานการด ารงชีพท่ีต่ ากว่ามาตรฐานความเป็นอยู่

ของบุคคลท่ัวไป สมควรต้องคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข                          

มีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตและมีสภาพร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป โดยก าหนด

วิธีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม       

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ้างใน อัจฉราพร ปะทิ 

,2559) ได้ให้นิยามของ บุคคลเร่ร่อน และคนไร้บ้านว่า หมายถึง ผู้ท่ีไม่มีท่ีอยู่อา ศัยเป็นหลักแหล่ง               

กินอยู่หลับนอนในท่ีสาธารณะ ซึ่งมักมีความหมายครอบคลุมถึงคนไร้ท่ีพึ่ง คนขอทาน  คนไร้บ้าน               

คนจ านวนไม่น้อยมักนิยามคนเร่ร่อนควบคู่ไปกับคนไร้บ้าน เพราะส่วนใหญ่ของคนเร่ร่อนมักไร้บ้าน

และเช่นเดียวกัน  คนไร้บ้านมักเร่ร่อนและไม่มี ท่ีอยู่อา ศัยเป็นหลักแหล่ง อย่างไรก็ตาม                               

ในหลายกรณีพบว่า บุคคลเร่ร่อนบางคนมีบ้านเป็นหลักแหล่ง แต่เลือกท่ีไม่อยู่บ้านและมาอาศัยอยู่

ตามพื้นท่ีสาธารณะหรือ มีกลุ่มคนเร่ร่อนรวมตัวกันเช่าห้องพักหรืออาศัยอยู่ในบ้านร้างหรือพื้นท่ี                

รกร้างว่างเปล่าท่ีไม่มี ผู้ ดูแลโดยมิได้หลับนอนในพื้นท่ีสาธารณะ “บุคคลเร่ร่อน” เป็นกลุ่ม                          

คนด้อยโอกาสประเภทหนึ่ง ท่ามกลางกลุ่มคนด้อยโอกาสท้ังหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ คนยากจน บุคคล

เร่ร่อน บุคคลท่ีมีปัญหาทางสถานะทางกฎหมายท้ังผู้ท่ีไร้สัญชาติและผู้ท่ีไม่มีเอกสารแสดงตน  ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว ผู้พ้นโทษ และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ท่ีอยู่ในธุรกิจการบริการทางเพศ

หรือหญิงไทยท่ีนิยมสามีต่างชาติ เป็นต้น แต่ในความจริงแล้วกลุ่มคนไร้บ้านท่ีถูกเรียกว่าบุคคลเร่ร่อน

นั้น มีปัญหาซ้ าซ้อนท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มคนด้อยโอกาสอื่นๆ ด้วย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหา

สถานภาพบุคคล ได้รับผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว เป็นต้น    

  สรุปได้ว่า “คนไร้ท่ีพึ่ง” หมายถึง ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

หรือผู้ประสบสภาวะยากล าบากในการด าเนินชีวิตหรือการด ารงชีพ เช่น ก าพร้า ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ไม่มี

ท่ีดินท ากิน อาจไร้ซึ่งครอบครัวญาติมิตรในการพึ่งพาอศัย ท าให้ไม่สามารถดูแลหรือพึ่งตนเองได้ 

ยากจน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ มีพฤติกรรมเร่ร่อน อาศัยหลับนอนในท่ีสาธารณะ ผู้เป็น

โรคติดต่อร้ายแรงหรือได้รับผลกระทบท าให้เดือดร้อน และผู้พ้นโทษในเรือนจ าท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยหรือ

ครอบครัว  ฯลฯ เป็นต้น  
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2.2.3 ประเภท คุณลักษณะของคนไร้ที่พึ่ง  

  ประกาศคณะกรรมการคนไร้ท่ีพึ่ง (2559) ท่ีก าหนดประเภทหรือคุณลักษณะ

ของคนไร้ท่ีพึ่ง ไว้ 5 ประเภท มีดังนี้        

  1. บุคคลท่ีประสบความเดือดร้อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีความ

ยากล าบากในการด ารงชีพ เนื่องจากเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลท่ีเป็นหลักในครอบครัว (ก) ตาย 

(ข) ทอดท้ิงสาบสูญหรือต้องโทษจ าคุก (ค) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงจนไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้ (ง) ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด    

  2. คนเร่ร่อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิม ไม่ว่า

ด้วยเหตุใดๆก็ตาม มาอยู่ในท่ีสาธารณะ หรือบุคคลท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิมมาต้ังแต่ครอบครัวหรือ

มาใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในท่ีสาธารณะ และท้ังสองกลุ่มอาจจะย้ายท่ีพักไปเรื่อยๆ หรืออาศัยอยู่ท่ี

ใดท่ีหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อด ารงชีวิตประจ าวันในท่ีสาธารณะนั้นๆ   

  3. บุคคลซึ่งอาศัยท่ีสาธารณะเป็นท่ีพักนอนช่ัวคราว หมายถึง บุคคลสัญชาติ

ไทยท่ีมาท าภารกิจบางอย่างและไม่มีท่ีพักอาศัย ไม่มีเงินเช่าท่ีพัก    

  4. บุคคลท่ีมีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลท่ี             

ถูกบันทึกทางทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่มิได้รับการรับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐนั้น

หรือรัฐอื่นใดท่ีประสบปัญหาการด ารงชีพ       

  5. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หมายถึง คนไร้รัฐซึ่งอาจจะเป็นคนท่ี

เกิดในประเทศหรือนอกประเทศไทยก็ได้ แต่มีเหตุท าให้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรท้ังของ

ประเทศต้นทางและของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาการด ารงชีพ    

  อัจฉราพร ปะทิ (2559)  กล่าวไว้ว่า มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้มีการประมวล

ปัญหาของคนไร้บ้านและจัดหมวดหมู่ออกเป็น 6 กลุ่มปัญหาหลัก โดยมองผ่านมิติของการไร้ท่ีอยู่

อาศัย จึงน าสู่การเปิดปัญหาต่างๆ ดังนี้       

  1. การไม่มีบ้านท าให้เกิดความยากล าบากในการด ารงชีวิต เนื่องจากการไม่มี

ท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงปลอดภัยเป็นปัญหาเบื้องต้นของคนไร้บ้านมีร่วมกัน หลายคนมี  ถิ่นฐานภูมิล าเนา

เดิมอยู่ในชนบท แต่เลือกท่ีจะไม่กลับบ้านด้วยเหตุผลต่างๆ และในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ภาวะบ้าน

แตกสาแหรกขาดและไม่มีบ้านให้กลับ เมื่อคนเหล่านี้มีปัญหา คือ ไม่สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ี

เหมาะสมเนื่องจากมีรายได้ต่ า จึงท าให้ต้องหลับนอนตามพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ ซึ่งการพักอาศัยใน
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สถานท่ีไม่เหมาะสมท าให้คนไร้บ้านมีปัญหา  ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิตและโอกาสในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ        

  2. การเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน บริการและสวัสดิการของรัฐซึ่งการไม่มีท่ีอยู่

อาศัยเป็นท่ีมาของปัญหาอื่นๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดหลักฐานในการแสดงสถานภาพ

บุคคล (บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน) ซึ่งเกี่ยวพันกับการมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ

คนไร้บ้าน  ขาดการติดต่อกับบ้านนานๆพอ กับท่ีขาดการติดต่อกับหน่วยงานราชการ จึงท าให้ถูกคัด

ออกจากระบบทะเบียนราษฎร์ของทางการ ท าให้คนไร้บ้านเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานท่ีรัฐ

จัดให้แก่ประชาชน อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ

ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ฯลฯ        

  3. การถูกละเมิดสิทธิ การถูกคุกคาม ท าร้าย เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชน

ท่ัวไปในสังคม คนไร้บ้านมีความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิและถูกคุกตามท าร้ายมากกว่าคนท่ัวไป 

เนื่องจากต้องใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ มีผู้คนมากหน้าหลายตาอาศัยอยู่ปะปนกัน มีท้ังผู้หญิง เด็กและ

คนแก่มีความเส่ียงมากกว่าคนไร้ท่ีพึ่งเพศชาย วัยรุ่นและวัยกลางคน และด้วยลักษณะภายนอกท่ีดูไม่

สะอาดเรียบร้อยจึงท าให้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดูต่ าต้อย และคนไร้บ้านมักถูกคนในสังคม

ดูถูกดูแขลนและเอารัดเอาเปรียบ        

  4. การขาดโอกาสทางสังคม  การสูญเสียทุนทางสังคมเป็นเงื่อนไขส าคัญของ

การกลายมาเป็นคนไร้บ้าน ท าให้คนไร้บ้านไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วย

รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูสกปรก ท าให้คนไร้บ้านถูกรังเกียจ ไม่มีผู้ต้องการเข้ารับการท างาน หรือถูกขับ

ไล่ออกจากพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ โดยไม่ได้รับการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และหน่วยงาน

ภาครัฐมักมองคนไร้บ้านว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความด้อย หรือเป็นปัญหา จึงมักคิดค้นแนวทางในการแก้ไข

พฤติกรรมหรืออบรมบ่มนิสัย มากกว่าจะสร้างโอกาสและมีกลไก มาตรการทางสังคมรองรับเพื่อให้  

คนไร้บ้านสามารถใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีได้          

  5. ปัญหาด้านอาชีพ คนไร้บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพไม่มั่นคง เป็นอาชีพท่ีมีรายได้

ต่ าและไม่แน่นอน และเป็นอาชีพท่ีคนในสังคมไม่ได้ให้คุณค่าและความส าคัญ และมีคนไร้บ้านจ านวน

ไม่น้อยท่ีถูกหลอกให้ไปท างานท่ียากล าบาก เส่ียงภัยอันตรายโดยไม่ได้รับค่าจ้างท่ีไม่เป็นธรรม 

   



  45 

  6. การขาดนโยบาย กฎหมาย และกลไกทางสังคมในการรองรับและแก้ไข

ปัญหา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัญหาคนไร้บ้าน เป็นปัญหาส าคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

สังคม ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเริ่มตระหนักถึงการมีอยู่ของคนไร้บ้าน มองเห็นปัญหาของพวกเขา 

และพยายามหาแนวทางในการแก้ไข แต่ก็ยังไม่มีนโยบายและมาตรการท่ีจะใช้เป็นกลไกในการรองรับ

และแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านโดยตรงและเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการจัดการท่ีอยู่

อาศัยท่ีเหมาะสมกับแก่คนไร้บ้าน กฎหมายต่างๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนี้เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือไม่มีนโยบายว่าด้วยการจัดการท่ีอยู่อาศัยโดยตรง แม้จะมีโครงการบ้านมั่นคง     

โดยการกับดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท่ี

อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด แต่กลุ่มคนไร้บ้านก็ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายหรือเงื่อนไขของการแก้ปัญหา 

เพราะ คนไร้บ้านมีรายได้และอาชีพท่ีไม่มั่นคงและไม่สามารถเข้าถึงความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยตามกลไก

ท่ีมีอยู่             

  สรุปได้ว่า “ประเภทหรือคุณลักษณะของคนไร้ท่ีพึ่ง”  มีลักษณะของปัญหาท่ี

ประสบ อาทิ  คนไร้ท่ีอยู่อาศัยหรือคนเร่ร่อน  คนยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอแก่ การครองชีพ                   

การถูกละเมิดสิทธิ์หรือการถูกคุกคามทุกรูปแบบก่อให้ความเสียหายและอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต 

ขาดคนดูแล เช่น ก าพร้า ไร้ซึ่งหัวหน้าครอบครัว พี่น้อง หรือญาติมิตร ผู้ท่ีประสบปัญหาโรคติดต่อและ

ถูกทอดท้ิงหรือไม่ได้รับการดูแล  ผู้มีสถานะทางทะเบียนราษฎร แต่ไร้สัญชาติ หรือไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนราษฎร แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

คนไร้ท่ีพึ่งท่ีก าหนดไว้ 

2.2.4 สถานการณ์ และสาเหตุของคนไร้ที่พึ่ง  

  ภีมกร โดมมงคล (2561) กล่าวไว้ว่า ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งท่ีสังคมไทยต้อง           

เผชิญอยู่ จากการส ารวจตัวเลขทางสถิติ พบว่า มีจ านวนคนไร้ท่ีพึ่งท้ังหมด 70,539 คน เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 มีจ านวน 3,455 คน และ พ.ศ.2560 จ านวน 3,630 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม

จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 36 โดยเขตพระนครมีคนเร่ร่อนมากท่ีสุด จ านวนถึง 624 คน               

เป็นกลุ่มป่วยท่ีใช้ชีวิตอยู่ข้างทางถึง จ านวน 740 คน มีผู้เสียชีวิตข้างถนนกว่า 28 ราย มีการประกอบ

อาชีพค้าบริการรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 1,000 คน กว่าร้อยละ 70 อายุระหว่าง 30-70 ปี สะท้อนให้

เห็นว่ากลุ่มหาเล้ียงตัวเองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ ไทยรัฐออนไลน์ (2561) สรุปข่าวได้ว่า 
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อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้สรุปจ านวนคนไร้ท่ีพึ่งจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ                  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีจ านวนท้ังส้ิน 70 ,539 คน  และได้ระบุถึงสาเหตุปัญหาท่ีท าให้

จ านวนคนไร้ท่ีพึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจาก ภาวการณ์ตกงาน/ไม่มีงาน อาการเจ็บป่วยทางจิตและ

กาย และไม่มีท่ีอยู่อาศัย ส่วนคนไร้ท่ีพึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะเพิ่มขึ้น มาจาก

สาเหตุโรคความจ าเส่ือม ท าให้พลัดหลงจากบ้าน และไม่สามารถกลับบ้านได้ เศรษฐกิจของครอบครัว 

สมาชิกไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ รู้สึกด้อยคุณค่า และผู้สูงอายุ                    

ไม่ต้องการเป็นภาระของครอบครัว จึงออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมีมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ด าเนินโครงการจัดระเบียบ                   

คนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทานอย่างต่อเนื่องท่ัวประเทศ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานลักษณะ

ทีมสหวิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ       

  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ (2560) 

การศึกษาโครงการวิจัย แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการรับคนไร้ท่ีพึ่ง

กลับสู่ชุมชนของ  พบว่า สถานการณ์ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งในปัจจุบัน เกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคม ระบบบริการจากภาครัฐ และเกิดจากตัวคนไร้ท่ีพึ่งเอง                   

  อนรรฆ พิทักษ์ธานิน (อ้างถึงใน พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ ,2558) ได้ศึกษา

ปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้บุคคลกลายเป็นคนไร้บ้าน ต้ังแต่ระดับปัจเจก ได้แก่ ความยากจน ปัญหา

ครอบครัว ภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง ตลอดจนการตกงาน และระดับนโยบาย ได้แก่ นโยบายรัฐ เช่น 

นโยบายท่ีอยู่อาศัย นโยบายท่ีดินท ากิน นโยบายการจัดระเบียบสนามหลวง รวมถึงนโยบายจัด

ระเบียบคนขอทาน เป็นต้น ระบบสาธารณสุขและการดูแลผู้ป่วย ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางสัง คม 

เศรษฐกิจ โอกาส ท้ังหมดล้วนเป็นเหตุปัจจัยแก่การเป็นกลุ่มเส่ียงให้บุคคลการเป็นคนไร้ท่ีพึ่ง ไร้บ้าน 

ท้ังส้ิน           

  พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ (2558) กล่าวไว้ว่า สาเหตุของการเป็นคนไร้ท่ีพึ่ง                     

มาจากการขาดความมั่นคงในชีวิต 4 ประการ ได้แก่ การขาดความมั่งคงด้านสุขภาวะทางจิต การขาด

ความมั่นคงทางด้านสังคม การขาดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และการขาดความมั่นคงในตนเอง 

ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวท าให้คนไร้ท่ีพึ่งประสบกับปัญหาต่างๆ ตามมา    

  สุดารัตน์ แก้วก าเนิด (2559) กล่าวไว้ว่า ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งนั้น มี เหตุปัจจัย

หลายประการ เช่น การไร้ญาติพี่น้อง ไร้บ้าน ไร้อาชีพ ปัญหาความยากจน ปัญหาการถูกล่อลวงจากท่ี
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หนึ่งแล้วไปปล่อยท้ิงในอีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากภูมิล าเนามาก และยังมีกลุ่มคนท่ีสมัครใจท่ีจะมีชีวิต

แบบคนจรจัด เพราะ ไม่มีความสุขเมื่อต้องอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง โดยคิดว่าการใช้ชีวิตท่ี

สาธารณะเป็นส่ิงท่ีสามารถกระท าได้โดยอิสระ รวมไปถึงบรรดาผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ ได้รับการปล่อยตัว

ออกสู่สังคม แต่ไม่ประสงค์จะกลับไปยังภูมิล าเนาจึงเร่ร่อนไปโดยไม่มีหลักแหล่งและกลายเป็น                 

คนจรจัดไร้ท่ีพึ่งในท่ีสุด          

  จากการศึกษาเอกสารจ านวนคนไร้ท่ีพึ่ง ระหว่างปี 2559-  2561 ในการ

ด าเนินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจ านวน 77 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ท่ัวประเทศไทย พบว่ามี

จ านวนคนไร้ท่ีพึ่งเข้ารับบริการ รวมทั้งส้ิน 51,025 คน แบ่งเป็นการให้การบริการทางสังคมท้ังภายใน 

(เข้าพัก) จ านวน 5,959 คน และภายนอก (ไม่เข้าพัก) จ านวน 45,066 คน ซึ่งในการเข้ารับบริการ

และการคุ้มครองเป็นไปตามกระบวนงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีตามพระราชบัญญัติการ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 มาตรา 16 ท่ีก าหนดไว้ว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ งมีอ านาจหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้            

  1. ส ารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่ง   

  2. สืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่งขอรับการคุ้มครองหรือท่ีถูกส่งตัวมายัง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ท่ีพึ่ง 

รวมทั้งรับตัวคนไร้ท่ีพึ่งไว้          

  3. ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ท่ีพึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

  4. ให้การคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึง                       

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในวันเวลาราชการและนอกเวลาราชการ     

  จากขั้นตอนข้างต้น และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า กระบวนงาน                  

ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งด าเนินการตลอด 24 ช่ัวโมง                       เมื่อ

ได้รับการแจ้งเหตุเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลงพื้นท่ีไปด าเนินการในขั้นตอนการคัดกรอ ง                 

โดยท าการประเมินข้อเท็จจริง สภาพปัญหาความเดือดร้อน สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ                    

เพื่อน าเข้ารับการคุ้มครองตามบริการทางสังคมท่ีจัดเอาไว้ ตลอดจนการพิจารณาถึงลักษณะและ

องค์ประกอบอื่นๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง เพื่อท าการประสานส่งต่อให้เข้ารับการคุ้มครองและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้เหมาะสม หรือน าส่งกลับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันด าเนินการคุ้มครอง 

และมีการติดตามเยี่ยมบ้าน 
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  สรุปได้ว่า “สถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่ง” เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงจ านวน                  

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบสภาวะยากล าบาก ท่ีเรียกกันว่า “คนไร้ท่ีพึ่ง”    

ท่ีมีสาเหตุมาจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย อาทิ การพัฒนาเชิงโครงสร้างต่างๆ 

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากร ความเหล่ือมล้ าทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ 

การด้อยการศึกษาหรือขาดความรู้ โรคภัยไข้เจ็บ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่งท่ี

เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องท่ีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน หลากหลาย                  

มีสาเหตุหลายประการด้วยกัน  สอดคล้องกับ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2560) ซึ่งได้มีการระบุถึงสถานการณ์ปัญหาคนไร้ ท่ีพึ่งไว้ ใน

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ท่ี  พ.ศ.2560 -2564 ไว้ว่า “สถานการณ์ปัญหาคนไร้ ท่ีพึ่งเป็น

สถานการณ์ท่ีมีความสลับซับซ้อนมีขอบเขตในการแก้ไขปัญหาท่ีกว้าง และมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากมาย 

ขณะลักษณะการท างานท่ีผ่านมาเพื่อจัดการปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งเป็นพลังท่ีกระจัดกระจาย มองไม่เห็น

เป้าหมาย แนวทาง ผลลัพธ์ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในตัวปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งเอง มีระดับของ

ปัญหาหลายระดับ ซึ่งการจัดการปัญหาต้องให้ความส าคัญท้ังคน บริบทสภาพแวดล้อม และท่ีส าคัญ 

แนวทางการท างานต้องเน้นมิติการท างานเชิงป้องกันหรือการท างานกับกลุ่มเส่ียงต่อการเป็น                    

คนไร้ท่ีพึ่ง”   

2.2.5 การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง    

  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ได้ก าหนดนิยาม

ของ “การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง” หมายถึง  การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพ              

ทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุน                  

การสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า และมีท่ีพักอาศัย

และ การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง และประกาศของคณะกรรมการ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (2559) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งไว้ สรุปได้ ดังนี้ 

  1. การจัดสวัสดิการสังคม เป็นการด าเนินการรวมถึงสนับสนุนการมี                 

ส่วนร่วมจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของคนไร้ท่ีพึ่งให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และพึ่งพาตนเอง อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยค านึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
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  2. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เป็นการด าเนินการจัดให้

มีการประเมินทางด้านร่างกายและจิตใจของคนไร้ท่ีพึ่ง รวมถึงครอบครัว บริการคัดกรองและคัดแยก

คนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีอาการป่วยทางร่างกายและจิตใจ และการจัดกิจกรรมการเสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางร่างกายและจิตใจ          

  3. การรักษาพยาบาล เป็นการด าเนินการเพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่งได้รับการดูแลหรือ

รักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย หรือส่งต่อสถานพยาบาลแล้วแต่กรณีสภาพความเจ็บป่วย 

ตลอดจนการจัดให้คนไร้ท่ีพึ่งเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพ  

  4. การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ เป็นการด าเนินการและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ส่ือความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ               

คนไร้ท่ีพึ่ง รวมถึงการพัฒนาทักษะหรือฝึกอาชีพ      

  5. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม เป็นการด าเนินการ                                          

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมสนั บสนุน                   

การรวมตัวกันเพื่อด าเนินกิจกรรมใดๆ การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ให้คนไร้ท่ีพึ่งได้รับโอกาส

เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ในสังคม       

  6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการด าเนินการให้คนไร้ท่ีพึ่งสามารถด ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน และ

สังคม           

  7. การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า เป็นการด าเนินการและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมจัดให้มีข้อมูลต าแหน่งงาน รวมถึงจัดหางานท่ีเหมาะสมส าหรับคนไร้ท่ีพึ่ง  

  8. การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย เป็นการด าเนินการและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมสนับสนนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัยช่ัวคราวระหว่างการหาท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง 

ท้ังนี้ ตามท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหรือองค์กรอื่น ท่ีมีการด าเนินการใน

ลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งก าหนด      

  9. การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง เป็นการ

ด าเนินการและสนับสนุนการป้องกันเกี่ยวกับการกระท าในลักษณะการก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 

มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ท่ีเป็นการส่ง

ผลกระทบต่อคนไร้ท่ีพึ่ง   
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  สรุปได้ว่า “แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง” ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการ

สังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและ

อาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้

คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่

เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่ง ด้านการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ งนั้น                    

จากการศึกษาเอกสาร พบว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้วางระบบท่ีมีมาตรฐานผ่านการ

ก าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่  1) มีการประชาสัมพันธ์ 

ส่ือสารสังคมให้รับทราบถึงการปฏิบัติท่ีไม่ธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 3) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการกับข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) มีการด าเนินการตามกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียน 5) มีการสรุปผลการด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ทราบภายใน 30 วัน โดยมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ผังกระบวนการและก าหนดระยะเวลาการ

ด าเนินการตามข้ันตอน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ตู้รับเรื่อง เป็นต้น (กอง

คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต , 2561) และพบว่า ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเป็นผู้ก ากับดูแล 

มาตรา 9 (7) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนตามมาตรา 27 ท่ีระบุไว้ว่า ในกรณีท่ีคน

ไร้ท่ีพึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมจากการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหรือศูนย์

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด และ (9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง สอดคล้องกับ ภีมกร โดม

มงคล (2561) กล่าวไว้ว่า เมื่อมีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ หลังจากนั้นมีการออกประกาศคณะ

กรรมคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 2 เรื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม  1) 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   9 (5) 

ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 และ 2) หลักเกณฑ์และ

วิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ท่ีพึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติท่ี  ไม่เหมาะสมจากสถาน

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (7) ประกอบกับ

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557                                
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2.3 แนวคิดอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(อพม.) 

2.3.1 ความเป็นมาของอพม. 

  จากการศึกษา สรุปได้ว่า       

  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องส าคัญ รวมถึงหลักการ

พัฒนาสังคมให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนจะต้อง

ประสานความร่วมมือกัน ท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชน ณ ปัจจุบัน

สถานการณ์ปัญหาทางสังคมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ภารกิจและหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง

ท างานเชิงรุก แต่มีข้อจ ากัดด้วยทรัพยากรต่างๆ อาทิ งบประมาณ อัตราก าลังคน อาจส่งผลกระทบ 

ท าให้ไม่สามารถท างานใกล้ชิดชุมชนได้อย่างท่ัวถึง ในขณะท่ีภาคประชาชน ท่ีอยู่ในระดับพื้นท่ี                  

จะสามารถเป็นกลไก เป็นหน่วย หรือกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานเพื่อชุมชน ท าหน้าท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การประสานงาน         

การสืบค้น ส่งต่อข้อมูล ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนของหน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจน

ร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ         

  ปี พ.ศ.2545 มีการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม  ได้มีการจัดต้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี

อ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม                    

การส่งเสริมคุณภาพความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และได้ด าเนินโครงการ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลักษณะการท างานแบบจิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยไม่มี

ค่าตอบแทนในการร่วมปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ยุพาพิศ  วรรณโชติ (2554) กล่าวไว้ว่า กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

อพม. ในปี 2546 – 2547 ดังนี้ 1) ปี 2546 ด าเนินการให้มีอพม.ครบทุกต าบล 7,225 ต าบล รวม 

7,225 คน  2) ปี 2547 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่าย อพม. ในทุกหมู่บ้าน จ านวน 

72,861 หมู่บ้าน และให้มีอพม. ทุกชุมชนในเขต กทม. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ชุมชนบ้านเอื้อ

อาทร และชุมชนบ้านมั่นคง และสอดคล้องกับ ปิยากร  หวังมหาพร (2556) กล่าวไว้ว่า ปี พ.ศ.2541 

– ปัจจุบัน นโยบายพัฒนาอาสาสมัคร ช่วงท่ี 4 คือ ยุคอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมและสังคม

สงเคราะห์      
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  ปี พ.ศ 2547 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตามเกณฑ์พื้นฐานในการด ารงชีวิตของคนไทย ในด้าน

หลักประกันความมั่นคง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและความมั่นคงในการด ารงชีวิต สืบเนื่อง

จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ ได้มีการจัดต้ังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จนถึง ปัจจุบัน โดยมีภารกิจในการจัดสวัสดิการสังคม                

การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ และ การให้บริการทางสังคม แก่คนไร้ท่ีพึ่ง ผู้ท าการ

ขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นท่ีสูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ สังคมโดยการมี ส่วน ร่วมของ ภาคส่วนต่างๆ                       

ท่ีเกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษ      

  การขับเคล่ือนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                       

(อพม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)                      

ท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สามารถปฏิบัติบทบาท และหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวง                     

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  

ปี 2557 ซึ่งในบทค าน า คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ปี 2559 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม                       

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระบุไว้ว่า “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เห็นถึงความส าคัญของ

อาสาสมัคร เนื่องด้วยภาระงานท่ีมากมายแต่ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมประชากรท้ังหมดในประเทศ 

ประกอบกับข้อจ ากัดด้านบุคคลในหน่วยงาน ท าให้องค์กรภาครัฐไม่สามารถด าเนินการเพียงล าพัง 

จ าเป็นต้องสนับสนุนให้ เครือข่าย ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัคร เข้ามา

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างานในพื้นท่ี เพื่อให้  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข”  
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2.3.2  ความหมาย และคุณลักษณะของอพม.  

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557) กล่าวไว้ว่า                 

“อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หมายความว่า บุคคลท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคม

ด้วยความสมัครใจ มีช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Social Development and Human Security : 

SDHSV”  และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3) มีช่ือในทะเบียน

บ้านและอาศัยอยู่ในจังหวัดท่ีประสงค์จะเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  

4) มีความรู้ในขั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ 5) เป็นบุคคลท่ีสมัครใจเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานตาม

ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยความเต็มใจ  6) มีความซื่อสัตย์

สุจริตมีคุณธรรมและมีความประพฤติดี 7) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 8) เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 9) เป็นผู้มีเวลาให้กับการท างานในบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้   

  1. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง     

  2. ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อน ให้บริการ และด าเนินงานเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ

กระทรวง ระเบียบหรือบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง     

  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน แก้ ไข และฟื้นฟู คุณภาพชีวิ ต                             

โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นท่ีนั้นๆ       

  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนา

สังคม           

  5.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จัดการรณรงค์ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร                   

ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจกระทรวง

  6. ศึกษา พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง                

จัด หรือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
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2.3.3 ประเภทของอพม.ของอพม.   

  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                    

ความมั่นคงของมนุษย์  ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร (กทม.) และประเภทอื่นๆ ตามท่ีกระทรวงมี                  

การประกาศก าหนด (มนธิรา ธาราเวชรักษ์ ,2558) 

2.3.4 จ านวนของอพม.  

  จากการศึกษาเอกสาร พบว่า จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ท้ังส้ิน 97,175 คน มีการด าเนินการผ่านตามกระบวนการขั้นตอนและข้อก าหนดของ

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 สามารถแบ่งเป็นภาคเหนือ 17,825 คน ภาคกลาง 22,961 คน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 42,610 คน และภาคใต้ 13,779 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.

2561 (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม , 2561)  

2.3.5 บทบาท หน้าที่ของอพม. เพือ่การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  

   จากการศึกษา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560 -2564) และคู่มือวิธีการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.) เรื่อง การให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พบว่า การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ มีบทบาทและหน้าท่ีในการส ารวจข้อมูลและเฝ้าระวังปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับคนไร้ ท่ีพึ่ง                     

ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 เช่น ส ารวจและติดตามสภาพ

และปัญหาเกี่ยวกับ คนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน เยี่ยมบ้าน ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ท่ีพึ่งไปยังหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งเบื้องต้นในด้านการใช้ชีวิตในชุมชน                    

ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นเพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับ

คนท่ัวไป (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม , 2559) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปในตารางท่ี 2 

หน้าถัดไป 
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ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการด าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของอพม. 
 

ขั้นตอน กระบวนการ ค าอธิบาย 

1. การค้นหา 

หรือส ารวจ

กลุ่มเป้าหมาย 

1.1 การเตรียมความ

พร้อม                                                           

1.2 การ

ประชาสัมพันธ์และ

นัดหมาย                                   

1.3 การเย่ียมบ้าน               

1.4 การตรวจสอบ

ข้อมูล                             

1.5 ส้ินสุดการ

ด าเนินงาน 

ศึกษาคู่มือ/แบบฟอร์ม/กฎระเบียบ  ข้อมูลพื้นท่ีและชุมชน 

ท าแผนการเยี่ยมบ้าน ประสานผู้น าท้องถิ่น  เตรียม

อุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้าน ประชาสัมพันธ์หรือนัดหมายผ่าน

ส่ือวิทยุ ชุมชน หอกระจายข่ าว   แนะน า ตัว  สร้ า ง

สัมพันธภาพ บันทึกข้อมูล  รวบรวมเอกสาร บันทึกภาพ

การด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย  ตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานต่างๆ ท ารายงานสรุป บันทึกผลการด าเนินงาน  

2. การคัด

กรอง

กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 การเตรียมความ

พร้อม                               

2.2 ประเมินและ  

คัดกรอง                   

2.3 สรุปผล และ

วางแผนการ

ช่วยเหลือ                                          

2.4 ส้ินสุดการ

ด าเนินงาน 

ศึ กษาข้ อมู ลหน่ ว ย ง าน ท่ีมี ภ า รกิ จก าร ช่ ว ย เ ห ลื อ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น ด้านสังคม สุขภาพ การศึกษา อาชีพ 

กฎหมายอื่นๆ  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหากลุ่มเป้าหมาย 

พร้อมพิจารณาหลักเกณฑ์  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการคัด

กรอง เช่น แบบคัดกรองโดยพิจารณาคัดกรองร่วมกับ

ทีมสหวิชาชีพ และจัดท าสรุป บันทึกผลการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ขั้นตอน กระบวนการ ค าอธิบาย 

3. การให้ความ

ช่วยเหลือ

เบ้ืองต้น 

3.1 การเตรียมความ

พร้อม                                

3.2 ตรวจสอบข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายและ

ประสาน                           

3.3 ด าเนินการให้การ

ช่วยเหลือ                                          

3.4 รายงานผล                           

3.5 ส้ินสุดการด าเนินงาน 

ศึกษาองค์ความรู้ ประสานหน่วยงานในสังกัด พม.

หรือแหล่งทรัพยากรในการช่วยเหลือ ตรวจสอบ

ข้อมูล ตลอดจนส่ิงของยัง ชีพ  ให้ค าแนะน า  

ปรึกษา ช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 การปฐมพยาบาล 

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ านวย

ความสะดวก สรุปรายงาน  บัน ทึกผลการ

ด าเนินงาน 

4. การประสาน

ส่งต่อ 

4.1 การเตรียมความ

พร้อม                                                           

4.2 การประสานองค์กร

หรือหน่วยงาน                                      

4.3 เตรียมกลุ่มเป้าหมาย                  

4.4 ส่งต่อ                            

4.5. ส้ินสุดการด าเนินงาน 

 

ศึกษาข้อมูลหน่วยงานท่ีมีภารกิจช่วยเหลือ ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

ท าการประสาน เตรียมเอกสารและหลักฐานให้

พร้อม ประสานหน่วยงานมารับตัวหรือน าส่งเอง 

พ ร้ อ ม ส รุ ป ร า ย ง าน ผลแ ละ บั น ทึ ก ผล ง าน  

(Portfolio) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ขั้นตอน กระบวนการ ค าอธิบาย 

5. ติดตามผล

การให้การ

ช่วยเหลือ 

5.1 การเตรียมความ

พร้อม                                

5.2 การประชาสัมพันธ์

และนัดหมาย                                     

5.3 เยี่ยมติดตาม                    

5.4 สรุปผลการติดตาม               

5.5 ส้ินสุดการด าเนินงาน 

ศึกษาแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย            

ท าแผนการติดตามเยี่ยมบ้าน  ประสานผู้น าท้องถิ่น 

เตรียมอุปกรณ์ เช่น แบบฟอร์มการด าเนินงาน 

อุปกรณ์บันทึกภาพ เอกสารประชาสัมพันธ์ ส่ิงของ

ยังชีพ(ถ้ามี)  ประสานและนัดหมายลงเยี่ยมบ้าน 

แ น ะ น า ตั ว  ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ส ภ า พ ปั ญ ห า                        

ความเป็นอยู่  ครอบครัว  บัน ทึกข้อมูล/ภาพ 

ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร แ ละ ห ลั ก ฐ าน  พิ จ า ร ณา

ความก้าวหน้า และสรุป บันทึกผลการด าเนินงาน 

 

  สรุปได้ว่า “ขั้นตอนการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม”                 

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.) มีจ านวน 5 ขั้นตอน ได้แก่                             

1) การส ารวจ/ค้นหากลุ่มเป้าหมาย 2) การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 3) การให้การช่วยเหลือ                         

4) การประสานส่งต่อ และ 5) การติดตามการให้การช่วยเหลือ ซึ่งกองอาสาสมัครและภาคประชา

สังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคม ในบทบาทของอพม. 

2.3.6 สิทธิประโยชน์ของ อพม.  

   ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557  หมวด 5 สิทธิประโยชน์ ข้อ 32 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสิทธิได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่ประกาศเกียรติ

คุณ หรือเข็มเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนหรือวิธีการท่ี กอพม. ประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อย

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้           
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  (1) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีปฏิบัติงานดีเด่น

อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอไม่น้อยกว่าสามปีมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับประกาศเกียรติคุณ 

อพม. ดีเด่นประจ าปี          

  (2) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีเคยได้รับประกาศ

เกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นประจ าปี และยังปฏิบัติงานดีเด่น

ประจ าปี ตาม (1) และยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ รวมระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 

ปี มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษประจ าปีและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นพิเศษประจ าปี 

   นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์มีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ

ประจ าปี ตาม (2) ด้วย ข้อ 33 ผู้ท่ีเคยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                     

ความมั่นคงของมนุษย์พิเศษประจ าปีและเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ดีเด่นพิเศษประจ าปีตามข้อ 32 (2) และยังคงปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ                  

รวมระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าแปดปี และมีผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์มีสิทธิได้รับการพิจารณา    

เสนอช่ือเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน

เครื่ อ ง ร าชอิ ส ริ ย าภร ณ์อั น เป็ น ท่ี สร ร เสริญยิ่ ง ดิ เ ร ก คุณาภร ณ์  ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์     

  ข้อ 34 ส าหรับบุคคลท่ีประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์ และเสียสละ

บ าเพ็ญประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้

เป็น “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กิตติมศักดิ์” มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์

และเข็มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กิตติมศักดิ์ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี กอพม. 

ก าหนด            

  ข้อ 35 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสิทธิได้รับโอกาส

ในการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อยกระดับเป็นอาสาสมัครท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางตามข้อ 28 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและศักยภาพของอาสาสมัครนั้น     

  ข้อ 36 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสิทธิได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณและหรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามบทบาท หน้าท่ี และ                     
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ความรับผิดชอบตามระเบียบนี้ และตามประกาศกระทรวง โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง 

  ข้อ 37 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสิทธิได้รับสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ ตามท่ีกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นจะได้ก าหนด    

  บรรดาสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ไป 

2.3.7 จรรยาบรรณของ อพม.  

  มนธิรา ธาราเวชรักษ์ (2558) กล่าวไว้ว่า อาศัยความตามระเบียบกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ.2557 ข้อ 38          

  1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความศรัทธาโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น

ธรรม เสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ มีจิตมุ่งบริการประชาชน

กลุ่มเป้าหมายด้วยความเต็มใจ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริตตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ

เต็มใจ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริตตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    

  2. รักษาความลับของผู้รับบริการ เว้นแต่กรณีท่ีข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการ กระบวนการให้บริการ และหรือได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลทางสังคม 

และหรือเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยไม่มีเจตนาให้ร้ายต่อผู้รับบริการ    

  3. ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และปฏิบัติให้

เป็นท่ีนับถือของประชาชน         

  4. ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยต าแหน่งหรือบทบาท

หน้าท่ี           

  5. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  สรุปได้ว่า “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ในด้านสิทธิ

ประโยชน์จะได้รับการตอบแทนโดยพิจารณาจากระยะเวลา ผลงานจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีลักษณะเป็นระดับไป และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการเป็นอาสมัครท่ีดี                

บนพื้นฐานการเป็นผู้มีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ประสบปัญหา

ทางสังคมหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเดือดร้อน 
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2.4 แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

2.4.1 ลักษณะศตวรรษที่ 21  

   แนวคิดศตวรรษท่ี 21  เริ่มนับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 หรือเรียกว่า ยุค 2001 คือเรียกตามปีเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นช่วง

ระยะของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ท าให้ชุมชนและสังคมโลกเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

มนุษย์ต่างคิดค้น ค้นคว้า แนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง      

ท้ังด้านการเมืองการปกครองท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ค านึงและตระหนักถึงหลักสิทธิและ

เสรีภาพ การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น การจัดการชุมชนด้วยชุมชนเองหรือการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระดับสูง 

ให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  การบริหารจัดการแบบเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดการท่ี

เน้นเครือข่าย สร้างช่องทางในการพัฒนาให้หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ ฯลฯ เป็นต้น อาทิ                  

ด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับ แนวคิด จอห์น แนสบิท (อ้างใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2555) กล่าวไว้ว่า ในหนังส่ือช่ือ Megatrends :  Ten New 

Directions Transforming Our Lives ของ จอห์น แนสบิท กล่าวถึงสังคมยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21  

มีลักษณะ 10 ประการ ดังนี้        

  1. เป็นสังคมแห่งข่าวสาร  ในโลกปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านส่ือต่างๆ มีจ านวนมากมายมหาศาล และกระจายไปอย่างรวดเร็ว    

ท่ัวโลก ท าให้ประชากรโลกได้รับรู้ข้อมูลจากสังคมอื่นๆ อย่างสะดวก จึงเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

เกิดส่ิงท่ีเรียกว่าทางหลวงข่าวสาร (Information Highways) โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของ                   

การจัดการเครือข่ายส่ือสาร  (Global information infrastructure) ระดับโลก เครือข่ายดังกล่าวนี้                 

ไม่ถูกกีดกั้นโดยอ านาจอธิปไตยของรัฐหรือขอบเขตพรมแดนแต่อย่างใด   

  2. มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เทคโนโลยีระดับสูงเป็นผลต่อเนื่องจาก                  

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงสังคมอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เช่น 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และกลศาสตร์ เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยี

พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ ฯลฯ ความรู้เหล่านี้ได้รับประยุกต์ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน 

  3. เปล่ียนวิธีคิดจากระยะส้ันเป็นการวางแผนระยะยาว ในสังคมยุคใหม่ 

หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่สามารถอยู่
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รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการท างานแบบเดิมๆ หน่วยงานยุคใหม่ต้องมีการก าหนดเป้าชัดเจน 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ขอบเขต พันธกิจ และยุทธศาสตร์ท้ังระยะยาวและระยะส้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการด าเนินงานของตนเอง รวมท้ังสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

รอบตัวได้ทุกขณะ           

  4. เกิดการกระจายอ านาจ  ในสังคมโลกยุคใหม่ อ านาจแท้จริงมิได้อยู่ ท่ี                

การใช้ก าลัง หรืออ านาจทางเศรษฐกิจตามล าพังอีกต่อไป แต่อ านาจแท้จริงอยู่ท่ีความรู้ ดังท่ีกล่าวว่า

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ หรือระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และการท่ีความรู้ได้รับการ

เผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้การรวมอ านาจสู่ศูนย์กลางเพื่อประโยชน์ของการ

ควบคุมเป็นไปได้ยาก การกระจายอ านาจจึงเป็นสภาวการณ์ท่ีเล่ียงไม่พ้น   

  5. เน้นการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ในขณะท่ีโลกยุคก่อน ประเทศมหาอ านาจ 

รัฐบาลกลาง หรือองค์การระหว่างประเทศท าหน้าท่ีพี่ใหญ่หรือผู้ส่ังการ ในโลกยุคใหม่ ชุมชนหรือ

หน่วยการเมืองย่อยต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ผลคือ เกิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และแต่ละประเทศ ในการดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้น แทนท่ีจะคอยพึ่งพาการดูแล

จากศูนย์อ านาจกลาง          

  6. เน้นระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยยุคใหม่เริ่มเคล่ือน

ไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น แทนท่ีจะมอบอ านาจหน้าท่ีให้ตัวแทนเพียงอย่างเดียว 

ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในกิจการสาธารณะท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท้ังนี้เพราะ

การส่ือสารท่ีสะดวกได้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวรอบตัวมากขึ้น จึงเรียกร้องเข้ามี   

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมด าเนินการ หรือการตัดสินใจสาธารณะมากกว่าท่ีเคยเป็น 

ในหลายประเทศการมีส่วนร่วมดังกล่าว มีลักษณะของการใช้มวลชนกดดันหรือเรียกร้องให้รัฐ

ด าเนินการตามท่ีกลุ่มต้องการ จนเกิดการกระทบกระท่ังและความรุนแรง ซึ่งสะท้อนสภาวะการเส่ือม

ถอยของอ านาจรัฐ บ่อยครั้ง การด าเนินการของกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากภายนอก หรือส่งผลให้

เกิดการแทรกแซงจากภายนอกด้วย       

  7. เกิดการจัดการท่ีเน้นเครือข่าย การท างานในสังคมใหม่เน้นการแยกแยะ

หน้าท่ีเฉพาะส่วนและประสานกระบวนงานในลักษณะเครือข่าย ระบบงานแบบนี้เข้าแทนท่ีระบบการ

ท างานครบวงจรของหน่วยงานแบบเดิม แต่ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตามท่ี

ตนเองถนัดท่ีสุด และมีการบูรณาการงานในภาพรวม เช่น กระบวนการประกอบรถยนต์อาศัยหลาย
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หน่วยงานจากหลายประเทศเป็นผู้ด าเนินการ บางหน่วยผลิตช้ินส่วน บางหน่วยประกอบ และ                  

หน่วยอื่นรับผิดชอบการขาย การซ่อมบ ารุง  เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยเหล่านี้เป็นหน่วยงานเอกเทศ                       

แต่ท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น        

  8. ประเทศกลุ่มใต้ได้รับความส าคัญมากขึ้น  ในโลกยุคใหม่ ประเทศท่ีไม่เคย

รับความสนใจ ซึ่งมักถูกเรียกรวมๆว่าประเทศทางใต้ เช่น แอฟริกาและละตินอเมริกา กลับกลายมา

เป็นประเทศท่ีมีความส าคัญมากขึ้น เพราะหากประเทศเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าด้วย                   

ภัยธรรมชาติหรือภัยท่ีเกิดจากมนุษย์ ประเทศอื่นก็ต้องได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย จึงท าให้

ประเทศเหล่านี้ได้รับการเหลียวแลมากกว่าเดิม      

  9. เปิดช่องทางเลือกมากกว่าเดิม  สังคมยุคใหม่เปิดทางเลือกๆ ให้มากมาย 

อย่างน้อยพื้นท่ีในการตัดสินใจ ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ในแต่ละประเทศอีกต่อไป แต่สามารถขยายไปยังพื้นท่ี

อื่นๆ บนผืนโลกได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีได้ให้ทางเลือกในการด าเนินการมากกว่าท่ีเป็นอยู่อย่าง

มากมาย           

  ต่อมา แนสบิทและแพทรีเซีย แอเบอร์ดีน ในหนังสือ Megatrens 2000 พิมพ์

เผยแพร่ใน ค.ศ.1984 ได้กล่าวถึง การเปล่ียนลักษณะอื่นๆ อีกบางเรื่อง เช่น การกระเต้ืองของ

เศรษฐกิจโลกการท่ีผู้คนหวนไปสนใจงานศิลป์และฟื้นฟูศาสนา ระบอบสังคมนิยมยอมรับระบบตลาด

เสรี เกิดวัฒนธรรมสากล สตรีมีบทบาทเพิ่มขึ้น ชีววิทยาได้รับความสนใจ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นการสรุป

จากการสังเกตของนักวิชาการ แต่อาจไม่สามารถน าไปอธิบายส าหรับแต่ละสังคมได้เสมอไป ผู้สนใจ

อาจหาอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือดังกล่าว       

  สรุปได้ว่า แนวคิดในศตวรรษท่ี 21 ของ จอห์น แนสบิท จะมีลักษณะการ

เปล่ียนแปลงและเกิดผลกระทบกับมนุษย์ในทุกมิติ อาทิ การเมืองการปกครองท่ีเข้าสู่ระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีเน้นการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ                

การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อการพึ่ งตนเองและบริหารจัดการด้วยตนเอง  และทุกๆภาคี                 

ด้านเศรษฐกิจ ท่ีเปิดเสรีในการแข่งขันในหลากหลายเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจเชิงเสรีหรือทุนนิยมวางอยู่บน

พื้นฐานแนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดความทันสมัย แนวคิดการผลิตเพื่อการค้า และลัทธิ

บริโภคนิยม ด้านสังคมส่งเสริมการพัฒนาให้คนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง มีความรู้ ความสามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการในด้านๆต่าง ท้ังอาชีพและรายได้ ตลาดแรงงาน กระจายการศึกษาให้

ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี เพื่อส่งเสริมโอกาสและการเข้าถึง และวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะความเป็นสากล
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โลกท้ังภาษา อาหาร ความเป็นอยู่          

  อิริค ซมิดท์ และ เจแรด โคเฮน (อ้างใน อดุลย์ วังศรีคูณ ,2557) เรียกโลกยุค

นี้ว่า ยุคดิจิทัลเปล่ียนโลก (The New Digital Age) นอกจากนี้แล้วยังถูกเรียกในช่ืออื่นๆ อีกว่าเป็น  

“ยุคไร้พรมแดน” (Borderless world) ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization)     

  สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (อ้างใน จินตนา สุจจานันท์ ,2556) เรียกว่าเป็นยุค        

“หลังสังคมฐานความรู้” (Post knowledge – based society) ซึ่งเป็นโลกท่ีเน้นเรื่องกัลยาณมิตร    

มีการเปล่ียนรูปแบบของคนจากต่างคนต่างปิด ไปสู่ต่างคนต่างเปิด เป็นโลกท่ีก้าวข้ามสังคมท่ีเน้นการ

แข่งขันไปสู่การร่วมสร้างสรรค์  เป็นโลกท่ีภูมิปัญญาได้พัฒนาก้าวข้ามทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภูมิปัญญา

มหาชน เช่น ยูทูบ  (Youtube) หรือวิกิพิเดีย  (Wikipedia) โลกหลังสังคมฐานความรู้เป็นโลกท่ีเปล่ียน

วิถีชีวิตมนุษย์จากการพึ่งพิง ไปสู่ความเป็นอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน    

  อัลวิน ทอฟฟเลอร์ (อ้างใน สุนีย์ ชัยสุขสังข์ ,2557) เรียกว่า ยุคคล่ืนลูกท่ีสาม 

(The Third wave) โดยมองว่าการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลักษณะ 

“ท้ังโลก”(Global) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ เป็นต้น โดยมีเทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัยเป็นตัวขับเคล่ือน Toffler (1881)  ได้เปรียบเทียบอารยธรรมโลกเหมือนคล่ืนสามลูก ได้แก่

  คล่ืนลูกท่ี 1 สังคมเกษตรกรรม เริ่มเมื่อประมาณ 8 ,000 ปี ก่อนคริสตกาล 

เป็นผลมาจากการปฏิวัติเกษตรกรรม มีเครื่องช้ีวัดความเจริญก้าวหน้าของสังคม คือ ขนาดพื้นท่ี

ส าหรับการเพาะปลูก เล้ียงสัตว์ และท าการเกษตร      

  คล่ืนลูกท่ี 2 สังคมอุตสาหกรรม เริ่มเมื่อประมาณ ค.ศ.1650 – 1750 เป็นผล

มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ผลิตสินค้าจ านวนมากส าหรับมวลชน           

มีเครื่องช้ีวัดความเจริญก้าวหน้าของสังคมและความมั่งค่ังของประเทศ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนแหล่งแร่ธาตุวัตถุดิบและทุน     

  คล่ืนลูกท่ี 3 สังคมแห่งเทคโนโลยี เริ่มต้นราว ค.ศ.1955 จนถึงปัจจุบัน                 

ยุคนี้เป็นยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและได้รับการต่อยอดทางความรู้ อย่างสูง               

มีการพัฒนา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายการส่ือสารและคมนาคม ท าให้ข้ อมูลข่าวสาร

แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังผู้คน สินค้า บริการ เงินตรา สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาส้ัน 

ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น มีการเช่ือมโยง

กันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพลต่อกันและกันแทบท้ังส้ิน เครื่องช้ีวัดความยิ่งใหญ่และความมั่นค่ังของ
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ประเทศ คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ และอ านาจในการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร        

  จากการศึกษาต ารา “คล่ืนลูกท่ี 5 – ปราชญ์สังคม : สังคมไทยท่ีพึงประสงค์

ในศตวรรษท่ี 21” เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550)  สรุปได้ว่า    

  สถานการณ์ : ประเทศไทยการพัฒนายังอยู่ในลักษณะท่ีมีความผสมผสาน                  

ท้ังสังคมเกษตร อุตสาหกรรมหนักและเบา รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ                         

โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพการเกษตร และอิทธิพลจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

โลกท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตในการพัฒนาประเทศประเทศ  ภาพรวมมีลักษณะเป็นสังคมท่ี

มีความแข็งขัน  มีความหลากหลายและความเป็นสากล  ยุคเศรษฐกิจเสรี ยุคของข้อมูล ข่าวสาร และ

เทคโนโลยี ยุคแห่งการใช้ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น โดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้แบ่งออกเป็น 

2 คล่ืน ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์หรือในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้     

  คล่ืนลูกท่ี 4 สังคมความรู้ คล่ืนลูกท่ีสามได้ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของโลก 

ท าให้ในระยะต่อไปเนื้อเยื่อของสังคมจะเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร และก่อให้เกิดกระแสการ

เปล่ียนแปลงทุกระดับ นับต้ังแต่ระดับโลก ระดับกลุ่มประเทศ ระดับประเทศ ย่อยลงมาเรื่อยๆ     

จนกระท่ังถึงระดับครอบครัวและปัจเจกบุคคลในท่ีสุดไม่มีใครหรือท่ีใดจะหลีกเล่ียงผลกระทบ          

จากสภาพโลกาภิวัตน์นี้ได้          

  คล่ืนลูกท่ี 5 ปราชญสังคม คือ สังคมท่ีใช้ “ปัญญาวิถี” เป็นเครื่องช้ีวัดความ

เจริญรุ่งเรืองระยะยาวของสังคม หมายถึง การน าพาสังคมไทยไปไกลอีกก้าวหนึ่งมากกว่า “สังคมแห่ง

ความรู้” โดยการสร้างสังคมท่ีเต็มไปด้วยผู้มีปัญญา หรือเป็นต้นแบบในสังคมได้ น าพาประเทศชาติให้

เจริญรุ่งเรือง           

  ปัญหา : ขาดการเตรียมคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์หรือ

ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 อาทิ การมีความรู้ การพัฒนาทางสติปัญญา จริยธรรมและ

ศีลธรรม ทักษะการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ การรู้เท่าทันข้อมูล ข่าวสาร และการใช้ระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์        
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  แนวทางการพัฒนา :  เงื่ อนไขส า คัญ ท่ีจะท า ให้ สังคมไทยสามารถ                        

ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างประสบความส าเร็จนั้น เราจ าเป็นต้องน าพาสังคมไทยก้าวไปสู่คล่ืนอีก 2 ลูก 

ได้แก่ 1) ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงนี้ให้มากขึ้นๆ ตามล าดับ  2) “ความรู้”จะเป็นส่ิง

ส าคัญท่ีท าให้สามารถอยู่ในภาวะได้เปรียบในสังคม และการได้อะไรมาต่อเมื่อมีการตีความแปล

ความหมาย (Interpretation) และแยกแยะจ าแนกข้อมูล (Classification) เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้

จริง 3) การปฏิรูปการศึกษาและการวางพื้นฐานการสร้างคนในชาติ เพื่อขยับตนไปสู่สังคมแห่งความรู้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างทางความรู้และการขาดแคลนข้อมูลข่าวสาร โดยสร้างโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาและการเรียนรู้  มีสติปัญญา ความสามารถ อยู่บนพื้นฐานจริยธรรมและศีลธรรม โดยเป็น

การสร้างปราชญสังคม หรือสังคมแห่งผู้มีปัญญา       

  ซึ่งในงานวิจัยนี้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

เป็นภาคประชาชนท่ีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนไร้ท่ีพึ่ง)  เป็นผู้ท่ีมี

จิตอาสา ค านึงถึงส่วนรวม และมีความพร้อมทางวัยวุฒิและคุณวุฒิ ในการท างานด้านสังคม จึงจะต้อง

มีการพัฒนาความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2550) 

กล่าวไว้ว่า ประชาเมธี หมายถึง ประชาชนท่ีใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต เป็นผู้มีความสามารถในการ

ใช้วิจารณญาณในการด าเนินชีวิตมากกว่าการด าเนินชีวิตท่ีตอบสนองเพียงอารมณ์ความรู้สึกและ                 

ความต้องการของตนเองเท่านั้น  วิธีการสร้างประชาเมธี มีดังนี้    

  1. ความสามารถในการเป็น ท าได้โดย พัฒนาคุณลักษณะ และนิสัยให้รักใน

การแสวงหาความรู้จากการศึกษาและเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงจากประสบการณ์ชีวิต การเรียนรู้                     

เชิงประสบการณ์จะมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยสร้างคนในสังคมให้รู้จักท่ีจะ “คิดแตกต่าง” เกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการท าส่ิงใหม่ท่ีต่างไปเดิมจะต้องต้ังใจ ขยัน หมั่นเพียร แสวงหาความรู้ เข้าใจ                     

การเปล่ียนแปลง และปรับตัว เรียนรู้ตลอดชีวิต      

  2. ความสามารถในการคิด  ท าได้โดย ชอบในกระบวนการทางความคิดหรือ

ชอบใช้สติปัญญาในการพิจารณา ไตร่ตรอง ฝึกต้ังค าถามหาค าตอบมีเหตุและผล คิดแยกแยะถูกและ

ผิด ดีหรือไม่ดี ยึดหลักประชาธิปไตย บนพื้นฐานจริยธรรมและศีลธรรม   

  3. ความสามารถใช้ ท าได้โดย ใช้เหตุและผลผ่านกระบวนการทางความคิด 

พิจารณา ไตร่ตรอง ก าหนดแผน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินชีวิต คิดเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ 

ยึดหลักความเป็นจริง          
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  4. ความสามารถควบคุม ท าได้โดย การพัฒนาวุฒิภาวะทางสติปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์ และสังคม เพื่อให้มีพฤติกรรมในการแสดงออกท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 

  สรุปได้ว่า “ลักษณะศตวรรษท่ี 21”จากนักวิชาการต่างๆ  ข้างต้น เป็นยุคท่ีมี

การเปล่ียนผ่านจากสังคมเกษตร เข้าสู่อุตสาหกรรม และมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  มุ่งหมาย

เพื่อให้มนุษย์มีการปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เกิดการพัฒนาตนเองท้ังด้านสติปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ดังนั้น  การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ความสามารถในการใช้สติปัญญา รู้เท่าทัน  คิด พิจารณา ไตร่ตรอง และรู้จักน าไปใช้ให้เหมาะสมและ

เข้ากับเรื่องท่ีตนเองต้องการโดยยึดสภาพปัญหา และความต้องการเป็นฐาน ใช้เทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศให้การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ทุกขั้นตอน ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และท่ีส าคัญจะต้องสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้เพื่อ

เป็นการขยายความรู้ของตนเองให้กว้างไกล เสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์  โดยพัชรินทร์ สิรสุนทร 

(2556) กล่าวไว้ว่า ผลกระทบของการพัฒนาจึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมท้ังด้านบวกและ

ด้านลบ ทุกองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากมูลเหตุปัจจัยท้ังภายและภายนอกจ านวนมาก

ซึ่งเกี่ยวข้องกัน เพียงแต่มีอัตราของความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในรูปของการส่ังสม

โถมทับของปรากฎการณ์และวิกฤติการณ์ทางสังคม ดังนั้น การอยู่รอดของบุคคล กลุ่ม ชุมชนและ

สังคม ในโลกยุคโลกาภิวัตน์จึงต้องอาศัยองค์ประกอบมากมาย ได้แก่ ศักยภาพของปัจเจกบุคคล 

กล่าวคือ บุคคลต้องมีความรู้เท่าทันในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

รู้จักปรับตัว พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆมีทักษะในการด าเนินชีวิตและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาท่ี

เผชิญ            

  ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์  เพื่อน ามาศึกษาแนวทางส่งเสริม                

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) ยึดหลักประชาธิปไตย 4) วิธีการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  และ                  

5) การพึ่งตนเองและเครือข่าย ซึ่งได้มีนักวิชาการต่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ดังหัวข้อ 2.4.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในหน้าถัดไป  
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2.4.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

   มานะ สินธุวงษานนท์ (2562) กล่าวถึง กลยุทธ์ (Strategy) ในการพัฒนา

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัด

การศึกษาเอาไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่าง

เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีเป้าหมายด้านผู้เรียนอยู่ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้าน

ความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะการส่ือสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ ทักษะ

อาชีพและทักษะการเรียนรู้ และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยกลยุทธ์หลักใน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย กลยุทธ์ 3 

ประการ คือ 1)การพัฒนาสมรรถนะครู ผู้สอน (Teacher capacity development) 2) การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Learning management development) 3) การพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้เรียน (Student’s performance improvement) ซึ่ งกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาสมรรถนะด้าน

ครูผู้สอน ประกอบด้วยการปรับกระบวนทัศน์ การปรับเปล่ียนวิธี การจัดการเรียนรู้ และการ

ปรับเปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิด วิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 

เรียนรู้รูปแบบโครงงาน การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (The Flipped Classroom) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้เรียน ประกอบด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21    

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ

ยูเนสโก (2551) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยจัดให้มีการประชุม

นานาชาติ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ท่ัวโลก จนกระท่ัง                

ได้ข้อสรุป แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยคณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 แห่งยูเนสโก จ านวน 15 คน เป็นผู้จัดท าและต้ังช่ือรายงานว่า “Learning : The 
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treasure Within แปลว่า การเรียนรู้  ขุมทรัพย์ ในตน โดยมีสาระส าคัญตอนหนึ่ง ท่ีกล่าวถึง                

ส่ีเสาหลักทางการศึกษาท่ีเป็นหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 

ลักษณะ ได้แก่           

  1.การเรียนเพื่อรู้ (Learn how to Know) หมายถึง  การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด 

ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ      

  2. การเรียนเพื่อปฏิบัติ (Learn how to Do) หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

ความสามารถและความช านาญรวมท้ังสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ 

ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ       

  3. การเรียนเพื่อชีวิต (Learn how to Be) หมายถึง  การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนทุกด้านท้ังจิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม 

ศีลธรรม สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจตนเอง และผู้อื่น   

  4.  การเรียนเพื่ ออยู่ ร่วมกัน (Learn how to live together)  หมายถึง 

การศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข          

มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี                

มีความเคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของแต่ละบุคคลในสังคม       

  ภักดี รัตนมุขย์ (2561) กล่าวไว้ว่า การเตรียมคนไทย เปรียบเสมือนการ

ตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” ควบคู่

ไปกับการพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง”       

  คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมีปัญญาเฉียบ

แหลม (Head) มี ทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มี สุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมี จิตใจท่ีดีงาม                   

(Heart) การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง ซึ่งจะ

ครอบคลุมการปรับเปล่ียนใน 4 มิติ ดังนี ้       

  1 .  โ ลกก า ลั ง ปรับ เป ล่ี ยนจาก  “One Country , One Destiny” เ ป็ น                       
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“One world , One Destiny” ดังนั้นต้องปรับเปล่ียนคนไทยจากแบบ Thai – Thai เป็นคนไทยแบบ 

Global Thai  ท่ีมีความภาคภูมิในความเป็นไทย พร้อมๆ กับมีกรอบความคิดท่ีเป็นสากล สามารถยืน

อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก         

  2. โลกก าลังปรับเปล่ียนจาก “Analog Society” เป็น “Digital Society” 

ดังนั้นต้องปรับเปล่ียนคนไทยจากแบบ Analog Thai เป็น คนไทยท่ีเป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถ

ด ารงชีวิต เรียนรู้ ท างาน และประกอบธุรกิจได้ ท้ังในโลกจริงและโลกเสมือนจริง  

  3. เพื่อให้สามารถอยู่ ใน Global/Digital Platform ท่ีมี ชุดของโอกาส                  

ภัยคุกถาม เงื่อนไขและข้อจ ากัดชุดใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับเปล่ียนคนไทย จากคนไทยท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ ากัด เป็นคนไทยท่ีมีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม           

  4. พร้อมๆกันนั้น เพื่อให้สามารถอยู่ในโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นปกติสุข 

เป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีการปรับเปล่ียนคนไทยจากคนไทยท่ีต้องเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยท่ีมี               

จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเกื้อกูลและแบ่งปัน    

  ซึ่งน ามาสู่ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้  

  1. การปรับเปล่ียนความรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้มี

ชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) เช่น การเรียนรู้แบบ Active learning  

กระตือรือร้น            

  2. ปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และ

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning) เช่น การเรียนนอกห้องเรยีน 

เน้นการเรียนรู้แบบกระท า บทบาทครูคอยให้การช้ีแนะน าให้ใช้ความคิด (Facilitator)  

  3. ปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์

ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง มีความเกื้อกูลและแบ่งปัน (Mindful Learning) เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน การ

สอนท้ังในและนอกห้องเรียน ฝึกจริยธรรม ศีลธรรม มีวินัย รับผิดชอบ การท างานเป็นทีม                      

สร้างคุณค่าร่วมกัน มีการระดมความคิด สร้างสรรค์แบบกลุ่ม เปล่ียนจากการให้รางวัลเป็นการให้

ท างานร่วมกัน ช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม    

  4. การปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result – 

Based Learning) เช่น เน้นการเรียนรู้จากการลงมือท า ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีรูปแบบกิจกรรมการ



  70 

เรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้โครงงานการเรียนรู้ แก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  Barbara Means (อ้ าง ใน สราวุฒิ  กัน เอี่ ยม ,2561)  อธิบายถึ งการใช้

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน“เนื้อหา” และ “วิธีการเรียนรู้” ท้ังเพื่อรองรับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตร และเพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

แปลงเนื้อหาในรูปแบบใหม่ เช่น เนื้อหาท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลาตามพลวัตของความรู้ ท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการน าเสนอเนื้อหา อาทิ การใช้เมเดล 

โปรแกรมจ าลอง หรือโปรแกรมประยุกต์ ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เนื้อหาแบบใหม่ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism)                  

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Connectivism) และการท างานเป็นทีม (Collaborative Learning) 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเก็บบันทึกและดึงข้อมูลช่วยให้การกระจายและการเข้าถึงเนื้อหาท าได้

กว้างไกลมากขึ้นและราคาถูกลง ตัวอย่างเช่น องค์กรด้านการศึกษาของรัฐหรือบริษัทเอกชน สามารถ

น าเนื้อหาแบบเรียน และข้อสอบ เก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ และสถานศึกษาท่ัวประเทศสามารถ

เข้าถึงและดึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น อีกท้ังเทคโนโลยีการเก็บบันทึกและ

ดึงข้อมูลยังท าให้การเข้าถึงเนื้อหามีลักษณะไม่ยึดติดกับเวลาและสถานท่ี (Time – Shifting) ซึ่งช่วย

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนของนักเรียน นอกจากนั้น เทคโนโลยียังอนุญาตให้

ปรับเปล่ียนเนื้อหาให้ทันสมัยได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้ตัวอย่างท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ               

การอ้างถึงงานวิจัยช้ินใหม่ล่าสุด รวมถึงเนื้อหาเหล่านี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับระดับการเรียนรู้ของแต่

ละบุคคลได้ด้วย            

  สุมิตร สุวรรณ (2561) กล่าวไว้ว่า การศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนเป็นล าดับ

ส าคัญเช่นกัน ผู้เรียนหรือผู้ท่ีอยู่ในศตวรรษท่ี 21 ได้ช่ือว่าเป็นคนยุคเน็ต (Net Generation) จ าเป็น

จะต้องพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้  

  1. ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการสร้าง               

องค์ความรู้  ท้ังการเรียนรู้จากผู้สอนและการเรียนรู้ ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงเป็นสังคมความรู้ ท่ีบูรณาการเทคโนโลยีในลักษณะส่ือผสม ซึ่งผู้เรียนมีความจ าเป็น

จะต้องท าความรู้จัก เข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมู ล                   

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึน      

  2. ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้โดยการศึกษาจากบทเรียนท่ีสร้างขึ้น                 
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โดยผู้สอนท่ีบูรณาการเทคโนโลยีในรูปแบบของส่ือผสมท่ีอาจประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง 

ภาพเคล่ือนไหว การเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพันธ์และวีดีทัศน์      

  Pacific Policy Research Center  ( อ้ า ง ใน  สร าวุฒิ  กั น เ อี่ ย ม  ,2561) 

รวบรวมงานวิจัยล่าสุดท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและเสนอว่าครูควรจัดการเรียนการสอนโดย 1) ให้

ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และปัญหาในโลกจริง  2) สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการต้ังค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง ( Inquiry based Learning) 3) ส่งเสริมการท า

โครงการร่วมกับผู้อื่น และ 4) ให้ความส าคัญกับการสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้

ผ่านโครงงาน (Project – based Learning) คือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบใน

การออกแบบและจัดการกับการเรียนรู้ของตัวเองให้บรรลุโครงงานตามท่ีก าหนดไว้ หลักเกณฑ์ในการ

วิเคราะห์การเทคโนโลยีแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีชีวิต (Living) และมีพลวัต                  

(Dynamic) มีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) มีส่วนร่วม (Participative) การเช่ือมต่อ  (Connected)             

ใช้ส่ือผสมอันหลากหลาย (Multimedia ) ปรับเปล่ียนตามความสามารถและระดับการเรียนรู้ของ

นักเรียนแต่ละคน (Adaptive and Self – paced) เนื้อหาไม่ยึดติดกับตัวส่ือ (Not container – 

specific) สามารถเลือกประกอบเนื้อหาเป็นส่วนๆ ได้เอง (Modular) สามารถค้นหา แก้ไข จดบันทึก 

หรือค าค่ันหน้าได้ เก็บประวัติการเรียนรู้เอาไว้อย่างเป็นระบบและสร้างระบบการประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีรวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วยสนับสนุนการประเมินผลงานกันเองในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วย (Peer 

review) หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี เนื้อหา และวิธีการสอน                 

ตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กรอบความคิด TPACK อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบ

ของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อองค์ประกอบด้านเนื้อหาและวิธีการสอน แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ให้

ความส าคัญกับเทคโนโลยี เช่น แนวคิดเรื่อง “หลักสูตรดิจิทัล (Digital Curriculum)” สะท้อนให้เห็น

ถึงความส าคัญของการสอดแทรกเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปในทุกมิติของการเรียนรู้ กล่าวคือ เทคโนโลยี

ดิจิตอลจะถูกหลอมรวมเข้าไปในการออกแบบเนื้อหาและวิธีการสอน ดังนัน เทคโนโลยีท่ีนี้จึงไม่ได้เป็น

เพียงการเรียนรู้เครื่องไอซีทีเท่านั้น แต่รวมถึง “วิธีคิด” ซึ่งสะท้อนผ่านวิธีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้

แบบใหม ่           

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อ้างใน พงษ์ลิขิต เพชรผล ,2561) 

กล่าวถึง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นแตกต่าง

จากในอดีตอย่างมาก เนื่องจากในช่วงศตวรรษท่ี 19 – 20 หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเป็นยุคของ
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การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและใช้คนคุมเครื่องและ

แรงงานฝีมือท่ีแค่ท างานง่ายๆ ส่งผลให้การศึกษาเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 19 -20 จึงเป็นเรื่องของการฝึก

ความรู้ ทักษะ ส าหรับป้อนคนเข้าไปท างานในเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรงๆ ไปเป็นทุนนิยม

อุตสาหกรรมข้ามชาติท่ีมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับท่ีสูงกว่ายุคก่อน

อย่างมาก เน้นการผลิตสินค้าและบริการแบบอัตโนมัติท่ีใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น

ต้องการใช้แรงงานและการจัดองค์กรท่ีมีความรู้และการคิดค้นใหม่ คนท างานมีความรู้ทักษะแบบใหม่

ท่ีปรับตัวเรียนรู้งานแบบใหม่ได้เร็ว รวมท้ังตัดสินใจเพิ่มข้ึนต่างจากยุคก่อน ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ต้องการเรียนรู้ใหม่ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะ

เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่และมีเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มและ

ความสามารถคิดได้เองอย่างอิสระของผู้เรียนมากกว่าการสอนให้จดจ าข้อมูลองค์ความรู้เดิมเพื่อสอบ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากเดิมโดยส้ินเชิง      

  Churches (อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ ,2556) กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 ต้องสะท้อนถึงโลกท่ีผู้เรียนจะเดินทางเข้าไปในอนาคต เป็นโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว มีการเช่ือมโยง ปรับเปล่ียนและมีวิวัฒนาการ ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะมีองค์ประกอบ

ส าคัญ ได้แก่ 1) สร้างความรู้คล่องในการใช้ส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 2) ค านึงถึงบริบทท่ีแท้จริง   

3) เป็นสหวิทยาการ 4) ยึดความร่วมมือ 5) ยึดโครงงานเป็นหลัก 6) ใช้การแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือ 

การสอน 7) ประเมินโปร่งใส และ 8) พัฒนาทักษะการคิด     

  พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ (2559) กล่าวถึง การจัดการการสอนในศตวรรษท่ี 

21 ว่าต้องจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน                 

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน        

  Trilling (อ้างใน พงษ์ลิขิต เพชรผล ,2561)  การจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ให้ความส าคัญผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง เน้นการแลกเปล่ียนความรู้  พัฒนาทักษะทางความคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ กระบวนการ

เรียนรู้   เน้นการฝึกปฏิบัติ ใช้ค าถามและปัญหาเป็นฐาน โครงงานการเรียนรู้  เรียนรู้ตามความสะดวก 

ตอบโจทย์รายบุคคล มีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ หรือแสวงหาข้อมูล ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เพื่อชีวิต   
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  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ต้องจัดให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21                              

ซึ่งควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมสนับสนุนให้ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย       

โดยสรุปหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ดังนี ้

  1. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน    

  2. สัมพันธ์กับบริบทในโลกแห่งความเป็นจริงและใช้ตัวอย่างจริงในการเรียนรู้

  3. สัมพันธ์กับประสบการณ์ท้ังในอดีตและปัจจุบันของผู้เรียน  

  4. น าเสนอวิธีการสอนอันหลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21         

  5. เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาหรือโครงงานท่ีมีความซับซ้อนและ                 

ไม่สามารถนิยามได้ชัดเจน         

  6. เน้นกระบวนการตั้งค าถามและสืบค้นค าตอบด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  7. ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้แบบร่วมมือและการแก้ไขความขัดแย้ง           

เชิงสร้างสรรค์           

  8. เน้นการทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน รวมถึงการประเมิน               

การเรียนรู้ของเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน        

  9. น าเสนอวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21          

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ้างใน พงษ์ลิขิต เพชรผล                

,2561) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่าเป็นการพยายามเปล่ียนบทบาทครู

จากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagody)                 

ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ

เสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึง

ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกการ

จัดการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered)  

  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) กล่าวไว้ว่า สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีท้ังความรู้ ทักษะการเรียนรู้การคิด และมีทักษะชีวิต 
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โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีกว้างและลึกในหลากหลายเรื่อง รวมท้ังมีทักษะในการจ าแ นก

แยกแยะข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการคิดท่ีดี มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล มีจิตแห่ง

ความเคารพ มีจิตแห่งจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก โดยครูควรจัด

สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมในการ

เรียนท่ีมีความสะดวกในการเคล่ือนย้าย สามารถปรับรูปแบบในการใช้พื้นท่ีในห้องเรียนได้อย่างงาย

ดาย เอื้อต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าเรียนท่ีเน้นเนื้อหา 

ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้จะมีการประเมินท่ีแปรเปล่ียนได้โดยไม่ใช่การประเมินตามเงื่อนไข

มาตรฐานเดียวกัน และมีการประเมินท้ังระดับบุคคลและทีมงาน รวมท้ังเป็นการประเมินท่ีเปิดเผย 

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินด้วย และให้ผู้เรียนได้น าส่ิงท่ีจะทดสอบไป

ศึกษา พิจารณาและตอบมาอย่างรอบคอบให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องสมเหตุสมผลมากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการ

แสดงศักยภาพท่ีแท้จริงของเขาออกมา รวมทั้งผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน

ชีวิตจริงได้           

  สรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องให้ความส าคัญกับ

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child – centered approach) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ของ

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น อภิปรายผล สะท้อนความคิด และน าไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมในขั้นตอนของการแลกเปล่ียนความคิดในการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ ความต้องการ 

พร้อมแสวงหาแหล่งเรียนรู้หรือทรัพยากรในการเรียน ออกแบบ พร้อมปฏิบัติการจัดกิจกรรม                        

การเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือมโยงและตอบโจทย์ของผู้เรียน เช่น ชีวิตในการท างาน หรือน าไปใช้ประโยชน์

ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้ มีวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติ ลงมือกระท า

จริงและเป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการหรือส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Learning By 

Doing) หรือวิธีแก้ปัญหา (Problem Solving) มีรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธี 

เพื่อกระตุ้นความคิด สร้างบรรยากาศท่ีดี กระตุ้น การเรียนรู้ ได้รับประโยชน์ เช่น ได้รับความรู้และ

ทักษะท่ีจ าเป็น สร้างความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของตนเอง และสมาชิกกลุ่มเรียนด้วยกัน 

พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
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2.4.3 ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21   

  เนื้อหาสาระท่ีควรสอนให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นั้นควรประกอบด้วย                   

3 ด้านใหญ่ๆ คือ ความรู้พื้นฐาน ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และทักษะชีวิต ดังต่อไปนี้  (ชัยวัฒน์ 

สุทธิรัตน์ ,2559)           

  2.1 ความรู้  ท่ีควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

จิตส านึกต่อโลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม

มนุษย์และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ สุขภาพและสวัสดิภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้พื้นฐานเชิงทัศนาการ (Visual literacy) ความรู้พื้นฐานทางข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้พื้นฐานทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural literacy) ความรู้พื้นฐานในเรื่องปริมาณ

  2.2 ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ท่ีควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 

21 ประกอบด้วยความอยากรู้/จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined mind)  การคิดระดับสูง การคิด                

เชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง ทักษะการสังเคราะห์ (Synthesizing 

mind) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกัน                       

การสร้างเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ตามบริบท                 

ด้านไอซีที การใช้วิธีการเรียนรู้ การใช้ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร การผลิตนวัตกรรม การจัดล าดับ

ความส าคัญ การวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์การใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิภาพ       

การสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม การต้ังค าถามและการวิเคราะห์ การหาแนวโน้มและ

คาดการณ์ความเป็นไปได้ และการรู้คิด        

  2.3 ทักษะชีวิต ท่ีควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

ความเป็นผู้น าความสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุผลท่ีดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และใน

ฐานะพลเมือง การเข้าถึงคนและความสามารถในการเจรจา การสร้างความสัมพันธ์อั นดีกับผู้อื่น 

ความสามารถในการช้ีน าตนเองการกล้าเส่ียง การจัดการความซับซ้อน การรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผล

ของตนเอง ความสามารถในการส่ือสารแบบโต้ตอบ/การโต้ตอบโดยอิสระการมีส่วนร่วมในฐานะ

พลเมือง ในระดับท้องถิ่นและโลกความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital citizenship) จิตแห่งความเคารพ 

(Respectful mind) จิตแห่งจริยธรรม (Ethical mind) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช  

(2556) กล่าวไว้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามรูปสามารถแจกแจงออกได้เป็น 3Rs + 8Cs + 2Ls 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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  1.  ทักษะ 3Rs ไ ด้แก่  Reading (การอ่ าน )  Writing (การเขียน ) และ 

Rithmetics  (การค านวณ)         

  2. ทักษะ 8Cs ได้แก่      

  Critical Thinking and Problem Solving ( ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา)  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม)/ Collaboration , Teamwork and leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการ

ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ) Cross-Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง

วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ )  Communication , Information and media Literacy                        

(ทักษะด้านการส่ือสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ) and Media literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร)  Career and learning Self-Reliance (ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู้)  Change (ทักษะการเปล่ียนแปลง)     

  3. ทักษะ 2Ls ไ ด้แก่   Learning (ทักษะการเรียนรู้ )  และ Leadership          

(ทักษะผู้น า)            

  สรุปได้ว่า ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับ

ตนเอง การเปล่ียนแปลงของโลก การเป็นพลเมือง การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ การศึกษา ตลอดจน

ความรู้ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตต่างๆ ซึ่งมีความครอบคลุมทักษะท่ีจ าเป็น อาทิ ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ได้แก่ การเขียน การคิด การอ่าน การค านวณ ทักษะกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ การส่ือสาร การแก้ไขปัญหา การบูรณาการ การเช่ือมโยง 

คิดเชิงระบบ การคิดใคร่ครวญ พิจารณา ฯลฯ เป็นต้น ทักษะ  ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี เช่น 

การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และจะต้องรู้เท่าทัน พร้อมรับการบริโภคข้อมูล

ท่ีหล่ังไหล ส่ือมัลติมีเดีย ฯลฯ เป็นต้น และทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ การยืดหยุ่น การปรับตัวการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การเข้าสังคม ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และเปล่ียนแปลง และท่ีส าคัญจะต้องมี

จริยธรรม ศีลธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ดัง

ตารางท่ี 3 หน้าถัดไป พบว่า  
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห ์ความสอดคล้องแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

 

 

นักวิชาการ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การยึด

ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

แลกเปล่ียน

ข้อมูล

ข่าวสาร            

ใช้ระบบ

เทคโนโลยีฯ 

ยึดหลัก

ประชาธิป  

ไตย 

วิธีการท่ี

หลาก   

หลาย 

พึ่งตน   

เอง        

และ

เครือข่าย 

จอห์น แนสบิท (อ้างใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา           

ธิราช ,2557) 

√ √ √ √ √ 

อิริค ซมิดท์ และ เจแรด               

โคเฮน (อ้างใน อดุลย์              

วังศรีคุณ  , 2557) 

 √    

สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (อ้างใน 

จินตนา สุจจานันท์ ,2556) 

 √ √  √ 

อัลวิน ทอฟฟเลอร์ (อ้างใน 

สุนีย์ ชัยสุขสังข์ ,2557) 

 √   √ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

(2550) 

 √ √   

พัชรินทร์ สิริสุนทร  (2556) √ √    

ภักดี รัตนมุขย์ (2561) √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 

 

นักวิชาการ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ยึดผู้เรียน

เป็น

ศูนย์กลาง 

แลกเปล่ียน

ข้อมูล

ข่าวสาร            

ใช้ระบบ

เทคโนโลยีฯ 

ยึดหลัก

ประชาธิป  

ไตย 

วิธีการท่ี

หลาก   

หลาย 

พึ่งตน 

เอง        

และ

เครือข่าย 

ชัยวัฒนธ์ สุทธิรัตน์ (2559) √ √ √ √ √ 

สุมิตร สุวรรณ (2561) √ √    

Barbara Means  , Pacific 

Policy Research Center 

(อ้างใน สราวุฒิ กันเอี่ยม 

,2561) 

√ √ √ √ √ 

UNESCO (2551) √ √ √ √ √ 

ส านักงานเลขาธิการฯ                 

(อ้างใน พงษ์ลิขิต เพชรผล 

,2561) 

√ √    

Churches (อ้างใน วิโรจน์ 

สารัตนะ ,2556) 

√ √ √ √ √ 

พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์

(2559) 

√     
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 

 

นักวิชาการ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ยึดผู้เรียน

เป็น

ศูนย์กลาง 

แลกเปล่ียน

ข้อมูล

ข่าวสาร            

ใช้ระบบ

เทคโนโลยีฯ 

ยึดหลัก

ประชาธิป  

ไตย 

วิธีการท่ี

หลาก   

หลาย 

พึ่งตน 

เอง        

และ

เครือข่าย 

Trilling  (อ้างใน พงษ์ลิขิต 

เพชรผล ,2561) 

√ √ √ √ √ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยฯ (2556) √ √ √ √ √ 

ส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาฯ (อ้างใน พงษ์ลิขิต 

เพชรผล ,2561) 

√ √ √ √ √ 

วิจารณ์ พานิช (2556) √ √ √ √ √ 

มานะ สินธุวงษานนท์ (2562)  √  √  

           

 จากตารางท่ี 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ว่า แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ยึดหลักประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนพึ่งพาตนเองและเครือข่าย เนื่องจากการ

เรียนรู้มีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคมเป็นอย่างมาก ถ้าสังคมประกอบไปด้วยคนท่ีมีความรู้  

ความสามารถก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมีความส าคัญหลายด้านๆ  ซึ่งการเรียนรู้

จะต้องเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา  เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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อย่างมีความสุข และสามารถสร้างและพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้  ดังนัน้ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดสภาพปัญหาและความ

ต้องการ จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น การวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรม การเรียนรู้ ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีเน้น

การลงมือกระท าจริง ได้มีการฝึกการปฏิบัติ และหลากหลาย  สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม ไม่ยึดติด

ต ารา ทฤษฏี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ และประเมินผลการเรียนรู้  ครูจะต้องคอยกระตุ้น 

แนะน า อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งความรู้ วิทยากร ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิด

การเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น อาทิ การคิด เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล สร้างสรรค์ 

การท างานเป็นทีม   การสร้างเครือข่าย การส่ือสาร  การสร้างปฏิสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพท่ีดี การ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรวมถึงวิธีการใช้การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อ

พัฒนาวุฒิภาวะ  ให้มีความสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ส านึกและเห็นคุณค่าของตนเอง  

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

2.5.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

  Abdullah, M.S, Abu Bakar,N .R and Mahbob, M .H.  (2012) ศึกษา

พลวัตของการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนโดยการสังเกตระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อท้ังครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะสนับสนุนการแลกเปล่ียน

ข้อมูล กระตุ้นความสนใจเช่นเดียวกับการรับรู้ และการเคารพในหมู่ครูและนักเรียน  ระดับของการมี

ส่วนร่วมและรูปแบบของการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องเรียนระดับปริญญาตรี 

จ านวน 2 ห้องเรียน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ห้อง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 สัปดาห์ พบว่า 

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นกระบวนการโต้ตอบท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากท้ัง

อาจารย์และนักเรียนในห้องเรียน การท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนจะ

ช่วยให้อาจารย์เข้าถึงนักเรียนท่ีไม่โต้ตอบและวางแผนวิธีการกระตุ้นให้ ท้ังอาจารย์และนักเรียน

จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในห้องเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมี
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ความหมายมากขึ้น  ข้อเสนอแนะของการวิจัย ควรศึกษาเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มของนักเรียน

และความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมในห้องเรียน ซึ่งการสนทนากลุ่มควรจะด าเนินการกับนักเรียน 2 ชุด 

คือ นักเรียนท่ีมีความอดทนและกระตือรือร้นจากแต่ละห้องเรียน    

  Tesfaye, S. and  Berhanu, K. (2015) ศึกษาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

นักเรียนในวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบันโดยการอภิปรายกลุ่มการน าเสนอและการสาธิต : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยแมดดาร์ วาลาบู (Madda Walabu University) ด้านการจัดการการท่อง เท่ียว                    

ผลการศึกษาพบว่า 75% ของนักเรียนมั่นใจว่าการอภิปรายกลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้

อย่างอิสระในช้ันเรียนมากกว่าการสาธิตและการน าเสนอการศึกษายังช้ีให้เห็นว่าความท้าทายท่ีส าคัญ

ท่ีขัดขวางผู้เรียนไม่ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายกลุ่มการน าเสนอและการสาธิต คือ                

การขาดแคลนเวลา ความรู้ด้านวิชาการไม่ดี ความเขินอาย ทักษะการส่ือสารท่ีไม่ดี ข้อก าหนดส าหรับ

การน าเสนอและการสาธิต (เครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการและวัสดุ อุปกรณ์) ของการเตรียมการ 

นักวิจัยได้จัดหาวิธีการ เพื่อปรับปรุงการเข้าร่วมของนักเรียนมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้ของพวกเขาขั้นตอนแรก คือ การกระตุ้นพวกเขาโดยการเรียกช่ือเพื่อนและครูของพวกเขาเพื่อ

ความเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายและเข้าถึงได้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์เช่นกันท่ีให้นักเรียน

น าเสนอเนื้อหา เพื่อนของพวกเขามีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยครูจะเตือนนักเรียนทุกคนให้เป็น

ผู้น าเสนอท่ีดีท่ีสุด หรือผู้สาธิตในวันนั้นซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้เฉพาะเรื่องของตน และตอกย้ าความเป็น

ตัวตน เอกลักษณ์ ของกลุ่ม        .

  Guthrie, K.L. and Mccracken, H. (2010) ศึกษาการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ความเป็นธรรมทางสังคมผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ ด้วยการบริการ สังคมแบบออนไลน์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในเว็บการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมใน

หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในแถบมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา ด้วยการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อ

ใช้สนับสนุน ผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายในการร่วมกันอภิปร าย แลกเปล่ียนประสบการณ์                    

การเรียนรู้และการท างานร่วมกันผ่านเทคโนโลยี และวิธีการสอนบนเว็บไซต์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้เรียน

ท่ีเข้าร่วมจ านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเกิดผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการเรียนรู้                     

ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดสติปัญญา แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบออนไลน์ ความผูกพันของพลเมือง การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

ความคิดกับผู้เรียนคนอื่นๆ เป็นโอกาสในการสะท้อนโครงสร้างเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนตลอดจนเป็น
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การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักในตนเองผ่านการใช้ส่ือท่ีมี

ความหลากหลายอย่างมีประสิทฺธิภาพ         

  นี ผุดผ่อง (2552) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์คนชรา ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างกิจกรรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อความสามารถในการดูแลตนเองมี

กระบวนการของกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อัน ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์                    

2) ขั้นถกคิดและอภิปราย 3) ขั้นสรุปความคิด 4) ขั้นน าไปปรับใช้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุหญิงในสถาน 

สงเคราะห์คนชรามีความสามารถในการดูแลตนเอง 2. ผลการทดลองกิจกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมี

ค่าเฉล่ียความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการดูแลตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ผลการทดลองกิจกรรม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อความสามารถใน

การดูแลตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.85)      

  ศิริพร เพ็งจันทร์ (2560) ศึกษาการเรียนรู้รูปแบบโครงงานสู่การเรียนแบบมี                  

ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า จากแบบประเมินพฤติกรรมได้สร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและเป็นผู้ท่ีมี

ส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพท่ีดีมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรม              

การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ชีวิตและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ

ในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ ข้อเสนอแนะ การน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ

พัฒนาความสามารถการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึ้นส่งผลต่อการสร้างประชาธิปไตยใน

ห้องเรียน           

  ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล (2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล : การประยุกต์ใช้การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล ประกอบไปด้วย 

องค์ประกอบ 5 ด้าน 15 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวบ่ง ช้ีคือ                   

1.1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือเสนอแนวทางการ
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ด าเนินงาน 1.3 การมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กิจกรรม หรือโครงการ 1.4 การมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอความต้องการ 1.5 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ความต้อง การ               

1.6การมีส่วนร่วมในการสรรหาหรือแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือบุคลากรใน กศน.ต าบล/แขวง                   

2. ด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย   ตัวบ่งช้ีคือ 2.1 การมีส่วนร่วมในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่างๆ 2.2 การมีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนเงินทุน 

วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี และแรงงาน  2.3 การมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการด าเนินงาน 3. ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และประสานงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีคือ 3.1 การมีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่างๆ 3.2 การมีส่วนร่วมในการประสานงานหรือ

แสวงหาภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษา 4. ด้านการติดตามผลและประเมินผล ประกอบด้วยตัว

บ่งช้ีคือ 4.1 การมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา 4.2 การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา และ  5. ด้านการร่วมรับประโยชน์  ประกอบด้วยตัวบ่ง ช้ีคือ                              

5.1 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์   จากการศึกษาท่ีจัดขึ้น 5.2 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับ

ประโยชน์จาก กศน.ต าบล/แขวง  2) ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบ

เชิงทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 

กศน.ต าบลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (df = 145.75, RMSEA = 0.06, 

SRMR = 0.04, NFI = 0.93, GFI = 0.93, PGFI = 0.57) โดยน้ าหนักองค์ประกอบท้ัง 15 ตัวแปร                

มีค่าเป็นบวก มีขนาดต้ังแต่ 0.69 ถึง 0.91  3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล คือการท่ีผู้มีส่วนร่วมในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบลตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 

โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ บุคลิกภาพของหัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง แรงจูงใจของผู้มีส่วนร่วมใน

ชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และปัจจัยเงื่อนไข ได้แก่ การท่ีประชาชนต้อง

ตระหนักและเห็นความส าคัญของกศน.  การประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึงการมีส่ิงสนับสนุนทางวิชาการ 

(Academic Support) ท่ีเพียงพอ และ การมีแผนงานหรือแนวทางในการให้เข้ามามีส่วนร่วมที่ชัดเจน 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของ กศน.ต าบล โดยน าเสนอต่อภาครัฐ จ านวน 6 ประเด็น ภาคเอกชน จ านวน  3 ประเด็น                                

ภาคประชาสังคม จ านวน 2 ประเด็น และประชาชนท่ัวไป จ านวน 3 ประเด็น โดยมีความเหมาะสม                       

(   ระหว่าง 3.92 ถึง 4.08) และความเป็นไปได้ ( ระหว่าง 4.00 ถึง 4.31) ในการน าไปสู่                      
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การปฏิบัติ           

  มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอ านาจของ

ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ                    

การเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อ                

การพึ่งตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลางการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู

ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อวิถีชีวิตระบบทุนของชุมชนท่ีมีรูปแบบและวิธีการทาง

วัฒนธรรม ความเสมอภาคยุติธรรมในการจัดการของชุมชน และการสร้างหลักประกันความมั่นคงใน

การด ารงชีวิตร่วมกัน และรูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ท้ังในชุมชนเมือง

และชุมชนชนบท ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของ

ชุมชน การท าประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปัญหา การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ ความเข้าใจในการ

พัฒนา การเปล่ียนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการ คณะบุคคลหรือ

แกนน าในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืน มีการติดตามผลการด าเนินงานและมี

การสร้างความสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกหรือกลุ่มชุมชนอื่นๆ  

2.5.2 งานวิจัยเก่ียวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 มนธิรา ธาราเวชรักษ์ (2558) ศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาท

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ   

51-60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้อยู่

ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเป็น อพม. ต่ ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม.) ความคิดเห็นต่อลักษณะการปฏิบัติตามบทบาท อพม. 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงพม. สูงสุด รองลงมาปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา

แนะน าและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และน้อยท่ีสุด ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการศึกษา

พัฒนาตนเองของ อพม. ส าหรับความคิดเห็นต่อศักยภาพของ อพม. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพ

สูงสุดด้านทัศนคติ รองลงมาด้านทักษะการปฏิบัติ และน้อยท่ีสุด ด้านความรู้  ส่วนความคิดเห็นต่อ
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การส่งเสริมบทบาท อพม. พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับการส่งเสริมบทบาทจากส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มากท่ีสุด รองลงมาคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัด/กทม) และกองกิจการอาสาสมัครและภาค

ประชาสังคม (กอส.) ตามล าดับ เมื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า เพศระดับการศึกษา 

รายได้ ระยะเวลาการเป็นอพม. ท่ีต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นด้านลักษณะการปฏิบัติตามบทบาท  

ด้านศักยภาพ และด้านการส่งเสริมบทบาทของ อพม. ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะ อพม. ควรปฏิบัติในบทบาทด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาพัฒนาตนเอง

ของอพม. เพิ่มมากขึ้น และควรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการประสานส่งต่อการท างาน

กลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง ขอทาน กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์การเข้าถึงกองทุน 

รวมถึงความรู้ใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ อพม. ควรได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนงานท่ีชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงานมีสัดส่วนจ านวน อพม. ท่ีสอดคล้องกับ

บริบทพื้นท่ี และได้รับสวัสดิการค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้อพม. 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง   

 ยุพาพิศ วรรณโชติ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ต่อการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะต่อแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะต่อ

การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด ผลการศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

ความรุนแรงในครอบครัวภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการด าเนินการในสถานการณ์ท่ีไม่มีเหตุการณ์

ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด โดยเฉพาะการร่วมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านความ

รุนแรงในครอบครัว แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอพม.ในการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว 

พบว่า ควรมีการประสานงานการท างานท้ังภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ควรมีการอบรมอพม. 

ด้านบทบาทและหน้าท่ีด้านการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ข้อเสนอแนะจากการศึกษา                    

ควรก าหนดให้ อพม. มีส่วนร่วมด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะ         

การร่วมประสานงานและการร่วมรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ก าหนดนโยบายให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นท่ีจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังความรุนแรง

ในครอบครัวให้ อพม.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ควรเช่ือมประสานกลไกการท างานในแต่ละระดับและ 

ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านความรุนแรงในครอบครัว ควรให้ความรู้และก าหนดบทบาท
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หน้าท่ีเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน ควรส่งเสริมให้อพม. มีการประกอบอาชีพหลักท่ีมี

รายได้ท่ีแน่นอน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าท่ีของ อพม. ได้อย่างเต็มท่ี   

 นพพร ทิพวงค์ (2552) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่                    

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพสมรส มีสถานภาพเป็นหัวหน้า

ครอบครัวมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว และระยะเวลาท่ีเข้า

มาเป็นอพม. 4 ปี ผลการศึกษาภาพรวม ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อพม. อยู่ในระดับปานกลาง

ท้ัง 3 ด้าน ด้านช้ีเป้า เฝ้าระวัง ด้านการเช่ือมกลุ่มเดิม เสริมสร้างกลุ่มใหม่ และด้านร่วมใจท าแผน

ชุมชน โดยเฉพาะประเด็นช้ี เฝ้าระวัง ปฏิบัติมากในด้านการส่งเสริมบริการสังคมเบื้องต้น                        

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติของ อพม. พบว่า ภาพรวมมีระดับปัญหาปานกลาง                

โดยปัญหาด้านการด าเนินงานมากและด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ส่วนปัญหา

ด้านบุคลากร พบว่าประเด็นการไม่ทราบขอบเขตและการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก สตรี 

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรส่งเสริม อพม.    

มีกระบวนการท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความช านาญในการปฏิบัติงานและทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน

จนกระท่ัวเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม 

ทบทวน หรือจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทิศทางการท างานของ

กระทรวงฯ ควรสร้างความพร้อมของ อพม. ในการท างานโดยการจัดโครงการ / กิจกรรมอบรม                 

ฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเสริมคุณลักษณะความสามารถของ อพม. ให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคมและ

ประชาชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม   

 จริยา แดงวันสี (2556) ศึกษาบทบาท หน้าท่ีตามภารกิจของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผลการวิจัยพบว่า อพม.ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาอยู่นระดับมัธยาศึกษา มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ เกษตรกร/                

ท านา/ท าไร่/ท าสวน มีรายได้ระหว่าง 1,658-5,000 บาท ประสบการณ์การท าหน้าท่ี อพม. มากกว่า 

10 ปี และผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10 ครั้งขึ้นไป 

อพม. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีตามภารกิจรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเฉพาะด้านร่วมใจท าแผนชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อพม. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวมท้ัง 3 ด้าน พบว่า อพม. มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย แต่ปัญหา
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อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความรู้ ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อ

การส่งเสริม สนับสนุน อพม.ในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีตามภารกิจของ อพม.ในจังหวัด

กาฬสินธุ์ พบว่า อพม.มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม สนับสนุน อพม.ในการปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าท่ีตามภารกิจของอพม. ท้ัง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย อพม.ต้องการได้รับการ

พัฒนามากท่ีสุด  การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า อพม.ท่ีมีอาชีพและ

รายได้แตกต่างกันจะมีความต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณแตกต่างกัน อพม. ท่ีมีเพศและ

อาชีพแตกต่างกัน อพม.ท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกันจะมีความต้องการได้รับการยกย่องแตกต่างกัน 

อพม.ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความต้องการได้รับสวัสดิการแตกต่างกัน และอพม.ท่ีมีเพศ อาชีพ และ

รายได้แตกต่างกันจะมีความต้องการได้รับการพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ดกาฬสินธุ์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้การสนับสนุน อพม.ด้วยการจัดอบรม

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางด้านความรู้ กฎหมาย เทคโนโลยี และคุณธรรม ควรจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และประสบการณ์การท างาน ระหว่าง อพม.ด้วยกัน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ

ท างานและเป็นการเสริมความสามัคคี ควรจัดสรรค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความ

ทุ่มเทและการเสียสละในการท างาน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสังคม และควรให้

รางวัล เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อให้ อพม. เป็นพลังส าคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้มี

ปัญหา รวมท้ังการป้องกัน แก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีให้มี

ประสิทธิภาพ           

 นงนุช จิตตะเสโณ และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2560) ศึกษาอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลากับการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน เริ่มต้ังแต่การค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ียังเข้าไม่ถึงการบริการ การเฝ้าระวัง สถานการณ์ทางสังคม

ในพื้นท่ีของตน และการเป็นผู้ผลักดันและกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจกันระดมความคิด เพื่อจัดท า

แผนของชุมชนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมท้ังยังเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายใน

ระดับชุมชนและนอกชุมชน อันจักส่งผลให้ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นในครรลองของ

การพัฒนาท่ียั่งยืนในท่ีสุด  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเป็นกลไก

ส าคัญระดับพื้นท่ี ต้ังแต่ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งเป็นตัวแทนของกระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการลงพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ียังไม่สามารถ

เข้าถึงบริการ โดยการประสานส่งต่อและการให้ข้อมูลสิทธิ์ท่ีควรได้รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ              

คนสงขลา การวิเคราะห์ SWOT ด้านการปฏิบัติของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า ยังคงขาดทักษะในการปฏิบัติงานจึงท าให้ขาดการยอมรับจากคนใน

ชุมชน รวมท้ังไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีควร อีกท้ังยังมี

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นพี่เล้ียง ฉะนั้นหากสามารถขจัด

จุดอ่อนและลดอุปสรรคท่ีมีอยู่ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาสท่ีคอยหนุนเสริมได้มากกกว่า

ท่ีผ่านแล้ว ย่อมช่วยให้สามารถขับเคล่ือนภารกิจได้อย่างมั่นคง อันจักน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ในท่ีสุด แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้แก่ 

ประการแรก การก าหนดทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ประการท่ีสอง การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะท่ี

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประการท่ีสาม การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และประการท่ีส่ี การ

สร้างการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่ิงเหล่านี้ย่อมน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้

มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดสงขลา เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ยังไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรช้ีแจงให้คนในชุมชนได้

ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดท าแผนชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างมี

ทิศทางยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าท่ีอันจักท าให้เป็นท่ียอมรับของ

สังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป         

 ระพีพรรณ ค าหอม และรณรงค์ จันใด (2560) ศึกษาสัดส่วนของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พบว่า อพม.มีการงานท างาน 4 ภารกิจ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง    

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และการพัฒนาตนเอง 2) การช่วยเหลือทางสังคม 

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 3) การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 4) การพัฒนาตนเอง 

โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริม

การเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวงพม. ผลการศึกษาสัดส่วน อพม. 
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ท่ีเหมาะสม คือ 2 คน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน และแนวทางการจัดงบประมาณการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

การด าเนินงานตามภารกิจและบทบาท อพม. โดยการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อพม. 

ไม่ใช่ค่าตอบแทนรายเดือน และสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของอพม.ใน

พื้นท่ีตามความเป็นจริง           

 รัตนา เจริญรัมย์ และอนุจิตร ชิณสาร (2561) ศึกษาแนวทางการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อ าเภอโนนแดง จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า ปัญหาด้านศักยภาพของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายหน่วยงานท าให้เป็นอุปสรรคใน

การจัดสรรเวลา 2) ปัญหาด้านการบริหาร  พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                     

ขาดการประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียงในการท างานตามภารกิจต่างๆ 3) ปัญหาด้านสวัสดิการ 

พบว่า มีข้อจ ากัดในการคัดสรรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากไม่มี

ค่าตอบแทนใดๆ จึงต้องเกิดจากจิตอาสาโดยแท้และการด าเนินการของอาสาสมัครและความั่นคงของ

มนุษย์ก็เน้นการท างานกันเป็นทีม 4) ปัญหาด้านเครือข่าย พบว่า การสร้างเครือข่าย จ าเป็นต้องอาศัย

การมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่จ ากัดอยู่

เพียงแค่งบประมาณของแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรร 5) แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีอ าเภอโนนแดง คือ ควรมีการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ การสร้างแกนน า การมีส่วนร่วมของสมาชิก การก าหนดวัตถุประสงค์  

การก าหนดกิจกรรม การหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2.5.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   

  พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ (2558) ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ           

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 ผลการวิจัยพบว่า          

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักพัฒนาสังคม 

เน้นงานลงพื้นท่ี ผู้ท่ีปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท างานระหว่าง 1 เดือน – 5 ปี หน่วยงานท่ีปฏิบัติ คือ           

ศูนย์ คุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งภาพรวมผลการศึกษาระดับปฏิบัติของ            

ทีมสหวิชาชีพตามกระบวนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของคนไร้ ท่ีพึ่งตามพระราชบัญญัติ                  

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการประสานส่งต่อ ยกเว้น 
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ด้านการประเมินวางแผน ซึ่งกลุ่มตัวปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ท้ังนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผน

ฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ ( Individual Rehabilitation Program : IRP) ขณะท่ี

ภาพรวมผลการศึกษาความคิดเห็นของทีมสหวิชาชีพต่อการด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 พบว่า อยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านการป้องกันปัญหาคนไร้ท่ีพึ่ง ส่วนใหญ่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชนให้

มีการเข้าใจและยอมรับคนไร้ท่ีพึ่ง ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับ

ระดับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งและระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและ

หน่วยงานท่ีปฏิบัติแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ                     

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา             

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรก าหนดนโยบายการท างานกับครอบครัวชุมชน ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่ง

ปัญหา และพัฒนาระบบ Safety Net ให้มีความหลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายใน

การท างาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรท้ังการฝึกอบรมความรู้และทักษะตลอดจนการพัฒนาตนเอง

ให้มีความพร้อมในการท างาน รวมถึงควรส่ง เสริมให้หน่วยงานมีการ จัดการรายกร ณี                                

(Case Management) เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือท่ีมีความเฉพาะและตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

  อัจฉราพร ปะทิ (2559) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของ

ประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง : กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนต าบลผาสิงห์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจต่อการคุ้มครอง                   

คนไร้ท่ีพึ่ง โดยภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เห็นได้ว่า

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ความหมายของคนไร้ท่ีพึ่งและคน

ขอทาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.5 ,75.0 และ 50.0 ยกเว้นด้าน

กฎหมายคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน ซึ่งประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจในกฎหมายการคุ้มครอง                    

คนไร้ ท่ีพึ่งอยู่ ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดับ และประชาชนมีความคิดเห็นว่า                   

ความเหมาะสมความจ าเป็นท่ีต้องการมีการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง คือ การให้ความช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง

ควรสร้างอาชีพมากกว่าการให้เงิน รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง คนไร้ท่ีพึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
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ว่า มีการจัดต้ังศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ส าหรับบริการท่ีจัดให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง มีความ

คิดเห็นว่าการฝึกอาชีพให้กับคนไร้ท่ีพึ่งท าให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีความคิดเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์เท่ากัน ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ภูมิล าเนาเดิมและระยะเวลาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ควรมีการให้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน แก่ประชาชนและชุมชน เพราะจะได้

ทราบการคุ้มครอง ได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ได้มีความรู้ ได้ให้มีการช่วยเหลือตนเอง เป็นการให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสามารถน าไปปรับใช้กรณีท่ีเกิดปัญหาขึ้น 

และควรให้ชุมชนดูแลคนไร้ท่ีพึ่งมากกว่าการส่งคนไร้ท่ีพึ่งเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ เพราะจะ

ได้ไม่ถูกทอดท้ิงลดภาระของภาครัฐ ชุมชนจะได้ช่วยเหลือกัน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจะต้อง

ช่วยเหลือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาบางคน มีญาติพี่น้องอยู่ 

  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ (2560) ศึกษา

แนวทางการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการรับคนไร้ท่ีพึ่งกลับสู่ชุมชน พบว่า 

สถานการณ์ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งในปัจจุบัน เกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบ

บริการจากภาครัฐ และเกิดจากตัวคนไร้ท่ีพึ่งเอง เมื่อเข้าสู่รัฐสวัสดิการโดยมีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ให้การคุ้มครอง บ าบัด ดูแลจนสามารถกลับสู่ครอบคารัวก่อนการส่งคืน ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ

ของสัมพันธภาพ ปรับเปล่ียนทัศนคติ ลดมายาคติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม             

เสริมพลังครอบครัวและชุมชนในการร่วมดูแลและแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพึ่ง มีรูปแบบการจัดการปัญหา

คนไร้ท่ีพึ่งท่ีเน้นบริบทสังคมและวัฒนธรรมชุมชน มีการอาศัยทุนทางสังคม กลุ่มอาสาสมัคร/จิตอาสา

ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนไร้ท่ีพึ่ง รวมถึงใช้ทรัพยากรและศักยภาพของหน่วยงานในการจัดการ

ปัญหาคนไร้ท่ีพึ่ง ข้อเสนอแนะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรลงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้     

สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวและชุมชนก่อนการส่งคืนคนไร้ท่ีพึ่งสู่ชุมชน 

โดยชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมหนุนเสริมให้คนไร้ท่ีพึ่ง ครอบครัวและชุมชนสามารถอยู่ด้วยกัน

อย่างมีความสุข พร้อมส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับการด ารงชีวิตของครอบครัวท่ีมี                    

คนไร้ท่ีพึ่งอยู่ในการดูแล อีกท้ัง สร้างแนวทางการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเชิงกระบวนระบบโดยพัฒนาให้

เกิดเครือข่ายการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในระดับท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  ส่งเสริมศักยภาพและ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นท้ังการป้องกันและตัดวงจรการเกิดคนไร้ท่ีพึ่งซ้ า พร้อมกับพัฒนากลไกการ

ท างานท่ีผู้เกี่ยวข้องจะต้องมาร่วมออกแบบการท างานรวมกัน ตลอดจนวางแผนการท างานเพื่อการ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งร่วมกัน  

2.5.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

  พงษ์ลิขิต เพชรผล (2561) ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นเมือง ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดของ         

การบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย 

กรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร กรอบแนวคิดเรื่องลักษณะห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 กรอบแนวคิด

เรื่องความเป็นพลเมืองและกรอบแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง 2) จุดแข็ง

ของการบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพของความเป็นพลเมือง คือ 

บรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จุดอ่อน คือ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา ส่วนโอกาส คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และภาวะคุกคาม 

ได้แก่ นโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม และ 3) กลยุทธ์การบริหารห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง มี 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์

การปฏิรูปการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง 

(2)กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพของหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชาหน้าท่ี

พลเมืองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง และ (3) กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการมีคุณภาพของความเป็นพลเมือง    

  วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2561) ศึกษากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ของครูในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาทักษะใน 4 หมวดหมู่ คือ 1) วิถีทางของความคิด 2) วิถีทางของการท างาน                      

3) เครื่องมือส าหรับการท างาน และ 4) ทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมในยุคสมัยแห่งความเปล่ียนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมในยุคสมัยแห่งความเปล่ียนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีจะน าพาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แนวทางหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้
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โดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอนท่ีเช่ือมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียนให้สัมพันธ์กับชุมชน      

ผ่านการบูรณาการสาระความรู้ในหลายศาสตร์กับประเด็นปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง และเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ในชุมชนและส่ิงแวดล้อมของผู้เรียน เน้นทักษะทางความคิด การแก้ปัญหา เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ตรงจากการ ลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

  อติพร เกิดเรือง (2560) ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21             

เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิตทัล ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

รองรับสังคมในยุคดิจิทัล มี  4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเรียนรู้เกี่ยวดิจิทัล 2) การคิดสร้างสรรค์                      

3) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) ผลิตภาพท่ีมีคุณภาพสูง  2. การเปล่ียนผ่านการเรียนรู้จาก     

ยุคเดิมสู่ยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การท างาน และ                

การด ารงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ                  

มุ่งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์  3. การจัดการศึกษาใน  

ยุคดิจิทัล ต้องค านึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง เน้นการสร้างสรรค์ปรับแต่งการเรียนรู้                  

การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน เน้นการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ 

สร้างสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไลน์ และ

ส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากขึ้น       

  อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2550) ศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา                  

นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยศึกษาแนวโน้มหรือทิศทางท่ีเหมาะสม

ระหว่าง ปี พ.ศ.2545 – 2555 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวโน้มด้านปรัชญาและแนวคิดของการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนจะเน้นการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเช่ือในความเสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู้              

ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) แนวโน้มด้านบทบาทของการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชนอย่างยั่งยืน 3) แนวโน้ม

ด้านหลักสูตรเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นหลักสูตรท่ีมีชุมชนและสถานการณ์

ประกอบการเป็นฐาน มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคลและชุมชน  

4) แนวโน้มด้านการบริหารการจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเน้นการ

กระจายอ านาจสู่ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 5) แนวโน้มด้านการ
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ประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีหลายรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสม

ของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะเป็นการประเมินท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามสภาพจริง

  อรรถสิทธิ์ ปากคลอง (2554) ศึกษา แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ ส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับการ จัดการธุรกิจขนาดย่ อม                         

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา ความต้องการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ประกอบด้วย 

ด้านเนื้อหาและกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านภาพแวดล้อม ด้านการ

ประเมินผล และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเนื้อหาและกิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทันกับ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต ซีดี มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้อย่างท่ัวถึง          

  ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ (2558) ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าใน

ศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันด้านภาวะ

ผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 3 ประเภทมี

ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 0.20, p = 0.82) แสดงว่ากรรมการ

องค์กรนิสิตนักศึกษามีสภาพปัจจุบันด้านภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกันตามประเภท

สถาบันอุดมศึกษา 2. องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิต

นักศึกษามีท้ังหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) สร้างแรงจูงใจ 3) มีวิสัยทัศน์ 

4) กล้าตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า 5) มีทักษะในการส่ือสาร 6) ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ 7) สร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติค่าไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 14.56  (p = 0.15, 

df = 10, GFI = 0.99, AGFI = 0.99 และ SRMR = 0.01) 3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในศตวรรษ

ท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา (The SMILE model for leadership development in 

the twenty first century of student organization board) ประกอบด้วยวิ สัยทัศน์  พันธกิจ 

เป้าประสงค์ และกรอบการพัฒนา 5 ด้านคือ 1) ทักษะทางสังคม (S – Social skills) ได้แก่ การรู้ เท่า

ทันสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์
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กับทีมงาน และการปรับตัวเข้าสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ (M – Morality and accountability) ได้แก่ ความสามารถในการจัดการอารมณ์                

การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม การมีค่านิยมและจรรยาบรรณ และการมีเจตคติท่ีดีและจิตส านึก

สาธารณะ 3) ความฉลาดในการคิดและท า (I – Intelligence in thinking and doing) ได้แก่ กล้า

ตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า กระบวนการคิดและแก้ปัญหา การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน และ                

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4) การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง (L – Literacy for change) ได้แก่ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การยอมรับความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงการก าหนดทิศทางให้แก่

ตนเอง และมีวิ สัยทัศน์ก้าวไกล และ 5) ความยึดมั่นผูกพันในการท างานเพื่อความก้าวหน้า                        

(E – Engagement in work progressing) ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ความมุ่งมั่น                   

แน่วแน่ต่อองค์การ การสร้างความร่วมมือ การสร้างประสิทธิผลและความก้าวหน้าและการท างานเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย 4. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา 

เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมี 5 เป้าประสงค์หลัก 17 เป้าประสงค์รอง 31 แผนงาน และ 58 โครงการ/

กิจกรรม           

  เอกชัย พุทธสอน (2556) ศึกษาแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา

ผู้ใหญ่ ประกอบด้วย (1.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1.2) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ

เทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู้ การใช้ และการจัดการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทัน และ 

(1.3) ทักษะชีวิตและการท างาน คือ มีทักษะในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และ

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 2) แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ (2.1) แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย คือ 

เน้นการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาผู้ใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2.2) แนวโน้มด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน                  

(2.3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเอง                     

การปฏิบั ติจริ ง  การสร้ างประสบการณ์เรียนรู้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และ ( 2.4)  แนวโน้ม                              
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ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนในสังคม                            

ซึ่งผลการประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ 

พบว่า ในแต่ละองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

2.6 สรุปการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อใช้ศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า   
 แนวคิดการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดส าคัญในการพัฒนา โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และประเมินผล                         
ก่อให้คนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน หรือน าไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆ อาทิ 
การพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ฯลฯ เป็นต้น โดยตามทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้         
 1. การวางแผน เป็นการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อพิจารณา ตัดสินใจ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหา       
  2. การปฏิบัติการ เป็นการลงมือปฏิบัติในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม แสวงหา
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ        
  3. การรับประโยชน์ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ทางวัตถุ จิตใจ   
  4. การประเมินผล เป็นการติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา เพื่อวางแนวการพัฒนาและ
ปรับปรุง            
 เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้แบบลงมือกระท า เกิด
ความเช่ือมั่นในศักยภาพ และขีดความสามารถของตนเองและสมาชิกกลุ่ม  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และความต้องการ วางแผนการเรียนรู้ เพื่อด าเนินโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมรับ                  
องค์ความรู้ ความภาคภูมิใจตนเองและผู้อื่น ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจและวางแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิม แบ่งปัน 
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ และการท างานร่วมกัน 
เข้าใจความแตกต่างและความหลายหลาย  มีความความสอดคล้องกับ ปรัชญา พิพัฒนาการนิยม ท่ีให้
ความส าคัญ การเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การลงมือกระท าจริง ใช้ปัญหาเป็นฐาน การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม รวมถึง แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ ท่ีให้ความส า คัญกับการสร้าง
บรรยากาศโดยให้ผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลาง มีการวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์ความต้องการ ร่วมก าหนด
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วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อด าเนินการ น าไปใช้ประโยชน์ได้ และมี
การประเมินผล ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ใช้ศึกษา สภาพ และความต้องการ ตลอดจนแนวทางส่งเสริม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่         
  1.การวางแผน ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
แลกเปล่ียนความคิด วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการเพื่อวางแผนในการเรียนรู้ 
  2.การปฏิบัติการ  ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์              
ได้ร่วมกันด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบลงมือกระท าตามแผนท่ีร่วมกัน
ก าหนดขึ้น รวมถึงแสวงหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้      
 3.การรับประโยชน์ ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้     
  4.การประเมินผล ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์              
มีการคิดพิจารณา ไตร่ตรองอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเพื่อตัดสินใจ วางแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น        
 จากการศึกษางานวิจัยกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อาทิ Abdullah, M.S, Abu 
Bakar,N .R and Mahbob, M .H. (2012) ศึกษาพลวัตของการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียน
โดยการสังเกตระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อท้ังครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูล กระตุ้นความสนใจเช่นเดียวกับ
การรับรู้ และการเคารพในหมู่ครูและนักเรียน  รวมถึง ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล (2555) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ต าบล : การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า องค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการด าเนินงาน 3) การประชาสัมพันธ์ 4) ด้าน
การติดตามประเมินผล และ 5) ด้านการร่วมรับประโยชน์  รวมถึงสอดคล้องกับ อรรถสิทธิ์ ปากคลอง 
(2554) ท าการศึกษาแนวทางจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม พบว่า แนวทางการจัดการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆด้าน    
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์(อพม.) เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสมบัติและบทบาท หน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557                 
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มีบทบาทและหน้าท่ี ได้แก่ การพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาทิ ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาทางสังคม  จัดกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย เผยแพร่ ให้ความรู้ เพื่อเป็นกลไกภาค
ประชาชนส าคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ประสบสภาวะยากล าบาก อาทิ คนไร้ท่ีพึ่ง ให้ได้รับการบริการ เข้างถึง
สวัสดิการ รวมถึงประโยชน์ต่างๆ ในระดับพื้นท่ี พร้อมขับเคล่ือนงานกับหน่วยงานในสังกัด และภาคี
เครือข่ายอื่นๆ           
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) พบว่า มนธิรา ธาราเวชรักษ์ (2558) ท่ีได้ศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม.ควรปฏิบัติในบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ และ
การศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น และควรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการประสาน ส่งต่อ 
การท างานกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง  ส าหรับ จริยา แดงวันสี (2556) ได้ศึกษา บทบาท หน้าท่ีตามภารกิจของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของ อพม.             
ในการปฏิบัติงานของ อพม. คือ ด้านความรู้ และพบว่าต้องการได้รับการส่งเสริมการสนับสนุน อพม. 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจมากท่ีสุด รวมถึง นพพร ทิพวงค์ (2552)  ได้ศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
มีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริม อพม. มีกระบวนการท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานและทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน จนกระท่ังเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ควรให้มีการฝึกอบรมทบทวน หรือจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ และทิศทางการท างานของ กระทรวงฯ ควรสร้างความพร้อม อพม. ในการท างาน                 
โดยการจัดโครงการ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเสริมคุณลักษณะความสามารถของ อพม.              
ให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคม และประชาชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน                      
การพัฒนาสังคมรวมถึงจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง โดย พงษ์ศักด์ิ                    
นาคศรีจันทร์ (2558) ท่ีได้ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 พบว่า ข้อเสนอแนะงานวิจัย กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการควรพัฒนาบุคลากรท้ังการฝึกอบรมความรู้และทักษะตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีความ
พร้อมในการท างาน และ อัจฉราพร ปะทิ (2559) ท่ีได้ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น
ของประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง : กรณีศึกษาประชาชนในชุมชนต าบลผาสิงห์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน พบว่า ข้อเสนอแนะควรมีให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนไร้ท่ีพึ่งและ                  
คนขอทานแก่ประชาชนและชุมชน เพราะจะได้รับการคุ้มครอง ได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ได้มีความรู้                 
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มีการช่วยเหลือตนเอง เป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสามารถ
น าไปปรับใช้กรณีท่ีเกิดปัญหาขึ้น และควรให้ชุมชนได้ดูแลคนไร้ท่ีพึ่งมากกว่าส่งคนไร้ท่ีพึ่งเข้ารับการ
ดูแลในสถานสงเคราะห์         
 เพื่อส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมถึงการพึ่งพาตนเองและเครือข่าย ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดสภาพ
ปัญหาและความต้องการ จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น การวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ความต้องการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรม การเรียนรู้ใช้วิธีการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือกระท าจริง ได้มีการฝึกการปฏิบัติ และหลากหลาย  สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
ไม่ยึดติดต ารา ทฤษฏี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ และประเมินผลการเรียนรู้     ครูจะต้อง
คอยกระตุ้น แนะน า อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีช่วยให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งความรู้ วิทยากร ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น อาทิ การคิด เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินผล สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม   การสร้างเครือข่าย การส่ือสาร  การสร้างปฏิสัมพันธ์หรือ
สัมพันธภาพท่ีดี การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรวมถึงวิธีการใช้การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
ฯลฯ เป็นต้น เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะ  ให้มคีวามสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ส านึกและเห็นคุณค่าของตนเอง และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดย พงษ์ลิขิต เพชรผล (2561) ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นเมือง พบว่า จุดแข็งของการบริหารห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง คือ บรรยากาศของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน                   

(Mix Method)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้     

 1. เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                  

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

 2. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21   

 โดยผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ สอบถาม กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                     

ความมั่นคงของมนุษย์ และการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการ ตลอดจน

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 และสนทนากลุ่มเพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษ

ท่ี 21 มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย    

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  (Population) ประกอบด้วย  

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวนรวมทั้งส้ิน 

97,165 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ,เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ   

งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง            

 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้     

  1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ต่ ากว่า 1 ปี และอาสาสมัครพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้น าในระดับพื้นท่ี มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

หรือ  เคยได้รับรางวัลจากการเป็น อพม. เช่น อพม.ดีเด่น รวมจ านวนท้ังส้ิน 6 คน โดยใช้วิธีการแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pre – survey) และน ามา

พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย          

  2) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวม 400 คน        

โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรค านวณของยามาเน่ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และ                 

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไว้ที่ระดับ .05  จากสูตรดังนี้       

    n   =    N       

         1 + N (e)2   

    e   คือ   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตัวอย่าง                    

    N    คือ   ขนาดของประชากร    

             n     คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง    

  แทนค่า  n  =  97,165      

    1 + 97,165(0.05)2     

    n  =  400        

   

  และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) 

ประกอบด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดยแยกประชากรออกเป็น                     

ส่วนภูมิภาค เนื่องจากมีคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีคล้ายคลึงกัน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random sampling) เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา สภาพ และความต้องการ

รวมถึงแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  โดยพิจารณาจากจังหวัดท่ีมี จ านวน อพม. ปี พ.ศ.

2561 สูงสุด ใน 3 อันดับ  จ านวน 4 ภูมิภาคๆละ1 จังหวัดประกอบด้วย ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ : 

จังหวัดสงขลา   
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ตารางที่ 4 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

 

 

ภูมิภาค 

 

จ านวน

ประชากร

(คน) 

 

จ านวน  

กลุ่ม

ตัวอย่าง                    

( N ) 

 

พื้นที่ในการศึกษา 

 

จ านวนที่

เก็บข้อมูล

ได้จาก

พื้นที่ใน

การวิจัย   

( n ) 

4.1 ภาคเหนือ 17,825 74 จังหวัดเชียงราย 74 

4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,610 175 จังหวัดศรีสะเกษ 107 

4.3 ภาคกลาง 22,961 95 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 95 

4.4 ภาคใต้ 13,779 56 จังหวัดสงขลา 56 

                                         

รวม 

             

97,175 

              

400 

รวมจ านวนท่ีได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน 

                     

332 

  

 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) จ านวน 6 คน มีคุณสมบัติเป็นผู้น า หรือตัวแทน รวมถึงมีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า  2 

ปี  ในระดับพื้น ท่ี และเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ ง จ านวน 6 คน ท่ีปฏิบั ติหน้าท่ี                       

เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง รวม 12 คน โดยใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพื่อจัดสนทนากลุ่มแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้    

 3.2.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีประเด็น ดังนี้   

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล เพศ อายุ 

ต าแหน่งหรือบทบาทหน้าท่ี  ประสบการณ์ในการท างานด้านพัฒนาสังคมหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์         

  ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ส่วนท่ี 3 ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21      

  ส่วนท่ี 4 ความต้องการการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21     

  ส่วนท่ี 5 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21      

  ส่วนท่ี 6 ปัญหาและแนวทางพัฒนา แก้ไขของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์           

 3.2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ “สภาพ และความต้องการส่งเสริม

การเรียนรู้ แบบมี ส่วนร่วมเพื่ อการ คุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้                  

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ

หลัก ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์  การด ารงต าแหน่งอื่นๆ และการได้รับ

ประโยชน์จากการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            

  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อ “สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้                

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  

ในศตวรรษท่ี 21” เป็นลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale)  ในประเด็นการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติการ 3) การรับประโยชน์ และ 4) การประเมินผล 

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในด้านการจัดสวัสดิการสังคม ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและ
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จิตใจ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน                 

การสร้างโอกาสในสังคม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า  และ

ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย       

  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมีประเด็น ได้แก่ วิธีการ ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การสะท้อนคิด และ

ทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบโทคโนโลยีสารสนเทศ  ยึดหลักประชาธิปไตย วิธีการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย การพึ่งตนเองและเครือข่าย      

 3.2.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นความคิดเห็น ดังนี้  

  1) ข้อมูลสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  2) หลักการของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง 

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

  3) แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ในขั้นตอนการวางแผน ปฏิบัติการ 

รับประโยชน์ และประเมินผล          

  4) ลักษณะ วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                 

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ได้แก่ การจัด

สวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและ

สนับสนุนโอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า การส่งเสริม

และสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ                         

คนไร้ท่ีพึ่ง          

 3.2.4 แบบประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                   

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 
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3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย   

 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ บันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินร่างแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                    

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยมีข้ันตอน ดังนี้   

 3.3.1 แบบสัมภาษณ์       

  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 น ามาก าหนดกประเด็นในการสัมภาษณ์     

  2) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาสภาพ และความต้องการ รวมถึง

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 และปัญหา ข้อเสนอแนะ    

  3) น าส่งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงตามค าแนะน า   

 3.3.2 แบบสอบถาม       

  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 

และสร้างเครื่องมือในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย     

  2) ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Pre - survey) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามา

พัฒนาแบบสอบถาม          

  3) สร้างแบบสอบถามและน าให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่า IOC (Index of Congruency)  รายข้อระหว่าง 0.60-

1.00 จากนั้นปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เช่น การใช้ภาษา และน าแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้ (Try out) กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือถือได้  

(Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach Alpha Coefficient ) = 

.95  



  106 

 3.3.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม       

  1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ และความต้องการ ตลอดจนแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสอบถามอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       

 2) สร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม พร้อมก าหนดประเด็นในการสนทนา 

 3) น าส่งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงตามค าแนะน า   

 3.3.4 แบบประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                 

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

  1) วิเคราะห์ข้อมูลจากการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสอบถาม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการสนทนากลุ่มเพื่อเสนอแนวทางส่งเสริม  

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21          

  2) สร้างแบบประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมเพื่อ                      

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  3) น าส่งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงตามค าแนะน า  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

  โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้   
 3.4.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพ และความต้องการ รวมถึงแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้           

  1) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยท าหนังสือประสานไปท่ีส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ี ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอ

ค าแนะน า รวมถึงข้อมูลการติดต่อเพื่อลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยระยะเวลา สถานท่ีพิจารณาตาม

ความสะดวกและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย      
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  2) ด าเนินการสอบถามอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยด าเนินการประสาน ท าหนังสือช้ีแจงรายละเอียดในการวิจัย ไปท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีทางการวิจัย ติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือมีบทบาทและหน้าท่ี

เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอค าแนะน า ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสงขลา รวมถึงประสานและจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้น ากลุ่มเป้าหมาย

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์งานวิจัยให้กับอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม ระยะเวลา สถานท่ี

พิจารณาตามความสะดวก  ความต้องการ ความเหมาะสมในการรวมกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย  จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจ านวนท้ังส้ิน 332 คน  

คิดเป็นร้อยละ 83.00          

 3.4.2 ขั้นตอนการเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

  1) การสนทนากลุ่ม  ด าเนินการท าหนังสือประสานไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการจัดเสวนากลุ่ม เพื่อขอค าแนะน า รวมถึงติดต่อประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เพื่อลงพื้นท่ีเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งในการจัดสนทนากลุ่มผู้วิจัยด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการวิจัย ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ และความต้องการ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

หลัก และจากการใช้แบบสอบถาม และน าเข้าสู่การสนทนากลุ่ม     

  2) การประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง   

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด าเนินการติดต่อ

ประสานผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ท่ีท างานหรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาตลอดชีวิต            

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข และ                      

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพื่อช้ีแจงผลการศึกษาสภาพและความต้องการ พร้อมแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                 

ความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อท าการประเมินความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติการ 

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุง  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ผู้วิจัยแบ่งประเภทของข้อมูลเป็น 2 ประเภท ได้แก่    

 3.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามชนิดเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้   

  1) แบบสอบถาม       

      การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 

332 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.00 จากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว น ามา

ตรวจสอบความสมบูรณ์และน าแบบสอบถามท่ีตรวจได้คะแนนแล้วไปวิเคราะห์โดยใช้การประมวลค่า

ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Statistic Package for 

Social Science (SPSS) โดยใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) เพื่อให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของข้อมูลและตอบค าถามในวิจัย ดังนี้      

   (1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าร้อยละ                       

(Percentage) และความถ่ี (Frequency)       

   (2) ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อสภาพ และความต้องการส่งเสริม                 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

   (3) ข้อมูลความคิดเห็นต่อแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                    

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี  (Frequency)    

  2) แบบประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสอบถาม            

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมในทางปฏิบัติ    

  การวิ เคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวิ จัยท้ัง 2 ชนิด โดยมี ลักษณะเป็น                 

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert ,1932) และก าหนดเกณฑ์

การแปลผลค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยหาความกว้างของอัตรภาคช้ันดังนี้  ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 

บุญเชิด ช านิศาสตร์ (อ้างใน เวหา เกษมสุข ,2562) ดังตารางท่ี 5  
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 

 

ระดับความคิดเห็น 

 

 

เกณฑ์            

แปลผล             

ค่าเฉลี่ย 

 

แปลระดับความคิดเห็น                      

สภาพ และ          

ความต้องการฯ 

แนวทาง

ส่งเสริมฯ 

5 4.51-5.00 ระดับมากท่ีสุด 

4 3.51-4.50 ระดับมาก 

3 2.51-3.50 ระดับปานกลาง 

2 1.51-2.50 ระดับน้อย 

1 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด 

                     

 3.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ       

  ใช้การวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)  ตามชนิดของเครื่องมือ                

การวิจัย ดังนี้  1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถามในส่วนข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 3) แบบสนทนากลุ่ม

และ 4) แบบประเมินแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.6 สรุปขั้นตอนในการด าเนนิงานวิจัย         

ตารางที่ 6 สรุปข้ันตอนในการด าเนินวิจัย 
 

ขั้นตอน              

การวิจัย 

ประเด็นใน

การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

6.1 ศึกษา

สภาพ และ

ความต้องการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความ

มั่นคงของ

มนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 

สภาพ และ

ความต้องการ

ส่งเสริม            

การเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครอง          

คนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 

1) ผู้ให้ข้อมูล

หลัก                                  

2) อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย์                               

1) 

การศึกษา

เอกสาร    

2) การ

สัมภาษณ์              

3) การ

สอบถาม                    

1) แบบ

สัมภาษณ์                       

2) แบบสอบ  

ถาม  

1)วิเคราะห์

เนื้อหา                    

2)วิเคราะห์

ทางสถิติทาง

สังคมศาสตร์ 

ได้แก่                

ร้อยละ  

ความถ่ี               

 และ S.D. 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ขั้นตอน              

การวิจัย 

ประเด็นใน

การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ การวิเคราะห์

ข้อมูล 

6.2 ศึกษา

แนวทาง

ส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม

เพื่อการ

คุ้มครองคน

ไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัคร

พัฒนา

สังคมและ

ความมั่นคง

ของมนุษย์

ในศตวรรษ

ท่ี 21 

แนวทาง

ส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง

ของ

อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความ

มั่นคงของ

มนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 

21 

 1) ผู้ให้ข้อมูล

หลัก                  

2) อาสาสมัคร

พัฒนาสังคม

และความ

มั่นคงของ

มนุษย์                 

3) ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ                 

4) ผู้เช่ียวชาญ  

1) การสัมภาษณ์              

2) การสอบถาม               

3) การสนทนา

กลุ่ม                   

4) น าส่งแบบ

ประเมินแนวทาง

ฯ ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณา               

5 ) ประธาน/

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ                                         

1) แบบ

สัมภาษณ์         

2) 

แบบสอบถาม 

ชุด               

3) แบบ

บันทึกการ

สนทนากลุ่ม 

4) แบบ

ประเมิน

แนวทางฯ  

 

1) วิเคราะห์

เนื้อหา                    

2) วิเคราะห์

ทางสถิติทาง

สังคมศาสตร์

ได้แก่                

ร้อยละ  

ความถ่ี               

 และ S.D. 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน                   

(Mix Method) ในการเก็บรวบรวบข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      

 1. เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                 

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

 2. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21   

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้วิจัยจะน าเสนอแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง              

คนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  

 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสอบถาม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant 

Interview) ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)                     

รวมจ านวน 6 คน           

  1.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีได้รับการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานในการดูแลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมี

บทบาทหน้าท่ีคอยบริหารจัดการ ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม อพม. มีประสบการณ์ใน

การเป็นนักพัฒนาสังคม ท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ต่ ากว่า 10 ปี และ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวน 5 คน ภาพรวมพบว่า                            
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มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ต่ ากว่า 10 ปี ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 

เกษตรกร แม่บ้าน เคยได้รับรางวัลอพม. ดีเด่นประจ าปี รวมถึงอยู่ระหว่างการเสนอผลงานเพื่อ

พิจารณา  มีบทบาทเป็นผู้น าอพม. ในระดับพื้นท่ี เช่น ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และเป็นผู้น าชุมชน 

เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐในงานด้านต่างๆ อาทิ เครือข่ายแรงงาน สมาชิกองค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการยุติธรรมระดับจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าพัฒนาชุมชน 

อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประธานองค์กรชุมชน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ระดับจังหวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  และมีประสบการณ์อื่นๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติ

บทบาทและหน้าท่ีของการเป็นอพม. เช่น การเขียนแผนพัฒนาชุมชน การเข้าร่วมเป็นแกนน าต่างๆ 

ได้แก่ ด้านผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการพัฒนาด้านสวัสดิการในชุมชน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม การศึกษาและพัฒนาเด็ก ก าหนดแผนกิจกรรมและการประเมินในแต่ละปี  พร้อมร่วมให้

ความรู้โดยเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการเกษตรและวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงบางท่าน                

เคยเป็นอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เพื่ อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส                    

ก่อนจะมีการปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ.2545 จัดต้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และด าเนินโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)   

  1.1.2 สถานการณ์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  

(อพม.) ประกอบด้วย นโยบาย  ลักษณะวิธีการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม                 

ตามมาตรฐานสมรรถนะของ อพม. เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  สวัสดิการ และความจ าเป็นต้องได้รับ

การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ อพม.ในการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ีเพื่อ                

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง          

   1) นโยบาย : ในภาพรวมพบว่า มุ่งให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                    

ความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการเป็นเครือข่ายและกลไก                

ภาคประชาชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ดังนี้  

        (1) เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมุ่งให้ อพม.                  

มีความสามารถในการค้นหาหรือส ารวจกลุ่มเป้าหมาย การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย การให้                        

ความช่วยเหลือเบื้องต้น การประสานส่งต่อ และการติดตามผลการให้การช่วยเหลือ ผ่านการเยี่ยม

บ้าน สอบถามสภาพปัญหา และความต้องการ ประเมินปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้

เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมนโยบาย Smart อพม. ให้มีความเป็น                
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มืออาชีพ เข้าใจบทบาทและหน้าท่ี ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง ท างานร่วมกับหน่วยงาน                     

ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี           

    (2) จัดต้ังศูนย์ประสานงาน อพม. ระดับอ าเภอเพื่อท าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกพื้นท่ี ในลักษณะเครือข่าย มีลักษณะอ านวยการ 

เฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และประสานส่งต่อ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อค้นหาและ

จัดกเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามสภาพปัญหาและ                      

ความต้องการ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ อยู่ในส่วนท่ีว่าการอ าเภอเป็นส่วนใหญ่

    (3) ให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองตามบทบาทและหน้าท่ี ได้แก่ 

การเข้าร่วมประชุมให้ความรู้ ร่วมพัฒนาศักยภาพ ติดตามข่าวสาร และปฏิบัติหน้าท่ีให้ค าแนะปรึกษา

แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมกับ      

ภาคีเครือข่าย พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการ 

    (4) ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะ “จิตอาสา” เช่น การท าความสะอาด                  

ในพื้นท่ีท้องถิ่นของตนเองร่วมกับสมาชิกอพม. ภาคีเครือข่าย บริเวณหน่วยงานราชการ หรือ                   

แหล่งท่องเท่ียวตามท่ีต่างๆ           

    (5) จัดหาหรือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้มี อพม. ในพื้นท่ีเพิ่มเติม

    (6) ให้ความส าคัญในการด าเนินงานในลักษณะกลุ่ม เครือข่าย และ      

มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน          

    (7) ด้านวิชาการเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ เช่น การเขียนโครงการเพื่อ

ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน องค์กร หน่วยงานต่างๆ การเขียนแฟ้มสะสมผลงาน                  

การประเมินแบบผู้ประสบปัญหาทางสังคม       

     “… พัฒนาเป็นกลไกในการช่วยการท างานบทบาทของกระทรวง                    

ลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีของเขาเอง ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น การช้ีเป้า เฝ้าระวัง ค้นหา 

ดูแลคนในพื้นท่ีของเขาเป็นหลัก และประสานกับหน่วยงาน และตอนนี้พยายามให้ อพม. ท างาน                

ผ่านระบบมือถือ เช่น โปรแกรมไลน์ เพื่อความรวดเร็ว ส่งต่อข้อมูล ตามนโยบาย Smart อพม...                      

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1”            

     “…ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องสิทธิ์ สวัสดิการต่างๆ สร้างกิจกรรม          

จิตอาสา ท ากิจกรรมกับชุมชน เครือข่ายให้เกิดประโยชน์กับส่วนร่ วม ส่งข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อ              
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ความรวดเร็ว ท าตามระเบียบ มีจรรยาบรรณ บริการทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน

...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”          

    “… จัดเวรหรือชุด อพม. ไปประจ าท่ีศูนย์ประสานงาน คอยให้

ค าแนะน า ปรึกษากับผู้เดือดร้อน ประสานไปหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ท าให้ เหมือน           

อพม. มีออฟฟิซ หรือจุดนั่งท างาน พูดคุยกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อนในพื้นท่ี  ส่วนมากจะ

ต้ังอยู่ในท่ีว่าการอ าเภอ หรือใช้บ้านของประธานอพม. ... ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”  

    “…จากการไปรับฟัง ประชุม ได้รับความรู้มาใช้ในการท างาน เหมือน

ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล  นโยบายต้องการให้ อพม. เป็นผู้น าในการเป็นเครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อ

ช่วย เห ลือ ผู้ประสบปัญหา ปฏิบั ติตาม คู่มื อการท าง าน  มี จิตอาสา  ประชา สัมพันธ์ งาน                                

เข้าศูนย์ประสานงาน เชิญชวนให้มีการเข้าร่วมเป็น อพม. และเขียนโครงเพื่อรับการสนับสนุนมาจัดท า

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”     

   2) ลักษณะวิธีการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตาม

มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  

    ภาพรวม พบว่า อพม.จะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ วิธีการ

ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 ผ่านการประชุม การฝึกอบรม 

เอกสารส่ิงพิมพ์ ค าแนะน า ปรึกษา หรือติดตามข่าวสาร จากต้นสังกัด อาทิ กองอาสาสมัครและ                

ภาคประชาสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจ าจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งประจ าจังหวัด การเข้าประจ าการท่ีศูนย์ประสานงานระดับ

อ าเภอ ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการลงพื้นท่ีร่วม

ด าเนินการกับหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น โครงการจัดระเบียบคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 

หรือจากการได้รับแจ้งเหตุพบเจอบุคคลไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน หรือพบเจอด้วยตนเอง จึงท าการ

ประสาน ส่งต่อเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อสอบถามสภาพปัญหา และ

ความต้องการ ท าการประเมินลงรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่ง อพม. 

ท่ีมีประสบการณ์สูง จะมีทักษะ เทคนิค ในการวิเคราะห์ และพิจารณาเพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่งได้รับ

สวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมตามกฎหมายและตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการ เช่นการ

สนับสนุนปัจจัย 4 เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ฯ เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ประสานส่งต่อหน่วยงาน

เพื่อเข้าสถานสงเคราะห์ให้มีท่ีพักอาศัย อาหาร ฝึกอาชีพ มีคนดูแล มีสังคม โดย อพม. จะติดต่อ
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สอบถามจากหน่วยงานหรือเจ้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่งท่ีเป็นผู้ประสาน และ  น ากลับมา

พูดคุยกันในกลุ่ม อพม. เวลาพบเจอกันในพื้นท่ี หรือตามท่ีประชุม    

     “…การพัฒนาศักยภาพของอพม. ส่วนกลาง และหน่วยงาน พม. 

พยายามผลักดันให้ เช่น ปีหนึ่งจะมีการพัฒนาศักยภาพของเขา อาจจะ 1 -2 ครั้ง เพื่อพูดคุยกันว่า  

เราจะท าอะไรกันบ้าง มีกิจกรรมท าร่วมกัน... กรณี การช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง อพม. เขาจะแจ้งเหตุ 

กรณีท่ีมีคนไร้ท่ีพึ่งผลัดหลงเข้าไปในพื้นท่ี หรือถ้าเสาร์ อาทิตย์ ก็จะโทรมาปรึกษา และแจ้งผ่าน 1300 

ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอน และทางหน่วยใน

สังกัด พม.จะท างานร่วมกัน เวลามีโครงการ กิจกรรมจะเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยกัน เช่น โครงการ            

จัดระเบียบคนไร้ท่ีพึ่ง คนขอทาน และจะมี อพม.ในพื้นท่ีตามแผนท่ีเขาก าหนดเข้าร่วม รณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ แจกใบความรู้  อพม. เขาจะได้รับการเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานและทีมสหวิชาชีพ.. .

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 ”          

     “…มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น 

โครงการจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ท่ีพึ่ง ได้เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน     

ตามแผนท่ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งก าหนด และเจ้าหน้าท่ีจะประสาน อพม. เข้าร่วม ท าให้ได้เรียนรู้

กระบวนการท างาน การคัดกรองประเภทของคนไร้ท่ีพึ่ง...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”  

   3) การสนับสนุนสวัสดิการ     

    เบื้องต้นภาพรวมทุกคนตระหนักในความหมายของการเป็น 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมุ่งการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

และสภาพปัญหา และความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นท่ี โดยกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา      

องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการในการท างาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ

รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ณ ปัจจุบัน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม       

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อยู่ระหว่างการด าเนินการผลักดันให้ อพม.ได้รับสวัสดิการในการ

ด าเนินงานได้            

     “…พี่รักในงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมมาก ท าให้พี่ภูมิใจในตัวเอง 

ท างานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยคนเดือดร้อนมาหลายปี จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม และจะท าอย่าง

ต่อเนื่อง วันนี้มีภารกิจเยอะแต่ก็รู้สึกว่าได้ท างานให้กับชุมชน ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 ”  
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    “…การเป็นอาสาสมัครท าด้วยใจ การช่วยเหลือคนเดือดร้อน                       

คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ไม่หวังส่ิงตอบแทน สวัสดิการท่ีได้รับ คือ การได้รับความรู้ ให้รางวัลแก่                   

อพม. ท่ีมีผลการท างานดี และต่อเนื่อง แต่ทางส่วนกลางก็พยายามวางแนวทางเพื่อจัดสวัสดิการ... 

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4”          

   4) ความจ าเป็นของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(อพม.) ท่ีต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ีในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

    ในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องท างานร่วมกับหน่วยงาน มีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่งอาจมีหลากหลายลักษณะของปัญหา จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ

กฎหมายอื่นๆ เช่น รายได้น้อยและไม่เพียงแก่การครองชีพ มีความพิการ สูงอายุ ถูกทอดท้ิง โรคติดต่อ

ร้ายแรง หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อป้องกันการท างานท่ีซับซ้อนและเพื่อ

มุ่งให้เกิดการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ การเรียนรู้

แบบมี ส่วนร่วมท าให้อพม. ช่วยกันแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการท างาน ช่วยกันหา                  

แนวทางแก้ไข ถ่ายทอดวิธีการด าเนินงาน วิธีการจัดโครงการ กิจกรรม  น าคู่มือการท างานหรือ              

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

    “…ถ้าพูดถึงคนไร้ท่ีพึ่ง ท่ีเพิ่งด าเนินการไป ไม่มีหลักฐานทางราชการ 

และมีโรคร้ายแรง จะต้องประสานหลายหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือ...ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนท่ี 2” 

    “… จ าเป็น ในการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง บางทีเจอปัญหาซับซ้อน                 

พี่ขอยกตัวอย่างท่ีภูมิใจมากท่ีท าให้ผู้สูงอายุท่ีพิการ นอนติดเตียง ขาดคนดูแล ไม่มีลูก และท่ีส าคัญ        

ไม่มีบัตรประชาชนและหลักฐานอะไรเลย ท าให้มองไม่เห็นช่องทางการไปต่อ แต่เพราะ ประสบการณ์

จากการท างานท่ีหลากหลาย การเข้าใจชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้ แสวงหาหนทาง ด้านกฎหมาย 

เทคนิค วิธีการ หน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือได้ ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการให้เขาได้รับสิทธิ์และ

สวัสดิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง ยุติธรรมจังหวัด จนส าเร็จ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5  ”  
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  1.1.3 ความรู้และความเข้าใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ             

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

   1) ความหมายและลักษณะ “การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”

      ความหมาย : ส่งเสริมให้กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ มุมมอง หรือ

ประสบการณ์จากการท างาน หรือจากการเรียนรู้ของตนเองให้แก่กลุ่มสมาชิกเพื่ อร่วมกันเสนอ

แนวทางท่ีหลากหลาย โดยเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีการลงมือกระท าจริง ได้แก่ การร่วมกันก าหนด                    

ทิศทางการเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นปัญหาในพื้นท่ีหรือชุมชนของตนเองเป็นฐาน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง 

วิธีการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในรูปแบบหรือลักษณะของโครงการ กิจกรรม สร้างความภาคภูมิใจ 

ความสมานสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน ตัดสินใจน าแนวทางหรือวิธีการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้

ความส าคัญกับประสบการณ์ของ อพม.  เปิดโอกาสให้มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็น ไม่มีถูกหรือผิด เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล  เพื่อน าไปใช้

ในการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง  โดยมีลักษณะ : ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการ

ท างานจริงของสมาชิกทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกันตัดสินใจ ใช้ปัญหา

หรือชุมชนเป็นฐาน เช่น สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สถานการณ์ของชุมชน มีความ

ต่อเนื่อง ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเป็นส่ือการเรียนรู้ น าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง ใช้ทรัพยากรภายในชุมชน เช่น วิทยากรจาก อพม. ในระดับพื้นท่ี ท่ีมีประสบการณ์สูง หรือ

ได้รับรางวัล จัดในพื้นท่ีชุมชน กระบวนการเรียนรู้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้มีการทดลองท า

จริง พัฒนากิจกรรมให้มีความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน สร้างความสามัคคี ปรองดอง เพื่อร่วมกัน

บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ร่วมกัน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้การสนับสนุน และส่งเสริม เช่น สถานท่ี งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ 

เป็นต้น            

    “…การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เหมือนให้ อพม.เข้ามาร่วมกิจกรรม 

เช่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ด าเนิน ประเมินผล ตามควาดหวังอยากให้เข้าร่วม 100% เช่น การประชุม                

วางแนวทางการท างาน ให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทาง การจัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เรียนรู้

การใช้งานระบบเทคโนโลยีต่างๆ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1”     
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    “…อพม.จะได้ร่วมกันเรียนรู้จริงจัง รวมกลุ่มกันคิดว่าเราอยากเรียนรู้

หรือขาดความรู้ เกี่ยวกับคนไร้ ท่ีพึ่ ง ด้านอะไร ช่วยกันแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์                          

ผ่านการวางแผน มีการปฏิบัติการ เกิดประโยชน์กับกลุ่ม อพม. และประเมินการเรียนรู้ สนับสนุนให้ 

อพม. ท่ีมีประสบการณ์หรือเคยได้เข้าไปรับการฝึกอบรมจากส่วนกลางช่วยกันแชร์ ค าแนะน า ปรึกษา 

ไม่ปิดกั้น ร่วมกัน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2”       

    “…การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท าให้ อพม. มีความเข้มแข็ง ร่วมกัน                    

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะการถ่ายทอด ทดลองปฏิบัติจริง และให้ อพม.ท่ีมีประสบการณ์สูง 

บทบาทผู้น า ได้รับรางวัล ให้ค าแนะน า ดูผลการเรียนรู้ให้แก่ อพม.รุ่นใหม่ ท่ีมีประสบการณ์น้อย                  

ใช้บริบทชุมชนของตนเอง เพราะว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ีจะรับผิดชอบพื้นท่ีตนเองประจ าการ เขาจะได้

รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาของคนท่ีเดือดร้อน เช่น ต้องติดต่อหน่วยงานอะไรในพื้นท่ีเพื่อประสาน                  

ความช่วยเหลือ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4”       

    “…ใช้ชุมชนเป็นหลัก กลุ่ม อพม. และพื้นท่ีรับผิดชอบช่วยกัน                  

จัดกิจกรรมเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ ซักถาก ต้ังค าถาม 

ท างานเป็นกลุ่ม...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”       

    “…อพม. ในพื้นท่ีมีหลายรุ่น มากประสบการณ์ การรวมตัวกันจัดการ

เรียนรู้ เสนอความต้องการพัฒนา ข้อคิดเห็น พูดคุยกัน พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ อพม.ท่ีมี

ประสบการณ์สูง เป็นครูหรือคอยฝึกสอน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”    

   2) ความส าคัญของ “การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยิ์ (อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

    มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เนื่องจากบทบาทและหน้าท่ีของ 

อพม. จะต้องท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ท าให้

เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้หรือการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สร้างความเป็นผู้น า มีความเป็น

ประชาธิปไตย เคารพและเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือความแตกต่างของสมาชิก เกิด

ความสามัคคี ร่วมกันก าหนดทิศทางการเรียนรู้ แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รับผิดชอบร่วมกัน และ

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น         

   “…จ าเป็นมาก จะท าให้ อพม. มีการรวมกลุ่ม พัฒนาบทบาท หน้าท่ีของ

ตนเองและกลุ่ม อพม. ท่ีมีความต่างความคิด ประสบการณ์ในการท างานในพื้นท่ี ถ่ายทอดความรู้และ
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ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการท างานกับคนไร้ท่ีพึ่ง ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2”   

   “…มีความส าคัญ ส่งเสริมการรวมพลังทางความคิด ประสบการณ์ ฝึก

ระเบียบ วินัย เรียนรู้ร่วมกัน เป็นประชาธิปไตย ช่วยเหลือ กระตุ้นกันและกัน เห็นคุณค่าของสมาชิก 

อพม. ด้วยกัน น าไปใช้ในการท างาน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”     

   “…ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ภาคภูมิใจในการน าประสบการณ์จาก

การท างานมาเผยแพร่ สร้างการเรียนรู้ให้ อพม. ชุมชนได้รับรู้ มีความสามัคคี ปรองดอง เกิดแรง

บันดาลใจให้กับตนเอง...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”      

    “…จ าเป็น เพราะ เวลาปฏิบัติหน้าท่ีหรือช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง อพม.

ควรจะต้องท างานร่วมกับหน่วยงานของ พม. และในพื้นท่ี การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท าให้ อพม.                 

เห็นความส าคัญของการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม ช่วยกันทบทวน หาแนวทาง วางกิจกรรมการเรียนรู้ 

พัฒนาความเป็นผู้น า...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”      

   3) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความสอดคล้อง และครอบคลุมต่อหลักการ

จัดการเรียนรู้ยุคปัจจุบันหรือศตวรรษท่ี 21 อาทิ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม การใช้

ภูมิปัญญา ฯลฯ เป็นต้น          

    มีความสอดคล้อง ดังในข้อ 2 ข้างต้น เนื่องการท่ีอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะท าให้ กลุ่ม อพม. จะมีการ

เรียนรู้ในความหลากหลายทางความคิด ค่านิยม หรือรูปแบบลักษณะของการท างานของเพื่อนสมาชิก 

เคารพซึ่งกันและกัน เช่น การเสนอความคิดเห็น การทักท้วง โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นการ

เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้ในทุกขั้นตอน    

  1.1.4  ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                     

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

   1) ด้านการวางแผนหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย  

    ส่งเสริมการใช้ชุมชนหรือสถานการณ์ของชุมชนอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นฐานด้านการเรียนรู้ ค านึงถึงความต้องการของกลุ่ม                 

อพม.ในพื้นท่ีหรือระดับท้องท่ี เช่น จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ใช้กระบวนการกลุ่มหรือวางแผน

ร่วมกันเพื่อก าหนดสภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข วิธีการ ตลอดจนการก าหนด
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โครงการและกิจกรรม เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนของการปฏิบัติการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ใช้วิทยากรจาก

กลุ่ม อพม. หรือภายในชุมชน ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์                   

ส่ิงอ านวยความสะดวก          

   2) ด้านการปฏิบัติหรือด าเนินการ    

    ส่งเสริมให้เรียนรู้จากการลงมือกระท าจริง ฝึกประสบการณ์ ผ่านการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใช้กระบวนการกลุ่มหรือแบ่งเป็นคณะผู้ถ่ายทอดโดยใช้

ประสบการณ์ตามความถนัดและเป็นผู้เรียนรู้ จัดขึ้นภายในชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงาน อพม. บ้าน

ของประธานอพม.ในพื้นท่ี และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน โดยหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุน เช่น วิทยากร แหล่งข้อมูล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี  

   3) ด้านการรับประโยชน์หรือร่วมรับหรือจัดบริการ  

    ส่งเสริมการรวมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากการท่ีได้ไปเข้ารับการ

พัฒนาศักยภาพต่างๆ หรือจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อให้ความรู้และ

ประสบการณ์ มีการให้รางวัลหรือส่ิงตอบแทนเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ   

   4) ด้านการประเมินหรือการสะท้อนคิด    

    ร่วมกันน าเสนอผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการจัดโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ และให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ และสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าหรือผลการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง    

    “…ให้ อพม. วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง น าเสนอกันและกัน คัดเลือก

เรื่องท่ีสมาชิกสนใจร่วมกัน และก าหนดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ . . ./... ซึ่งช่วงอายุจะ                 

คละเคล้ากันไป อายุจะอยู่ในช่วง 45 ปี ขึ้น แต่เขาจะสวมหมวกหลายใบ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ป่าไม้                  

ท าให้มีประสบการณ์ ความรู้มาใช้ได้...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1”     

    “…การวางแผนการเรียนรู้ส าคัญมากท่ีสุด ให้อพม.จัดท ากันเอง      

กลุ่มช่วยคิด เรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อความสนุกสาน และอุ่นใจท่ีมีเพื่อน.../...โครงการ กิจกรรม วิธีการ

หลายขั้นตอน ระดมความคิด ถาม ตอบ ให้ประโยชน์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการท างาน ช่วยกัน

หาแนวทางพัฒนาความรู้...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2” 
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    “…ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ชุมชนของ อพม.เป็นหลัก ส าคัญมาก ผมเคยไป

เข้าร่วมในการวางแผนชุมชน เราจะยึดสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาหรือพัฒนาสอดคล้อง มีบรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง เปิดใจซึ่งกันและกัน ใช้วิทยากรจาก

กลุ่ม อพม. ด้วยกัน .../...มีประโยชน์เพิ่มพูนประสบการณ์ ชุมชนยอมรับ ทุกคนเป็นท้ังผู้สอนและ

ผู้เรียน จัดกันง่ายๆ สะดวกสบาย ไม่กดดัน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”    

    “…อพม.ท่ีเข้าร่วมจะต้องมีส่วนร่วมกันคิดเรื่องท่ีอยากเรียน ค้นหา

อพม.ท่ีมีประสบการณ์ ศักยภาพในการถ่ายทอด ก าหนดสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะมาใช้ในการ

เรียนรู้.../...แบ่งกลุ่มให้ อพม.ท่ีมีประสบการณ์คอยให้ค าแนะน า อธิบายแต่ละขั้นตอน...ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนท่ี 4”            

    “…จัดกลุ่ม แบ่งทีม คล้ายกับการท างานจริง เพื่อก าหนดกิจกรรม

การเรียนรู้ ให้อพม.ถ่ายทอดและเรียนรู้ประสบการณ์กันและกัน.../...ก าหนดโครงการ กิจกรรม                  

ต้ังค าถาม ตอบค าถาม จดบันทึก หน่วยงานสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม อาหาร อพม.ท่ีมีผลงานดีเด่น

เป็นผู้พิจารณา เป็นคณะกรรมตัดสินให้รางวัลตอบแทน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5 ”  

    “… ต้องพิจารณาจากสภาพปัญหา ความต้องการของ อพม.ภาพรวม

ของพื้นท่ี ช่วยกันเสนอความคิดเห็น แบ่งเป็นกลุ่ม.../...ช่วยกันคิดโครงการ กิจกรรม เชิญชวนคนใน

ชุมชนมาเข้าเรียนรู้ มอบรางวัลสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้สอน ฝึกให้อพม.ด้วยกันมีความรู้ 

ประเมินกันเหมือนพี่น้อง ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”      

  1.1.5 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมท่ีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                

ความมั่นคงของมนุษย์มีความต้องการได้การเรียนรู้มากท่ีสุดเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

   พบว่า มีความต้องการอยากพัฒนาความคิดในการจัดโครงการ กิจกรรม

ร่วมกับชุมชนเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง นอกเหนือจากการด าเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือ                

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม แต่ อพม. ยังขาดในการจัดการเรียนรู้กันเอง เนื่องด้วย ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

การประกอบอาชีพ การท าหน้าท่ีอื่นๆ แต่จะมีการพูดคุย ปรึกษากันเวลาพบเจอกันท่ีประชุมต่างๆ                                 

ศูนย์ประสานงาน รวมถึงทางโทรศัพท์เพื่อขอเทคนิค วิธีการ     

    “… การจัดกิจกรรมเรียนรู้กันในพื้นท่ียังไม่ได้ท า ติดเรื่องบประมาณ 

เวลา การรวมตัวเพื่อเรียนรู้...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”      
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    “….ในการท างาน อพม.จะลงเยี่ยมบ้าน สอบถามปัญหา ประเมินว่า                

ผู้เดือดร้อนควรได้รับการช่วยเหลืออะไร ประสาน ส่งต่อข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานในการเยี่ยมบ้าน 

อยากให้พัฒนาความรู้ให้สามารถจัดกิจกรรมในพื้นท่ีของตนเองได้...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5” 

  1.1.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ     

   1) ปัญหา : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับ

พื้นท่ี เช่น ต าบล หมู่บ้าน ขาดความเข้มแข็งในเรื่องของความรู้ และทักษะทางวิชาการ เช่น การเขียน

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ในวาระต่างๆ เนื่องจากจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ านวนจ ากัด 

โครงการและกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ตลอดจนขาดปัจจัยการด าเนินงาน ซึ่งในภาพรวมมีความต้อง

อยากให้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี    

    “…ข้อจ ากัดปัจจัยการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ ท าให้การ                  

จัดประชุมหรือพัฒนาศักยภาพให้อพม. จะต้องทยอยท า ควรจะให้เขาได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้กับระบบการท างาน เช่น การส่งข้อมูลทางไลน์...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1”

    “…การเดินทาง ความหลากหลายของช่วงอายุ ทักษะวิชาการ การใช้

เทคโนโลยี...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 ”       

    “…อพม.ระดับต าบล หมู่บ้าน ไม่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการพัฒนา

ศักยภาพ บางคนสูงอายุ เดินทางไม่สะดวก การท างาน ประกอบาอชีพ หลายคนเป็นเกษตรกร ภาระ

ครอบครัว บทบาทงานอื่นๆ ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”     

   2) ข้อเสนอแนะ :       

    (1) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ังองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อ

น าไปในการพัฒนาต่อยอดหรือด าเนินงานเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง    

    (2) ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์              

(อพม.) ท่ีมีโอกาสไปเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ อพม. ท่ีไม่ได้เข้ารับ

การฝึกอบรมให้ท่ัวถึง           

    (3) สร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ แสดงศักยภาพ จัดโครงการและกิจกรรม

การเรียนรู้ในการด าเนินงานการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งอย่างต่อเนื่อง    

    (4) พัฒนาองค์ความรู้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจน
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สนับสนุนส่ือการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติการควบคู่    

    (5) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยการพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นท่ีและคนไร้ท่ีพึ่ง 

สร้างแรงจูงใจ และสร้างการยอมรับของชุมชน      

    “…ให้ติดตามข่าวสาร ความรู้ ถ่ายทอดต่อกัน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 

1”            

    “…เ ช่ือว่า อพม.ท่ีมีประสบการณ์ อยากให้ เป็นหน่วยในการ                  

จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับอพม.ท่ีมีประสบการณ์น้อย จัดในพื้นท่ีของตนเอง ทุกคนร่วมกันจัดการ

เรียนรู้ ให้ถ่ายทอด หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ อพม.

ระดับหมู่บ้าน…ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”       

    “…พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มชุมชน อพม. ให้มีความเข้มแข็ง เรื่อง

วิชาการเพื่อเขียนโครงการได้ ฝึกน าเสนอ การบริหารจัดการ เอาไปใช้ในการท างานได้ เกิดความ

เข้มแข็ง...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4 ”        

    “….ให้ อพม. ช่วยกันสอน ให้ค าแนะน า ภายในพื้นท่ี...ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนท่ี 5”            

    “…จัดกันภายในพื้นท่ี ความสะดวกเป็นหลัก ใช้อพม.ด้วยกัน ลงแรง               

ลงความคิด ช่วยกันท ากิจกรรมการเรียนรู้...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”    

  1.1.7 บทสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาสภาพ และความ

ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้       

   1) สภาพ :       

    (1) สถานการณ์ : ให้ความส าคัญโดยให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครือข่าย กลไกระดับพื้นท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ด าเนินการตามระเบียบ เช่น การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง การให้ค าปรึกษาผู้ประสบปัญหา

ทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ข่าวสาร สิทธิและประโยชน์ ต่างๆ                  

แก่ชุมชน และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านวิชาการในการ

เขียนโครงการ การจัดท าผลการด าเนินงาน และด าเนินการร่วมกับชุมชนในลักษณะจิตอาสา 
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เครือข่าย พร้อมส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมเป็น อพม. เพิ่มเติม และท่ีส าคัญมีส่วนร่วมขับเคล่ือน                 

ศูนย์ประสานงานของ อพม. ระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง      

    “...พัฒนาเป็นกลไกในการช่วยการท างานบทบาทของกระทรวง                    

ลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีของเขาเอง ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 

    (2) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง : 

ด าเนินงานโดยกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็น

ส่วนงานราชการท่ีรับผิดชอบดูแล สนับสนุนงาน เช่น การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรม

หลักสูตรเช่ียวชาญ เข้าร่วมประชุม ในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเฉล่ียปีละ 1-2 ครั้ง และเข้าร่วมด าเนินงาน

กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น กิจกรรมการจัดระเบียบคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน และติดตามข่าวสาร

ต่างๆ รวมถึงการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นๆ      

    “…มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น 

โครงการจัดระเบียบคนขอทาน คนไร้ท่ีพึ่ง ได้เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน     

ตามแผนท่ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งก าหนด และเจ้าหน้าท่ีจะประสาน อพม. เข้าร่วม ท าให้ได้เรียนรู้

กระบวนการท างาน การคัดกรองประเภทของคนไร้ท่ีพึ่ง...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”  

    (3) ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม :                  

การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นฐาน สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา และความต้องการ ด าเนินการเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น รวมถึงเข้าถึงการเรียนรู้ การลงมือ

กระท าจริง ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนไร้ท่ีพึ่ง) ด าเนินการในลักษณะ

โครงการและกิจกรรมท่ีสนุกสนาน จัดขึ้นภายในชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงาน หรือบ้านของประธาน 

อพม.ในระดับพื้นท่ี เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกของสมาชิก อพม. มีบรรยากาศเป็นกันเอง ชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากรร่วม 

แหล่งเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการวางแผนหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏิบัติการหรือด าเนินงาน การรับ

ประโยชน์หรือจัดบริการ และการประเมินผลหรือสะท้อนคิด      

    “…อพม.จะได้ร่วมกันเรียนรู้จริงจัง รวมกลุ่มกันคิดว่าเราอยากเรียนรู้

หรือขาดความรู้ เกี่ยวกับคนไร้ ท่ีพึ่ ง ด้านอะไร ช่วยกันแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์                          
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ผ่านการวางแผน มีการปฏิบัติการ เกิดประโยชน์กับกลุ่ม อพม. และประเมินการเรียนรู้ สนับสนุนให้ 

อพม. ท่ีมีประสบการณ์หรือเคยได้เข้าไปรับการฝึกอบรมจากส่วนกลางช่วยกันแชร์ ค าแนะน า ปรึกษา 

ไม่ปิดกั้น ร่วมกัน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2”       

   2) ความต้องการ :      

    (1) ด้านการวางแผนหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ยึดสภาพปัญหา และ

ความต้องการของชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นฐาน เช่น 

ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ใช้กระบวนการกลุ่ม ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม ใช้วิทยากรจากกลุ่ม อพม.ท่ีมีประสบการณ์สูงในการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือให้

ค าแนะน า            

    “...การวางแผนการเรียนรู้ส าคัญมากท่ีสุด ให้อพม.จัดท ากันเอง      

กลุ่มช่วยคิด เรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อความสนุกสาน และอุ่นใจท่ีมีเพื่อน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2” 

    (2) ด้านการปฏิบัติหรือด าเนินงาน : มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ลงมือ

ปฏิบัติจริง ฝึกประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีสภาพปัญหาซับซ้อน ผ่านการจัดโครงการ 

และกิจกรรม โดยให้ อพม.เป็นผู้ด าเนินการหลัก และชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมสนับสนุน

ทรัพยากรต่างๆ             

    “…ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ชุมชนของ อพม.เป็นหลัก...ผู้ให้ข้อมูลหลัก             

คนท่ี 3”            

    (3) ด้านการรับประโยชน์หรือรับบริการ : ร่วมกันรับองค์ความรู้ 

เทคนิค วิธีการจากการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้ ให้รางวัลหรือส่ิงตอบแทน              

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ          

    “…มอบรางวัลสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้สอน ฝึกให้อพม.

ด้วยกันมีความรู้ ประเมินกันเหมือนพี่น้อง ...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 6”    

    (4) ด้านการประเมินผลหรือสะท้อนคิด : ร่วมกันน าเสนอผล                

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ    

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ท่ีมีประสบการณ์สูง ร่วมพิจารณา ตัดสิน เพื่อวางแนวทางการพัฒนา 

    “…อพม.ท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นผู้พิจารณา เป็นคณะกรรมตัดสินให้

รางวัลตอบแทน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 5”       
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  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 332 คน มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

   ชาย 103 31.00 

   หญิง 229 69.00 

รวม 332 100.00 

2.อายุ   

   18-20 ปี 1 0.30 

   21-25 ปี 4 1.20 

   26-30 ปี 8 2.40 

   31-35 ปี 9 2.70 

   36-40 ปี 23 6.90 

   41-45 ปี 55 16.60 

   46-50 ปี 80 24.10 

   51-55 ปี 76 22.90 

   56-60 ปี 74 22.30 

   61 ปี ขึ้นไป 2 0.60 

รวม 332 100.00 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

3. สถานภาพ   

    โสด 57 17.20 

    สมรส 251 75.60 

    อื่นๆ 24 7.20 

รวม 332 100.00 

4. อาชีพ   

    ข้าราชการ 12 3.60 

    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 11 3.30 

    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.60 

    พนักงานเอกชน 0 0.00 

    รับจ้างท่ัวไป 44 13.30 

    เกษตรกรรม ท าไร่-สวน/ประมง/ปศุสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 131 39.50 

    เจ้าของกิจการส่วนตัว/ค้าขาย 38 11.40 

    พ่อบ้าน/แม่บ้าน 44 13.30 

    ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าศาสนา 21 6.30 

    นักเรียน/นักศึกษา 1 0.30 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

    ว่างงาน 26 7.80 

    อื่นๆ 2 0.60 

รวม 332 100.00 

5. ระดับการศึกษา   

    ต่ ากว่าปริญญาตรี 283 85.20 

    ปริญญาตรี 45 13.60 

    สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.20 

รวม 332 100.00 

6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

    ไม่มีรายได้ 33 9.90 

    ไม่เกิน 5,000 บาท 114 34.30 

    5,001-10,000 บาท 130 39.20 

    10,001-15,000 บาท 22 6.60 

    15,001-20,000 บาท 15 4.50 

    20,001 บาท ขึ้นไป  18 5.40 

รวม 332 100.00 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

7. ประสบการณ์ในการเป็น อพม.   

   น้อยกว่า 1 ปี 35 10.50 

   1-5 ปี   107 32.20 

   6-10 ปี 80 24.10 

   11-15 ปี 55 16.60 

   16 ปี  55 16.60 

รวม 332 100.00 

8. การด ารงต าแหน่งอาสาสมัครหรือจิตอาสาองค์กรอื่นๆ              
(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ) 

  

   จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 175 52.70 

   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 63 19.00 

   อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 249 75.00 

   กาชาด 16 4.80 

   อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 41 12.30 

   อาสาสมัครเกษตร 5 1.50 

   อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 15 4.50 

   อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 25 7.50 

   อื่นๆ  18 5.40 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

   อพม. อย่างเดียว 34 10.20 

   รวม 332 100.00 

9. การได้รับประโยชน์จากการเป็น อพม.   

   ประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่นประจ าปี 51 15.40 

   โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. ประจ าปีพิเศษ 1 0.30 

   การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ดิเรกคุณาภรณ์” 4 1.20 

   พิจารณาแต่งต้ังเป็น อพม.กิตติมศักด์ิ รับวุฒิบัตรและเข็ม
กิตติมศักดิ ์

7 2.10 

   การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าท่ี/                     หรือยกระดับเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม
เช่ียวชาญเฉพาะทางตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง               

246 74.10 

   การสนับสนุนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20 6.00 

   อื่นๆ 3 0.90 

รวม 332 100.00 

 

  จากตารางท่ี 7 พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  

จ านวน 332 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.00 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 31.00 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 46 –50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 24.10  รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 51 -55 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 22.90 และช่วงอายุน้อยท่ีสุด อยู่ช่วง 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.30  มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 75.60 รองลงมา มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 17.20 และมีสถานภาพอื่นๆ 

เช่น หย่าร้าง หม้าย คิดเป็นร้อยละ 7.20 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ – สวน / ประมง 
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/ ปศุสัตว์ / เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป และพ่อบ้าน/แม่บ้าน 

คิดเป็นร้อยะ 13.30 เท่ากัน เจ้าของกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 11.40  มีอัตราการว่างงาน 

คิดเป็นร้อยละ 7.80  เป็นผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าศาสนา คิดเป็นร้อยละ 6.30  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 

3.60  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.30 และประกอบอาชีพอื่นๆ คือ ข้าราชการบ านาญ คิดเป็น

ร้อยละ 0.60 และน้อยท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.30 และพบว่าไม่มีการประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 0  มีระดับการศึกษาต่ ากว่ าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.20 

รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.60 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.20                       

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5 ,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.20 รองลงมา ไม่เกิน 

5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.30  ไม่มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 9.90  ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 6.60  รายได้ 20,001  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.40 และรายได้ระหว่าง 15,001 – 

20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.50 มีประสบการณ์ในการท างานเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ                  

(อพม.) อยู่ในช่วง 1 – 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ 32.20  รองลงมา อยู่ในช่วง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

24.10  และเท่ากันอยู่ในช่วง 11 -15 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.60 และน้อยกว่า 1 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 10.50  มีการด ารงต าแหน่งเป็นอาสาสมัคร หรือจิตอาสาของหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ 

คิดเป็นร้อยละ 89.80   เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75.00  รองลงมาจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. คิดเป็นร้อยละ 52.70   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คิดเป็นร้อยละ 

19.00  อาสาสมัครพัฒนาชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 12.30 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 7.50  อาสาสมัครอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.40  เช่น อาสาสมัครรักษา

ดินแดน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล และอบต.  เป็นอาสาสมัครแรงงาน                   

หมอดิน อาสาสมัครปศุสัตว์ นักบริบาลชุมชน  สมาชิกของกาชาดในพื้นท่ี  คิดเป็นร้อยละ 4.80  

อาสาสมัคร  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.50  และอาสาสมัครเกษตร คิดเป็นร้อยละ 

1.50 และได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ

หน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 74.10  รองลงมาได้รับประกาศเกียรติคุณอพม.ดีเด่นประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 

15.40 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 6.00  ได้รับการ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.20   อื่นๆ 

เช่น การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.

ประจ าปีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 สรุปค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

องค์ประกอบ  

สภาพ  ความต้องการ  

  S.D.  ระดับ    S.D.  ระดับ  

1.ด้านการจัดสวัสดิการสังคม  1.76 0.96 น้อย 4.42  0.71  มาก  

2.ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ  

1.75  0.95  น้อย  4.44  0.65  มาก  

3.ด้านการรักษาพยาบาล  1.80  1.01  น้อย  4.44  0.69  มาก  

4.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ  1.79  0.98  น้อย  4.43  0.71  มาก  

5.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง

สังคม  

1.77 0.99  น้อย  4.44  0.69  มาก  

6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  1.76  1.01 น้อย 4.47 0.68 มาก 

7.ด้านการสนับสนุนให้ คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า 1.68 0.93 น้อย 4.48 0.67 มาก 

8.ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย 1.74 0.96 น้อย 4.51 0.64 มาก

ท่ีสุด 

เฉลี่ย 1.75 0.97 น้อย 4.45 0.68 มาก 

           

  จากตารางท่ี 8 สภาพ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ภาพรวม  (  = 1.75, 

S.D. = 0.97) อยู่ในระดับน้อย  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมี             

งานท า (  = 1.68, S.D.  = 0.93) อยู่ ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านสูงขึ้นมา พบว่า                   
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ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย  (  = 1.74, S.D. = 0.96) อยู่ในระดับน้อยด้านการ

เสริมสร้างสมรรภาพทางร่างกายและจิตใจ (  = 1.75, S.D. = 0.95) อยู่ในระดับน้อย ด้านการ         

จัดสวัสดิการสังคม (  = 1.76, S.D. = 0.96 ) และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต(  = 1.76, S.D. = 

1.00) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับน้อย ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม(  = 1.77, 

S.D. = 0.99) อยู่ในระดับน้อย ด้านการศึกษาและอาชีพ    (  = 1.79, S.D. = 0.98) อยู่ในระดับ

น้อย  และด้านการรักษาพยาบาล ( = 1.80, S.D. = 1.01) อยู่ในระดับน้อย  ตามล าดับ และมี

ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า ภาพรวม  (  = 

4.45, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก  ซึ่งด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า                      

ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย (  = 4.51, S.D. = 0.64 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณารายด้านรองลงมา พบว่า   ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า ( = 4.48, S.D. = 

0.67) อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (  = 4.47, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก                 

ด้านการเสริมสร้างสมรรภาพทางร่างกายและจิตใจ  (  = 4.44, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก                 

ด้านการรักษาพยาบาล ( = 4.44, S.D. = 0.69) และ  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง

สังคม  (  = 4.44, S.D. = 0. 69)  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษาและอาชีพ (  

= 4.43, S.D. = 0.71)  อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดสวัสดิการสังคม (  = 4.42, S.D. = 0.71) อยู่ใน

ระดับมาก  ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21     

ในแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางท่ี 9-16 ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการจัดสวัสดิการสังคม 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.71 0.95 น้อย 4.45 0.72 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.82 0.94 น้อย 4.37 0.69 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น               

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.76 0.98 น้อย 4.43 0.74 มาก 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.75 0.97 น้อย 4.45 0.72 มาก 

เฉลี่ย 1.76 0.96 น้อย 4.42 0.71 มาก 

           

  จากตารางท่ี 9 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านจัดสวัสดิการสังคม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด 

พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย (  = 1.71, S.D. = 0.95 ) อยู่ในระดับน้อย 

เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าและความส าเร็จ (  = 1.75, S.D. = 0.97) อยู่ในระดับน้อย การได้รับประโยชน์หรือ

ได้รับบริการ ( = 1.76, S.D. = 0.98 ) อยู่ในระดับน้อย  การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 1.82, S.D. = 0.94) อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ และภาพรวม 
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พบว่า (  = 1.76, S.D. = 0.96)  อยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี    

ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการ

จัดสวัสดิการสังคม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย                 

(  = 4.45, S.D. = 0.72) และการประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้า

และความส าเร็จ(  = 4.45, S.D. = 0.72 ) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อท่ี

รองลงมา พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  (  = 4.43, S.D. = 0.74 ) อยู่ในระดับมาก 

การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ(  = 4.37, S.D. = 0.69 )  

อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า (  = 4.42, S.D. = 0.71 ) อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.71 0.92 น้อย 4.45 0.66 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.77 0.93 น้อย 4.43 0.65 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น               

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.79 0.99 น้อย 4.42 0.66 มาก 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.76 0.96 น้อย 4.46 0.66 มาก 

เฉลี่ย 1.75 0.95 น้อย 4.44 0.65 มาก 

           

  จากตารางท่ี 10 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและ

จิตใจ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 1.71, 

S.D. = 0.92 ) อยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การประเมินผลหรือ

สะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ  (  = 1.76, S.D. = 0.95) อยู่ใน

ระดับน้อย การปฏิบัติการ หรือ น าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ ( = 1.77, 

S.D. = 0.93) อยู่ในระดับน้อย การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ (  = 1.79, S.D. = 0.99 )               

อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า   (  = 1.75, S.D. = 0.96)  อยู่ในระดับน้อย และ

มีความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากสุด พบว่า การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ          

(  = 4.46, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อท่ีรองลงมา พบว่า การวางแผน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.45, S.D. = 0.66 ) อยู่ในระดับมาก  การปฏิบัติการ หรือ

น าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 4.43, S.D. = 0.65)  อยู่ในระดับมาก 

การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  (  = 4.42, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และ

ภาพรวม พบว่า  (  = 4.44, S.D. = 0.65)  อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการรักษาพยาบาล 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.80 1.03 น้อย 4.49 0.68 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.80 1.00 น้อย 4.44 0.76 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น             

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.77 1.02 น้อย 4.44 0.65 มาก 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.83 0.99 น้อย 4.42 0.70 มาก 

เฉลี่ย 1.80 1.01 น้อย 4.44 0.69 มาก 

           

  จากตารางท่ี 11 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการรักษาพยาบาล ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด 

พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ (  = 1.77, S.D.  = 1.02) อยู่ ในระดับน้อย                      

เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย                    

(  = 1.80, S.D. = 1.03) และการปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ         

กิจกรรมฯ ( = 1.80, S.D. = 1.00)  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับน้อย การประเมินผลหรือสะท้อน

ความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ( = 1.83, S.D. = 0.99) อยู่ในระดับน้อย 
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ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า  (  = 1.80, S.D. = 1.01) อยู่ในระดับน้อย พบว่ามีความต้องการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ            

ความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการรักษาพยาบาล ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น อภิปราย  ( = 4.49, S.D. = 0.68 ) อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อท่ีรองลงมา 

พบว่า  การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการกิจกรรมฯ (  = 4.44, S.D. 

= 0.76)  และการได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  (  = 4.44, S.D. = 0.65 ) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน                     

อยู่ในระดับมาก  การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ               

(  = 4.42, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า (  = 4.44, S.D. = 

0.69 )  อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.80 1.01 น้อย 4.44 0.72 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.79 0.95 น้อย 4.47 0.65 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น               

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.80 0.96 น้อย 4.43 0.70 มาก 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.80 1.01 น้อย 4.38 0.77 มาก 

เฉลี่ย 1.79 0.98 น้อย 4.43 0.71 มาก 

           

  จากตารางท่ี 12 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ               

(  = 1.79, S.D. = 0.95) อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าล่ียสูงขึ้น พบว่า  การวางแผน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย (  = 1.80, S.D. = 1.01) การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ      

( = 1.80, S.D. = 0.96) และการประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้า

และความส าเร็จ (  = 1.80, S.D. = 1.01) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับน้อย และภาพรวม พบว่า             

(  = 1.79, S.D. = 0.98)  อยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการส่งเสริม

การศึกษาและอาชีพ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่าการปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น 

ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 4.47, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อท่ี

รองลงมา พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.44, S.D. = 0.72) อยู่ใน

ระดับมาก การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  (  = 4.43, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก              

การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ( = 4.38, S.D. 

= 0.77) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า ( = 4.43, S.D. = 0.71)  อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.79 1.03 น้อย 4.44 0.73 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.78 1.00 น้อย 4.45 0.70 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น              

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.77 0.97 น้อย 4.38 0.71 มาก 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.76 0.98 น้อย 4.50 0.65 มาก 

เฉลี่ย 1.77 0.99 น้อย 4.44 0.69 มาก 

           

  จากตารางท่ี 13 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง

สังคม ข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าและความส าเร็จ (  = 1.76, S.D. = 0.98) อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ (  = 1.77, S.D. = 0.97) อยู่ในระดับ

น้อย การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 1.78, S.D. = 

1.00) อยู่ในระดับน้อย การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 1.79, S.D. = 1.03) 
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อยู่ในระดับน้อย และภาพรวม พบว่า (  = 1.77, S.D. = 0.99 )  อยู่ในระดับน้อยความต้องการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ           

ความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า

การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ (  = 4.50, S.D. 

= 0.65 )  อยู่ ในระ ดับมาก  เมื่ อพิจารณารายข้อท่ีรองลงมา พบว่ า  การปฏิบั ติการ หรือ                       

น าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 4.45, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก 

การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.44, S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก                      

การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  ( = 4.38, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และ

ภาพรวม พบว่า ( = 4.44, S.D. = 0.69)  อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.80 1.06 น้อย 4.55 0.67 มาก

ท่ีสุด 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.79 0.97 น้อย 4.49 0.61 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น               

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.70 1.02 น้อย 4.47 0.70 มาก 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.78 1.02 น้อย 4.40 0.76 มาก 

เฉลี่ย 1.76 1.01 น้อย 4.47 0.68 มาก 

           

  จากตารางท่ี 14 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยสุด พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ ( = 1.70, S.D. = 1.02) อยู่ในระดับน้อย เมื่อ

พิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าและความส าเร็จ ( = 1.78, S.D. = 1.02) อยู่ในระดับน้อย การปฏิบัติการ หรือ           

น าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 1.79, S.D. = 0.97) อยู่ในระดับน้อย 

การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  ( = 1.80, S.D. = 1.06) อยู่ในระดับน้อย 

ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า (  = 1.76, S.D. = 1.01) อยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ               

ความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า การวางแผน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.55, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาราย

ข้อท่ีรองลงมา พบว่า  การปฏิบั ติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ                     

กิจกรรมฯ (  = 4.49, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก  การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ                       

( = 4.47, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก  การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าและความส าเร็จ ( = 4.40, S.D. = 0.76) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และภาพรวม 

พบว่า  (  = 4.47, S.D. = 0.68)  อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.67 0.93 น้อย 4.49 0.65 มาก 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.68 0.93 น้อย 4.46 0.67 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น               

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.66 0.90 น้อย 4.48 0.68 มาก 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.71 0.98 น้อย 4.49 0.69 มาก 

เฉลี่ย 1.68 0.93 น้อย 4.48 0.67 มาก 

           

  จากตารางท่ี 15 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ (  = 1.66, S.D. = 0.90) อยู่ในระดับ

น้อย เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า  การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย           

(  = 1.67, S.D. = 0.93) อยู่ในระดับน้อย การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนิน

โครงการ กิจกรรมฯ ( = 1.68, S.D. = 0.93) อยู่ในระดับน้อย การประเมินผลหรือสะท้อนความคิด

เพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ( = 1.71, S.D. = 0.98) อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
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และภาพรวม พบว่า (  = 1.68, S.D. = 0.93) อยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการส่งเสริม              

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.49, S.D. = 0.65) และการประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ  (  = 4.49, S.D. = 0.69) มีค่าเท่ากัน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายข้อท่ีรองลงมา พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  (  = 4.48, S.D. = 

0.68) อยู่ในระดับมาก การปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ               

( = 4.46, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า  (  = 4.48, S.D. = 

0.67)  อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อภิปราย 

1.70 0.94 น้อย 4.54 0.61 มาก

ท่ีสุด 

2.การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ 

เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือ

แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

1.76 0.97 น้อย 4.50 0.64 มาก 

3.การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น                

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ 

ฯลฯ เป็นต้น 

1.74 0.95 น้อย 4.51 0.62 มาก

ท่ีสุด 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สภาพ ความต้องการ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

4.การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

1.76 1.01 น้อย 4.49 0.71 มาก 

เฉลี่ย 1.74 0.96 น้อย 4.51 0.64 มาก 

           

  จากตารางท่ี 16 พบว่า สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด พบว่า การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 1.70, S.D. = 

0.94) อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับ

บริการ ( = 1.74, S.D. = 0.95) อยู่ในระดับน้อย  การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น 

ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ ( = 1.76, S.D. = 0.97)  และการประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อ

พิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ(  = 1.76, S.D. = 1.01) มีค่าเฉล่ียเท่ากัน อยู่ในระดับ

น้อย ตามล าดับ และภาพรวม พบว่า ( = 1.74, S.D. = 0.96)  อยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ ท่ีพึ่งมี ท่ีพักอาศัย ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด พบว่า               

การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย  (  = 4.54, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณารายข้อท่ีรองลงมา พบว่า การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ  ( = 4.51, S.D. = 0.62) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด การปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรมฯ (  = 

4.50, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก และการประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึง

ความก้าวหน้าและความส าเร็จ  ( = 4.49, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และภาพรวม 

พบว่า  (  = 4.51, S.D. = 0.64)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  สรุปผลการศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21   

พบว่า            

  สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่   

  1. การวางแผน แลกเปล่ียนความคิด อภิปรายผล      

  2. การปฏิบั ติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่นด าเนินโครงการกิจกรรม 

นิทรรศการ หรือแสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ      

  3. การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร 

ความรู้           

  4. การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จ            

  ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก ได้แก่  

  1. การวางแผน แลกเปล่ียนความคิด อภิปรายผล    

  2. การปฏิบั ติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่นด าเนินโครงการกิจกรรม 

นิทรรศการ หรือแสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ       

  3. การได้รับประโยชน์หรือรับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร 

ความรู้           

  4. การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จ 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21   

 ผ ล ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก                                        

การใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และให้ผู้เช่ียวชาญประเมินร่างแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนา สังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21       

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant 

Interview) ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)                     

รวมจ านวน 6 คน          

  2.1.1 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21    

   1) นโยบาย : เปิดโอกาสให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ได้แก่ การวางแผนหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การปฏิบัติการหรือด าเนินการ การรับประโยชน์หรือจัดบริการ และการประเมินหรือสะท้อนคิด 

ส่งเสริมปัจจัยการเรียนรู้ หรือการอ านวยการเรียนรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานในท้องท่ี      

   2) โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน สอดคล้องต่อ

สภาพปัญหา และความต้องการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)                   

ใช้บริบทชุมชน และสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญจัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ อพม. เป็นท้ังผู้จัดประสบการณ์

และร่วมเรียนรู้           

   3) บริบทพื้นท่ี : สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ 

งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์        

   4) ขั้นตอน/วิธีการท างาน : ให้มีความหลากหลายของวิธีการท างาน            

โดยใช้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติบทบาทและหน้าท่ี รวมถึงให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ         

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับผู้น าท่ีได้รับรางวัล น าข้อมูลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

(กรณีพิเศษต่างๆ ) มาร่วมกันก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนรู้    
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   5) ระเบียบ/ข้อบังคับ : ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ                 

ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557                     

เปิดโอกาสให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แสวงหาความรู้ ร่วมเรียนรู้ 

พัฒนาศักยภาพของตนเองจากท้ังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์เป็นผู้จัดขึ้น และจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถ                    

ในการปฏิบัติงาน           

   “…ให้ความรู้ด้านจิตอาสา การจัดการดูแลคนไร้ท่ีพึ่งโดยชุมชนพื้นท่ี                

ท่ีเขารับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี เรื่องการค้นหา ส ารวจข้อมูล การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานใน

แต่ละขั้นตอน การท างานกับคนไร้ท่ีพึ่งพวกเขาถ่ายทอดกันและกัน มีเครือข่ายสนับสนุน...ผู้ให้ข้อมูล

หลักคนท่ี 1”           

   “… อพม.ด าเนินการเป็นหลัก มีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน           

จัดกันท่ีศูนย์ประสานงานเพื่อความสะดวก ก าหนดกิจกรรม วิธีการ ในการพัฒนา อพม. ท่ีขาดความรู้

เรื่องการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พื้นท่ีให้การสนับสนุน รางวัล วัสดุอุปกรณ์...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2” 

   “…จัด ท่ีบ้ านของประธาน อพม .หรื อ ศูนย์ประสานงาน อพม.                     

น าผลงาน ประสบการณ์มาถ่ายทอด เป็นแหล่งเรียนในชุมชนในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน มีการ

บรรยาย ฝึกท าจริง พื้นท่ีสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้เพิ่มเติม โดยให้ อพม.และสมาชิกใน

พื้นท่ีช่วยกันจัดขึ้น ด าเนินโครงการกันเอง ท าให้ท่ีศูนย์ประสานงานมีกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม และ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ อพม....ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3”     

   “…เสริมการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบในการพัฒนา ทบทวนความรู้มาใช้

ในการท างาน...ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4”       

   “…พัฒนาการเรียนรู้ให้กับ อพม.ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในระดับ

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ช่วยกันท า มีการถ่ายทอดโดย อพม.ท่ีมีประสบการณ์ ผลงาน                    

เท่าเทียมกัน แบ่งเป็นกิจกรรม ถ่ายทอดการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการช้ีเป้า              

เฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งต่อ ...ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนท่ี 5”  
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 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 332 คน ซึ่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก               

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละ ด้านวิธีการเรียนรู้ 
วิธีการ จ านวน ร้อยละ 

1. ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิดและการกระท า 271 81.60 

2. ระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์และวางแผน 255 76.80 

3. น าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ

หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

270 81.30 

4. สะท้อนความคิด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาบทบาทและหน้าท่ี

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ี

พึ่ง 

275 82.80 

           

  จากตารางท่ี 17 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                 

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด้านวิธีการ                       

พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการสะท้อนความคิด

เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  คิดเป็นร้อยละ 82.80 เมื่อพิจารณารายข้อ รองลงมาการใช้

ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  ให้อิสระทางความคิด และการกระท า คิดเป็นร้อยละ  81.60                           

น าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผน

ท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ  81.30 และระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อภิปราย วิเคราะห์และวางแผน คิดเป็นร้อยละ  76.80 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 18 จ านวนและร้อยละ ด้านส่ือการเรียนรู้ 
วิธีการ จ านวน ร้อยละ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ วิทยากร การแสดงบทบาทสมมติ 

สถานการณ์จ าลอง การสาธิต ฯลฯ เป็นต้น 

258 77.70 

2. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ โปรแกรมบทเรียนออนไลน์              

(E-Learning) การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์  ส่ือ ส่ิงพิมพ์  และ             

การพัฒนาแอพลิเคช่ันต่างๆ  

207 62.30 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้มีการฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวม

ข้อมูล หรือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท่ีสร้างแรงจูงใจ สนุกสนาน ต่ืนเต้น

และท้าทาย บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย 

242 72.90 

4. ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการสร้างการ

เรียนรู้ อาทิ ภาครัฐ เอกชน สาธารณะประโยชน์ ภาคประชาสังคม ฯลฯ 

เป็นต้น 

262 78.90 

5. อื่นๆ  - - 

           

  จากตารางท่ี 18 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด้านส่ือการเรียนรู้ 

พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนใหญ่เลือกการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ 

ท้ังในและนอกพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ อาทิ ภาครัฐ เอกชน สาธารณะประโยชน์              

ภาคประชาสังคม ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 78.90 เมื่อพิจารณารายข้อรองลงมา  พบว่า   ส่งเสริม

แสดงบทให้บุคลากรของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ วิทยากร การ บาท

สมมติ สถานการณ์จ าลอง การสาธิต ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 77.70 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

กระตุ้นให้มีการฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูลหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท่ีสร้างแรงจูงใจ 
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สนุกสนาน ต่ืนเต้นและท้ายทาย บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 

72.90 และส่งเสริมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ โปรแกรมบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และการพัฒนาแอพลิเคช่ันต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 

62.30 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
วิธีการ จ านวน ร้อยละ 

1. จัดในพื้นท่ีชุมชนท่ีตนเองรับผิดชอบ อาทิ ศูนย์ประสานงานของอพม. / 

ศาลาต าบล-หมู่บ้าน / หอประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ เป็นต้น 

260 78.30 

2. สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร มีความเป็นกันเอง 248 74.70 

3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชุมชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

237 71.40 

4. ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                 

ความมั่นคงของมนุษย์ และชุมชน 

218 65.70 

5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกเหมาะสม และเน้นใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้

ในพื้นท่ีในการจัดการเรียนรู้  

220 66.30 

6. อื่นๆ  - - 

           

  จากตารางท่ี 19 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                     

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด้านบรรยากาศ   

การเรียนรู้ พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนใหญ่จัดในพื้นท่ีชุมชนท่ี

ตนเองรับผิดชอบ อาทิ ศูนย์ประสานงานของอพม. / ศาลาต าบล / หอประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 78.30 เมื่อพิจารณารายข้อท่ีรองลงมา พบว่า สร้างบรรยากาศการเป็นมิตร                
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มีความเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 74.70  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน คิดเป็นร้อยะ 71.40 มีส่ิงอ านวยความสะดวก

เหมาะสม และเน้นใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ีจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 66.30 และ

ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 65.70  

ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละ ด้านการสะท้อนความคิด 
วิธีการ จ านวน ร้อยละ 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 40 12.00 

2. ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานและเมื่อสรุปผลการด าเนินงาน 15 4.50 

3. น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง 61 18.40 

4. ทุกขั้นตอน 244 73.50 

           

  จากตารางท่ี 20 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสะท้อนคิด 

พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนใหญ่เลือกแนวทางการสะท้อนความคิด

ทุกขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 73.50 เมื่อพิจารณารายข้อ รองลงมา น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 18.40  ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน คิดเป็นละ 12.00 ระหว่าง

ขั้นตอนการด าเนินงานและเมื่อสรุปผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
วิธีการ จ านวน ร้อยละ 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อาทิ การเขียน อ่าน ค านวณ คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ การส่ือสาร การแก้ไข

ปัญหา ฯลฯ เป็นต้น 

272 81.90 

2. ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี อาทิ การรู้เท่าทันและพร้อมรับ            

ทุกสถานการณ์ การรอบรู้ ส่ือมัลติมิเดีย การปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ฯลฯ เป็นต้น 

246 74.10 

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ อาทิ การยืดหยุ่น ปรับตัว ริเริ่มส่ิงใหม่ ท างานเป็น

ทีม เข้าสังคม และการมีภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม การแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

181 54.50 

           

  จากตารางท่ี 21 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง               

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ด้านทักษะ             

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ส่วนใหญ่เลือกแนวทางทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอาทิ การเขียน อ่าน ค านวณ              

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ การส่ือสาร  การแก้ไขปัญหา ฯลฯ เป็นต้น 

คิดเป็นร้อยละ 81.90 เมื่อพิจารณารายข้อ รองลงมา ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี อาทิ                 

การรู้เท่าทันและพร้อมรับทุกสถานการณ์ การรอบรู้ ส่ือมัลติมิเดีย การปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นร้อยะ 74.10 และทักษะชีวิตและอาชีพ อาทิ การยืดหยุ่น ปรับตัว ริเริ่มส่ิงใหม่ 

ท างานเป็นทีม เข้าสังคม และการมีภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม การแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ 54.50 ตามล าดับ 
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 2.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมเพื่ อ                      

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21                   

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) มีคุณสมบัติเป็นผู้น า หรือตัวแทน และมีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 2 ปี ในระดับพื้นท่ี 

และเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง รวม 12 คน 

ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้     

  2.3.1 หลักการ       

   1) ให้ความส าคัญกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นฐานในฐานะผู้ท่ีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น       

   2) มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้    

   3) น าไปใช้ประโยชน์กับบทบาท หน้าท่ี     

   4) เปิดโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และเกิดการยอมรับ  

   5) ใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนลักษณะบูรณาการ 

  2.3.2 วัตถุประสงค์       

   1) เพื่อใช้สภาพ และความต้องการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นฐานในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

   2) เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในระดับพื้นท่ี    

  2.3.3 เสนอแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง               

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21   

   1) จัดขึ้นภายในพื้นท่ี เช่น ศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในระดับอ าเภอ เพื่อการเดินทางสะดวกในการรวมตัวเพื่อท า

กิจกรรม ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย        

   2) ประชุมเพื่อร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพปัญหา

ของตนเอง และสมาชิก ว่าขาดทักษะ ความรู้ ด้านใด เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง   
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   3) ประสานผู้เช่ียวชาญ หรือวิทยากรของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

อื่นๆ จากการท่ีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รู้จัก หรือคุ้นเคย ร่วมกันถ่ายทอด

ประสบการณ์ทุกขั้นตอนเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

   4) จัดหา หรือค้นหาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ท่ีมีประสบการณ์สูง มีลักษณะเป็นผู้น าในพื้นท่ี หรือเคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านการคุ้มครอง                    

คนไร้ท่ีพึ่ง เช่น หลักสูตรเช่ียวชาญด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และมีผลงาน เช่น จัดต้ังชมรมต่างๆ 

และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทเป็นอาสาสมัครองค์กรต่างๆ ร่วมกันเสนอแนวคิดการ

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรม     

   5) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดในการ

วางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล ในการถ่ายทอด แบ่งปันประสบการณ์

ในการท างาน เทคนิค วิธีการ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตนเองถนัด และอยากเข้าร่วมเรียนรู้ น าเอา

คู่มือปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ประกอบเป็นส่ือการเรียนรู้ และให้ทดลองท าจริง      

   6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง การสาธิต กรณีศึกษา 

หรือวิธีการท่ีให้ลงมือกระท าจริง ฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากคนไร้ ท่ีพึ่งมีปัญหาซับซ้อนโดยก าหนด

เหตุการณ์ว่าเมื่อพบเจอบุคคลไร้ท่ีพึ่งและการด าเนินการในขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง

สังคมหรือบทบาท หน้าท่ีของการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

   7)  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีให้

การสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น การพิมพ์หนังสือราชการ การเขียนโครงการ                 

เพิ่มบทบาทในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และน าความรู้ไปปรับใช้ในการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของตนเอง พร้อมประสานให้หน่วยงานภายในและนอกชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน    
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 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่างแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                   

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี หลักการแนวคิดท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ศตวรรษท่ี 21 รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้น ามาด าเนินการวิจัย 

ก าหนดกรอบแนวคิด สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน                      

(Mix Method) และน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์  เพื่อก าหนดร่างแนวทางส่งเสริม              

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21          

  การจัดท าร่างแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง           

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้ให้ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ตลอดจนด้านสาธารณสุข ท าการประเมินเพื่อพิจารณาความเป็นไป                      

ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนาและปรับปรุง มีรายละเอียด              

ดังตารางท่ี 22  หน้าถัดไป 
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ตารางที่ 22 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพรวมร่างแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี              
ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษ
ท่ี 21 

แนวทาง  S.D. การแปลความ 

1.ชุมชน 4.85 0.33 มากท่ีสุด 

2.ประสบการณ์ 4.89 0.21 มากท่ีสุด 

3.เครือข่าย 4.85 0.32 มากท่ีสุด 

4.การท างานเป็นทีม/กลุ่ม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

5.การเสริมพลังอ านาจ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

6.ความพร้อมในการเรียนรู ้ 4.90 0.25 มากท่ีสุด 

7.การแลกเปล่ียนความคิด 4.48 0.66 มาก 

8.การปฏิบัติการ 4.50 0.64 มาก 

9.การรับประโยชน์/คุณค่า 4.69 0.42 มากท่ีสุด 

10.การประเมินผล 4.76 0.21 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.72 0.40 มากที่สุด 

            

 จากตารางท่ี 22 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                    

คนไร้ ท่ีพึ่ งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า                         

การแลกเปล่ียนความคิด และการปฏิบัติการ มีความเหมาะสมในระดับมาก และองค์ประกอบ                 

ด้านอื่นๆ ได้แก่ ชุมชน ประสบการณ์ เครือข่าย การท างานเป็นทีม/กลุ่ม การเสริมพลังอ านาจ                  

ความพร้อมในการเรียนรู้ และการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละองค์ประกอบของ

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 23 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

1.ชุมชน 1.ยึดสภาพปัญหา และความต้องการของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) และชุมชนเป็นฐาน 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2. ส่ง เสริมกระบวนการก ลุ่ม ยึดห ลัก

ประชาธิปไตย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.แสวงหาและจัดสรรทรัพยากรภายในและ

นอกชุมชน 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

4 . มี ส่ ว น ร่ ว ม ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ เ รี ย น รู้                      

จากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

5.แสดงผลงานเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ

และเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

6.พิจารณาความก้าวหน้า และวางแนวทาง

พัฒนา ปรับปรุง 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.85 0.33 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

2.ประสบการณ์ 1.แลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา 

และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2.ปฏิบัติการวางแผนและจัดการเรียนรู้  

ถ่ายทอดประสบการณ์การช่วยเหลือผู้

ป ร ะ สบ ปั ญ ห าท า ง สั ง คม  ใ ช้ วิ ธี ก า ร 

กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์

จ าลอง การสาธิต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมทุกข้ันตอน              ลงมือกระท า

จริงใช้ปัญหาเพื่อฝึกการคิดแก้ไข พร้อมน า

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

สร้างบรรยากาศท่ีดีเป็นกันเอง และมี

กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ             

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3 . รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า จั ด

นิ ท ร ร ศก า ร แ สด ง ผล ง าน เ พื่ อ ค ว าม

ภาคภูมิใจ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

4.ประเมินผลสะท้อนความคิดก าหนด

แนวทาง วิธีการพัฒนา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.89 0.21 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

3.ประสาน

เครือข่าย 

1.ประสานท้ังภายนอกและภายในชุมชน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

3.จัดประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 4.71 0.37 มากท่ีสุด 

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

5.พัฒนา ปรับปรุง และขยายเครือข่าย 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.85 0.32 มากที่สุด 

4.การท างานเป็น

กลุ่ม/ทีม 

1.แบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์

สภาพปัญหา และความต้องการในการ

จัดการเรียนรู้ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2.ก าหนดทีมงานและบทบาท หน้า ท่ี

รับผิดชอบ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

3.ทีมงานปฏิบัติการวางแผนและจัดการ

เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ใ ช้วิ ธี ก าร

กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์

จ าลอง การสาธิต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมทุกข้ันตอน             ลงมือกระท า

จริงใช้ปัญหาเพื่อฝึกการคิดแก้ไข 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 พร้อมน าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ สร้างบรรยากาศท่ีดีเป็นกันเอง 

และมีกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้ เพื่อ            

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

   

4.จัดนิทรรศการของทีมงานและสมาชิกใน

กิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้ ท่ี ตน เอง

รับผิดชอบ 

4.42 0.53 มาก 

5.ประเมินผลสะท้อนความคิดก าหนด

แนวทาง วิธีการพัฒนา 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.68 0.47 มากที่สุด 

5.การเสริมพลัง

อ านาจ 

1 . จั ดประ ชุมและแลก เป ล่ี ยน เรี ยนรู้

ประสบการณ์เพื่อวางแนวทางในการจัดการ

เรียนรู้ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2 . ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น ก า ร ว า ง แ ผน และ                   

การ จัดการเรียนรู้ แบบมี ส่วนร่วมเพื่อ              

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

3.จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

เพื่อเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ 

4.42 0.53 มาก 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 4.สนทนาน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ 

และประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.60 0.49 มากที่สุด 

6.ความพร้อมใน

การเรียนรู ้

1.แสดงออกถึงวุฒิภาวะทางร่ า งก าย 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2.วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

3.ก าหนดแผนในการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

5.น าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุง 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.90 0.25 มากที่สุด 

7.การแลกเปล่ียน

ความคิด 

1.อพม.ประสานเครือข่าย และชุมชน            

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

2.เชิญวิทยากรทบทวนความรู้เพิ่ม

ประสบการณ์ 

4.42 0.53 มาก 

3.ศึกษาข้อมูลด้านสถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่ง

จากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.28 0.75 มาก 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 4.แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา 

และความต้องการในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง             

คนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่ 

4.42 0.53 มาก 

4.1 การจัดสวัสดิการสังคม 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

4.2 การรักษาพยาบาล 4.42 0.78 มาก 

4.3 การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 4.28 0.95 มาก 

4.4 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาส

ท า ง สั ง คม  ก า ร พั ฒ น า คุณภ าพ ชี วิ ต                  

ก า รสนั บสนุ น ให้ คน ไ ร้ ท่ี พึ่ ง มี ง านท า               

การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และ

การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

5 . ร่ ว ม กั น ถ่ า ย ท อ ด  แ ล ก เ ป ล่ี ย น

ประสบการณ์ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

4.42 0.78 มาก 

6.จัดต้ังคณะท างานในการรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

4.28 0.95 มาก 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 เฉลี่ย 4.48 0.66 มาก 

2.ปฏิบัติการ 1.อพม.ประสานเครือข่าย และชุมชนเพื่อ

ร่วมปฏิบัติการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.จัดประชุมท าแผนในการจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

4.71 0.75 มากท่ีสุด 

3.น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ฯ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

4.เขียนโครงการ กิจกรรม 4.00 0.80 มาก 

5 . แสว งหาทรั พย ากร เ ชิ ง บู รณาการ              

แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและนอกชุมชน 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

6.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวนผู้ท่ี

สนใจทุกช่วงวัยเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้

ฯ 

4.28 0.75 มาก 

7.ด าเนินการจัดการเรียนรู้ฯ ในพื้นท่ีชุมชน 

ตามความเหมาะสม สะดวก 

4.28 1.11 มาก 

8. อพม .  เ ครื อ ข่ า ย  และ ชุมชน  เป็ น                        

ผู้ถ่ ายทอดประสบการณ์ อง ค์ความรู้  

เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการ

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 8.1 การค้นหา หรือส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

8.2 การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

8.3 การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

8.4 การประสานส่งต่อ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

8.5 ติดตามผลการให้การช่วยเหลือ 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

9. ใช้วิธีการถ่ายทอด ได้แก่  

9.1 กรณีศึกษา 4.28 1.11 มาก 

9.2 บทบาทสมมติ 4.14 0.89 มาก 

9.3 สถานการณ์จ าลอง 4.42 0.53 มาก 

9.4 การสาธิต 4.14 1.06 มาก 

10. เปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมใน            

การเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

11.ลงมือกระท าจริง ใช้ปัญหาเป็นฐาน            

ฝึกการแก้ไขปัญหา 

4.57 0.78 มากท่ีสุด 

1 2 . ใ ช้ ร ะ บ บ เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ                   

ส่ือส่ิงพิมพ์ร่วมด้วย 

4.57 0.78 มากท่ีสุด 

13.สร้างบรรยากาศท่ีดี เป็นกันเอง 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

 14.กิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้ ได้แก่  

14.1การจัดสวัสดิการสังคม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

14.2การรักษาพยาบาล 3.85 0.89 มาก 

14.3การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 4.41 1.21 มาก 

14.4 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาส

ท า ง สั ง คม  ก า ร พั ฒ น า คุณภ าพ ชี วิ ต                 

ก า รสนั บสนุ น ให้ คน ไร้ ท่ี พึ่ ง มี ง านท า                 

การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และ

การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง 

4.42 0.53 มาก 

15.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เขียนเค้าโครงงาน

การเรียนรู้ในแนวคิดท่ีสนใจ โดยมี อพม. 

เครือข่าย และชุมชน ร่วมกันเป็นพี่เล้ียง

และน าเสนอ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.50 0.64 มาก 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

9.การับ

ประโยชน์/คุณค่า 

1.อพม. เครือข่าย และชุมชน ร่วมกัน              

จัดนิทรรศการเพื่อรับประโยชน์/คุณค่า 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

2.แสดงผลงานจัดการเรียนรู้ เพื่อความ

ภาคภูมิใจและการยอมรับ 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 

3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนเข้าร่วม 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

4.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร

ในชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ 

 

4.1มอบใบประกาศนียบัตรและรางวัล 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

4.2เชิญชวนไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ 

4.42 0.53 มาก 

4.3 สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจัดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

4.4องค์กรส่ือท้องถิ่น น าเสนอข่าวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

4.5สถานศึกษาในพื้นท่ีน าไปพัฒนาต่อยอด

เพื่อเป็นหลักสูตรของชุมชน 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.69 0.42 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

องค์ประกอบ กระบวนการ  S.D. การแปล

ความ 

10.                     

การประเมินผล 

1.อพม. เครือข่าย และชุมชน จัดสนทนา

เพื่อร่วมกันประเมินผล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.น าเสนอผลการประเมินการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมจากฐานการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบ 

ได้แก่ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.1การจัดสวัสดิการสังคม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2การรักษาพยาบาล 4.14 0.69 มาก 

2.3การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 4.42 0.53 มาก 

2.4การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาส

ท า ง สั ง คม  ก า ร พั ฒ น า คุณภ าพ ชี วิ ต                 

ก า รสนั บสนุ น ให้ คน ไร้ ท่ี พึ่ ง มี ง านท า                 

การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และ

การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

3.ร่วมกันประเมินผล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อวางแนวทาง         

การพัฒนาหรือปรับปรุง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.76 0.21 มากที่สุด 
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  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญเพื่อพัฒนา ปรับปรุง  แนวทางส่งเสริม            

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้        

  1. ควรก าหนดความหมายของแต่ละอง ค์ประกอบให้ ชัดเจน ให้แสดงถึ ง                           

การปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้     

  2. พัฒนา ปรับปรุง จัดล าดับแนวทาง องค์ประกอบ ขั้นตอนและกระบวนการให้

ชัดเจน           

  3. ควรเพิ่มเติมประเด็นของการเตรียมความพร้อมขององค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับแนวทาง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                    

ความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง วิธีการใช้ระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ การน าแผนพัฒนาชุมชนมาใช้ในการทบทวน   

  4. ควรเน้นการพัฒนา การสร้างความรู้และการสร้างความตระหนักถึงจิตอาสา และ

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักการสังคมสงเคราะห์ และเทคนิค วิธีการในการปฏิบัติหน้าท่ี

  5. เพิ่มเพิ่มทักษะการค้นคว้า หาความรู้  การใช้ข้อมูลระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และการเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้       

  6. ควรมีการจัดท าชุดความรู้หรือคู่มือเพื่อใช้ในการเรียนรู้ และเพิ่มกิจกรรมการ                        

ฝึกปฏิบัติการในการน าเสนอความคิดในการจัดท าโครงการ กิจกรรมตามแนวคิดการคุ้มครอง                  

คนไร้ท่ีพึ่ง          

  7. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทักษะและสร้างความเข้าใจ และ                  

การถ่ายทอดควรจัดหาหรือเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ีมีประสบการณ์สูง

  8. ควรน าเอาแต่ละองค์ประกอบมาประเมินผลในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย   
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  จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงและ

แก้ไข เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 24 องค์ประกอบของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.               

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน 

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

1.                     

ชุมชนเป็น

ฐาน (อพม.) 

1.1 ยึดสภาพปัญหา และ

ความต้องการของ อพม.

เป็นฐานจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

√    

1.2 ส่งเสริมกระบวนการ

กลุ่ม ยึดหลัก

ประชาธิปไตย 

√    

1.3 แสวงหาและจัดสรร

ทรัพยากรภายในและ

นอกชุมชน 

 √   

1.4 มีส่วนร่วมถ่ายทอด

และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงทุก

ขั้นตอน 

 √   
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                   

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน              

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 1.5 แสดงผลงานเพื่อ

สร้างความภาคภูมิใจและ

เห็นคุณค่าของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

  √  

1.6 พิจารณา และวาง

แนวทางเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน(อพม.) 

   √ 

2.   มีความ

พร้อมในการ

เรียนรู้                    

2.1 แสดงออกถึงวุฒิ

ภาวะทางร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และ

สังคม 

√    

2.2 วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และความต้องการ

ในการจัดการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม                 

√    
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                     

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน                

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 2.3 ก าหนดแผนในการ

จัดการเรียนรู้แบบมี          

ส่วนร่วม 

√    

2.4 จัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

 √   

2.5 น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ตนเองผู้อื่น 

  √  

2.6 พิจารณา และวาง

แนวทางพัฒนาความ

พร้อมในการเรียนรู้เพื่อ

จัดการเรียนรู้แบบมี  ส่วน

ร่วม 

   √ 

3.                  

สร้าง

เครือข่ายการ

เรียนรู ้

3.1 ประสานท้ังภายใน

และนอกชุมชน 

√    

3.2 จัดประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ 

√    
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                     

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน                

2.             

การ

ปฏิบัติการ 

3.               

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.               

การ

ประเมินผล 

 เพื่อวางแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ 

    

3.3 ฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 √   

3.4 ส่งเสริมการมี             

ส่วนร่วม ได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ 

  √  

3.5 พิจารณา และวาง

แนวทางพัฒนาการสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ใน

การจัดการเรียนรู้แบบมี           

ส่วนร่วม  

   √ 

4 . เสริ มพ ลัง

ทางความคิด 

4.1 จัดประชุม

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์เพื่อวาง 

√    
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                   

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน                

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 แนวทางในการจัดการ

เรียนรู้ 

    

4.2 วางแผนและจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ 

√    

4.3 จัดนิทรรศการเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลงาน  

  √  

4 . 4  น า เ สนอผลการ

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ

พิจารณาวางแนวทาง

พัฒนาการเสริมพลังทาง

ความคิดในการจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

   √ 

5.                    

ใช้

ประสบการณ์ 

5. 1 วิ เ ค ร า ะ ห์ สภ า พ

ปั ญ ห า  แ ล ะ ค ว า ม

ต้องการวางแผนในการ

จัดการเรียนรู้ 

√    
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                   

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน               

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 5 . 2  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  

ถ่ายทอดประสบการณ์

การช่วยเหลือผู้ประสบ

ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม                   

ใ ช้ วิ ธี ก า ร ก ร ณี ศึ ก ษ า 

บ ท บ า ท ส ม ม ติ  

สถานการณ์จ าลองการ

ส า ธิ ต  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอน ลงมือกระท าจริง 

ใช้ปัญหาเพื่อฝึกการคิด

แก้ ไ ข  พร้ อมน าระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ส่ื อ ส่ิ ง พิ ม พ์  ส ร้ า ง

บรรยากาศท่ีดีเป็นกันเอง 

และมีกิจกรรมฐานการ

เรียนรู้ เพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง พร้อมให้ผู้เรียน

แบ่งกลุ่ม  

 √   
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                       

การแลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน               

2.              

การปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 ค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติม 

เขียนเ ค้าโครงงานการ

เ รี ยน รู้  (Project based 

Learning)  แ น ว คิ ด ก าร

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีสนใจ 

และน าเสนอเป็นแผนผัง

ทางความคิด หรือจัดท า

เป็น  Info graffic พร้ อม

อธิ บ าย  อ ง ค์ประกอบ 

ไ ด้แก่  ความส า คัญและ

ท่ี ม า  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  

กิจกรรม วิธีการ และผลท่ี

ไ ด้ รั บ  โ ด ย มี  อ พ ม . 

เครือข่าย ร่วมกันเป็นพี่

เล้ียง  

 √   

5.3 จัดนิทรรการแสดง

ผลงาน 

  √  
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                    

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน                

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 5 . 4  น า เ สนอผลการ

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ

พิ จ า ร ณ า ว า ง แ น ว

ทางการใช้ประสบการณ์

ในการจัดการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม 

   √ 

6.เรียนรู้ เป็น

กลุ่ม/ทีมงาน 

6.1 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์

สภาพปัญหา และความ

ต้องการในการจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

√    

6.2 ก าหนดทีมงานและ

บ ท บ า ท  ห น้ า ท่ี

รั บ ผิ ด ช อ บ  ร่ ว ม กั น

วางแผน  

√    

6.3 จัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมฯ  

 √   
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 

 

กระบวนการ 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.                       

การ

แลกเปลี่ยน

ความคิด

วางแผน                

2.              

การ

ปฏิบัติการ 

3.                

การรับ

ประโยชน์/

คุณค่า 

4.                

การ

ประเมินผล 

 6.4 จัดนิทรรศการของ

กลุ่ม ทีมงาน และสมาชิก 

ท่ีตนเองรับผิดชอบ 

  √  

 6 . 5  น า เ สนอผลการ

จัดการเรียนรู้ และวาง

แ น ว ท า ง พั ฒ น า ก า ร

เรียนรู้ เป็นกลุ่ม/ทีมใน

การจัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

   √ 

           

  จากตารางท่ี 24 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง               

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบ 

ได้แก่ ชุมชนเป็นฐาน (อพม.) มีความพร้อมในการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เสริมพลังทาง

ความคิด ใช้ประสบการณ์ และเรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีมงาน และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่                   

แลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล 

เพื่อให้อพม. มีแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  ในระดับพื้นท่ี  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
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  1. ชุมชนเป็นฐาน (อพม.)   พบว่า อพม. มีความต้องการให้ยึดสภาพปัญหา และ

ความต้องการเรียนรู้ของอพม. เป็นฐาน โดยเป็นผู้ด าเนินการและมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน  

  2. มีความพร้อมในการเรียนรู้  พบว่า อพม.มีสภาพปัญหาการเรียนรู้ อาทิ ความรู้

และทักษะวิชาการ การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รวมถึงมีความต้องการให้ส่งเสริม                   

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมควรใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิด และการกระท า 

แสดงได้ว่า อพม.ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

วิธีการ เพื่อน าปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งคนไร้ท่ีพึ่ง   

  3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พบว่า (อพม.) มีบทบาทและหน้าท่ีด าเนินงานร่วมกับ

ภาคี เครือข่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ มีการสมัครเป็น อพม.เพิ่มเติมในพื้นท่ี มีปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีความต้องการให้องค์กรต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ีมีส่วนร่วม

ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ ภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ภาคประชาสังคม ท าให้เกิดความ

หลากหลายของประสบการณ์ และเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  4. เสริมพลังทางความคิด  พบว่า อพม. มีความต้องการใช้วิธีการเรียนรู้แบบระดม

สมองแลกเปล่ียนเรียนรู้  ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  อภิปราย วิ เคราะห์และวางแผน                         

น าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้แบบลงมือกระท าจริง และการสะท้อนความคิด     

  5. ใช้ประสบการณ์ พบว่า อพม. พบว่า มีความต้องการน าประสบการณ์ไปใช้ในการ

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน และ ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของ อพม. ในฐานะผู้ท่ีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น 

ซึ่งสอดคล้องกับ สภาพข้อมูลท่ัวไปของ อพม. ด้านประสบการณ์ในการท างานเป็นอพม. รวมถึงจาก

การเข้าร่วมด ารงต าแหน่งเป็นอาสาสมัครจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ    

  6. เรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีมงาน จากการวิจัย พบว่า นโยบายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด าเนินงานในลักษณะกลุ่ม รวมถึงมีความต้องการส่งเสริม                  

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม อาทิ การยืดหยุ่น การปรับตัว ท างาน

เป็นทีม เข้าสังคม มีภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม       
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ตารางที่ 25 ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษ
ท่ี 21   
 

ขั้นตอน กระบวนการ 

1.การแลกเปล่ียน

ความคิด                  

การวางแผน              

1.1 อพม. ประสานเครือข่าย เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ

เตรียม  ความพร้อม 

1.2 เชิญวิทยากรทบทวนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง วิธีการใช้ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ แผนพัฒนาชุมชนจากเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี 

1.3 ศึกษาข้อมูลด้านสถานการณ์คนไร้ ท่ีพึ่งจากระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ อาทิ Big Data , Social Map , Family Data ฐานข้อมูลใน

รูปแบบอื่นๆ   จากเพื่อนสมาชิกท่ีเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาหน่วยงาน

อื่นๆ เช่น อาสาสมัครพัฒนาชุมชน, อพปร , กาชาด , อาสาสมัครเกษตร 

1.4 แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  

1.5 ร่วมกันถ่ายทอด แลกเปล่ียนประสบการณ์วิธีการแสวงหาความรู้                

การเรียนรู้ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

1.6 จัดต้ังทีมงาน/กลุ่ม ในการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.7 จัดประชุมท าแผนในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1.8 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ขั้นตอน กระบวนการ 

2.การปฏิบัติการ 2.1 อพม.ประสานเครือข่าย เพื่อร่วมด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบมี             

ส่วนร่วม 

2.2 เขียนโครงการ กิจกรรม 

2.3 แสวงหาทรัพยากรเชิงบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและนอกชุมชน 

2.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวนผู้ท่ีสนใจทุกช่วงวัยเข้าร่วมในการ

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.5 ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง              

ในพื้นท่ีชุมชนตามความเหมาะสม สะดวก 

2.6 อพม. และเครือข่าย ท่ีมีประสบการณ์สูงเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์           

องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ผ่านขั้นตอนการช่วยเหลือ                

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

2.7 ใช้วิธีการถ่ายทอดผ่านสถานการณ์จ าลอง เช่น กรณีศึกษา บทบาท

สมมติ การสาธิต กรณีศึกษา 

2.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นอตน 

2.9 ลงมือกระท าจริง ใช้ปัญหาเป็นฐาน ฝึกการแก้ไขปัญหา 

2.10 ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่ือส่ิงพิมพ์ 

2.11 สร้างบรรยากาศท่ีดี เป็นกันเอง 

2.12 กิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ขั้นตอน กระบวนการ 

 2.13 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เปิดโอกาสให้ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือแหล่ง

เรียนรู้จากประเภทอื่นๆ เช่น หนังสือ ต ารา ผู้มีประสบการณ์ เพื่อฝึกการ

ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อระดมสมองเขียนเค้าโครงงานการเรียนรู้ (Project 

based Learning ) ในแนวคิดท่ีสนใจ โดยมี อพม. เครือข่าย ร่วมกันเป็น           

พี่เล้ียง และน าเสนอ โดยใช้เทคนิค แผนผังทางความคิด (Mind Map) หรือ

จัดท าเป็น Info Graffic โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน น าเสนอพร้อมอธิบาย

องค์ประกอบ ได้แก่ ความส าคัญและท่ีมา วัตถุประสงค์ กิจกรรม  วิธีการ 

และ ผลท่ีได้รับ 

3.การรับประโยชน์/

คุณค่า                       

3.1 อพม.ประสานเครือข่าย เพื่อร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับประโยชน์/

คุณค่า 

3.2 ระดมความคิดจัดแสดงผลงานจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อความ

ภาคภูมิใจและ  การยอมรับ 

3.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนเข้าร่วม 

3.4 หน่ วยงานภาครั ฐ  หรื ออง ค์กร ท่ี เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ วนร่ วม  ไ ด้แก่                        

มอบใบประกาศนียบัตรและรางวัล เชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

อย่างต่อเนื่อง องค์กรส่ือท้องถิ่นน าเสนอข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึง

สถานศึกษาในพื้นท่ีน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นหลักสูตรชุมชน 

3.5 อัพโหลดผลงานผ่าน Social Network 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ขั้นตอน กระบวนการ 

4.การประเมินผล 4.1 อพม. และเครือข่าย จัดสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันประเมินผล 

4.2 น าเสนอผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนรวมจากฐานการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีรับผิดชอบ 

4.3 ยึดกรอบการประเมินองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                  

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่ ชุมชน (อพม.) , มีความพร้อมในการเรียนรู้ , 

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ , เสริมพลังทางความคิด , ใช้ประสบการณ์ และ 

เรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีมงาน 

4.4 ร่วมกันประเมินผล และน าเสนอผลการประเมิน 

4.5 ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อวางแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง 

           

  จากตารางท่ี 25 แสดงถึงขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า                           

  1. การแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน เป็นขั้นตอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี                

ส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในการวางแผนจัดการเรียนรู้                

โดยด าเนินการประสานเครือข่าย เพื่อร่วมกันทบทวนความรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนพัฒนาชุมชน แบ่งกลุ่มเสริมพลัง

ทางความคิด ผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โดยยึดชุมชนเป็นฐาน (อพม.) แสดงถึงความพร้อมในการเรียนรู้ เสริมพลังทางความคิดร่วมกับ

เครือข่าย ใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และเรียนรู้เป็นกลุ่มและทีมงาน ส่งเสริมให้อพม. มีการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และ

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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พึ่งตนเองและเครือข่าย         

  2. การปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการด าเนินโครงการกิจกรรมการเรี ยนรู้                                

โดยด าเนินการประสานเครือข่าย ร่วมด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแผนท่ีร่วมกัน

ก าหนดขึ้นตามล า ดับ พัฒนาความรู้ และความสามารถในการเขียนโครงการ กิจกรรม                     

เพื่อแสวงหาทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมในการกิจกรรม

การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาบทบาทและขีดความสามารถในการถ่ายทอด และ              

จัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคม 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 

การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงาน

ท ารวมถึงมี ท่ีพักอาศัย และการป้องมิ ให้มีการ เ ลือกปฏิบั ติ ท่ี ไม่ เป็นธรรม ต่อคนไร้ ท่ีพึ่ ง                       

โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง เช่น กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  พร้อมใช้แนวคิดโครงงาน

การเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง

สังคม ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ท้ังเอกสาร หนังสือ ต ารา แหล่งข้อมูลออนไลน์ ตามแนวความคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ี

ตนเองและสมาชิกกลุ่มสนใจ พัฒนาความสามารถ  ทางความคิด รวมถึงบุคลิกภาพในการน าเสนอผล

การศึกษาค้นคว้า โดยจัดท าเป็นแผนผังทางความคิดน าเสนอ  ส่งเสริมให้ อพม. มีการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

และสอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย  มีวิ ธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

พึ่งตนเองและเครือข่าย         

  3. การรับประโยชน์และคุณค่า เป็นขั้นตอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี                 ส่วน

ร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ในการจัดนิทรรศการแสดงผลการ

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับเครือข่าย ระดมความคิดออกแบบ ร่วมกัน                   จัด

นิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เผยแพร่ข้อมูล

ความรู้อันเป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐ และองค์ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน

สนับสนุน เช่น ใบประกาศนียบัตรและรางวัล เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
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จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง องค์การส่ือท้องถิ่นน าเสนอข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงสถานศึกษาใน

พื้นท่ีน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตร รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

โดยใช้ช่องทาง Social Network ร่วมเผยแพร่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 

ส่งเสริมให้ อพม. มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย มี

วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย      

  4. การประเมินผล เป็นขั้นตอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการจัดสนทนากลุ่ม โดยร่วมกับเครือข่ายน าเสนอ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจากฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดท่ี

รับผิดชอบ มีการทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม ได้แก่ ชุมชนเป็นฐาน (อพม.) ,มีความพร้อมในการเรียนรู้ ,สร้างเครือข่ายการเรียนรู้, เสริม

พลังทางความคิด ,ใช้ประสบการณ์ และเรียนรู้เป็นกลุ่ม/ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงให้ดี

ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ อพม. และเครือข่ายมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในจัดสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 ได้แก่ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

           

 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน                   

(Mix Method) ในการเก็บรวบรวบข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      

 1. เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                 

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

 2. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21   

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 5.1.1 สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 6 คน และการใช้แบบสอบถามอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                  

ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 332 คน สรุปได้ว่า      

  สถานการณ์ในเชิงนโยบายส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครือข่ายในระดับพื้น ท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม                            

ซึ่งมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานของ อพม.ในระดับพื้นท่ี (อ าเภอ) โดยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ ณ ท่ี ว่าการ

อ าเภอ หรือบ้านประธานอพม. หรือพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการใช้ระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยใช้โทรศัพท์ โปรแกรมทางสังคม เช่น แอพลิเคช่ันไลน์ เพื่อการส่งต่อ

ข้อมูล ประสานงานได้รวดเร็ว มีลักษณะของจิตอาสา ส่งเสริมให้ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย พร้อม

ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนเพื่อให้มีการเข้าร่วมเป็น อพม. เพิ่มขึ้น ในการพัฒนาศักยภาพของ อพม. 
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ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ได้แก่ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ ซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบงาน อพม. เป็นหลัก  อาทิ การจัดฝึกอบรม                        

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อพม.เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในระดับจังหวัด จะด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเฉล่ียปีละ 1 -2 ครั้ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน

เรื่องงบประมาณ และปัจจัยทรัพยากรต่างๆในการด าเนินการ ส่งผลกระทบท าให้อพม.ในระดับพื้นท่ี                   

ไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างท่ัวถึง และจากการเข้าร่วมด าเนินการกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในระดับ

จังหวัด อาทิ โครงการจัดระเบียบคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน การรับแจ้งเหตุ ประสาน ติดต่อ                      

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง          

  สภาพการเรียนรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                

(อพม.) พบว่า ในระดับพื้นท่ีขาดความเข้มแข็งเรื่องความรู้และทักษะวิชาการ การใช้ระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงการฝึกอบรมต่างๆ และปัญหาส่วนตัว อาทิ ภาระกิจหน้าท่ีงานอื่นๆ 

ภาระครอบครัว ระยะเวลา การประกอบอาชีพ ช่วงอายุ การเดินทาง และมีความต้องการได้รับการ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งโดยใช้สภาพปัญหา และความต้องการ

ของชุมชน อพม. เป็นฐาน ส่งเสริมให้ อพม.เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ การด าเนิน

โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกประสบการณ์ใน

การช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง หน่วยงานภายในชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากร       

แหล่งเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผน  การปฏิบัติการ                      

การรับประโยชน์ และการประเมิน         

  จากการสอบถามอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.00 อยู่ในช่วงอายุ 46-50 ปี ร้อยละ 24.10 มีสถานภาพ

สมรส ร้อยละ 75.60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ – สวน , ประมง , ปศุสัตว์ เป็นอาชีพหลัก 

ร้อยละ 39.50 และรองลงมา ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป พ่อบ้าน/แม่บ้าน และเจ้าของกิจการส่วนตัว/ค้าขาย 

มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 85.20 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5 ,001 – 

10,000 บาท ร้อยละ 39.20 มีประสบการณ์ในการท างานเป็น อพม. อยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 32.20 

,6-10 ปี ร้อยละ 24.10 ,ช่วง 11-15 ปี และ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.60 ด ารงต าแหน่งเป็น

อาสาสมัครองค์กรอื่นๆ ร้อยละ 89.90 อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 

วปร.904 อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เป็นต้น และได้รับการประโยชน์จากการเป็น                       
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อพม. สูงสุดจากการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีจากการ

เข้าร่วมการประชุมการฝึกอบรมต่างๆ ร้อยละ 74.10      

  สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) การวางแผน แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น อภิปราย 2) การปฏิบัติการ หรือน าประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม 

นิทรรศการ หรือแสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 3) การได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ เช่น 

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ และ 4) การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณา

ถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และมีความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) การวางแผน แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย 2) การปฏิบัติการ หรือน า

ประสบการณ์ไปใช้ เช่น ด าเนินโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ หรือแสวงหาทรัพยากรในการ

ปฏิบัติการ 3) การได้รับประโยชน์  เช่น การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้  และ                               

4) การประเมินผลหรือสะท้อนความคิดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ อยู่ในระดับ

มาก ตามล าดับ          

 5.1.2 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21    

  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  การใช้แบบสอบถามอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ

การสนทนากลุ่มกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับผู้น า และเจ้าหน้าท่ี                    

ด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าแนวทางส่งเสริม                

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สาธารณสุข และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ประเมินความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมใน

การน าไปปฏิบัติการ ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการ ระดับมากท่ีสุด และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง โดยแนวทางฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1) องค์ประกอบ ประกอบด้วย ยึดชุมชนเป็นฐาน (อพม.) มีความพร้อมใน

การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ เสริมพลังทางความคิด ใช้ประสบการณ์ และเรียนรู้เป็นกลุ่ม/

ทีม           

  2) ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย                    

การแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์/คุณค่า และการประเมินผล 

5.2 การอภิปรายผล  

 5.2.1 สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเ รียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่ อ                           

การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

   จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  

(อพม.) ปฏิบัติบทบาทและหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมเข้า

ด าเนินงานท่ีศูนย์ประสานงานระดับอ าเภอ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองตามบทบาทและหน้าท่ี 

ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา สร้างการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม

เป็น อพม. เพิ่มขึ้น ท างานในลักษณะกลุ่ม เครือข่าย กับทุกภาคส่วน สอดคล้องกับ ระพีพรรณ                   

ค าหอม และรณรงค์ จันใด (2560) ได้ศึกษาสัดส่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) ท่ีเหมาะสมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า อพม.                 

มีการท างาน 4 ภารกิจ ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงและการพัฒนาตนเอง 2) การ

ช่วยเหลือทางสังคม  การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 4) การพัฒนาสังคมโดยเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม เพื่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตาม

ภารกิจของกระทรวง           

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้รับการส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพจากกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการเข้าร่วมด าเนินการกับศูนย์คุ้มครอง                   

คนไร้ท่ีพึ่งในระดับจังหวัด สอดคล้องกับ มนธิรา ธาราเวชารักษ์ (2558) ได้ศึกษาการส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ตามระเบียบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม.ได้รับการส่งเสริม

บทบาทจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)  มากท่ีสุด รองลงมา
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คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัด/กทม 

และกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)  ตามล าดับ     

  สภาพการเรียนรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            

ในระดับพื้นท่ี พบว่า ขาดความเข้มแข็งเรื่องความรู้และทักษะวิชาการ การใช้ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และปัญหาติดภารกิจอื่นๆ ภาระครอบครัว ระยะเวลา การประกอบอาชีพท าให้ส่งผล

กระทบต่อการรวมตัวในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ประเด็นการติดภารกิจ

งานอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาจ ากัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อพม.มีการสวมบทบาท หน้าท่ี หลากหลาย

หน่วยงาน จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หรือด าเนินการจัดการ

เรียนรู้ สอดคล้องกับ รัตนา เจริญรัมย์ และอนุจิตร ชิณสาร (2561) ได้ศึกษาแนวทางการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อ าเภอโนนแดง จังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ปัญหาด้านศักยภาพของ อพม.  ต้องรับผิดชอบงานหลายหน่วยงานท าให้เป็น

อุปสรรคในการจัดสรรเวลา          

  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ส่วนใหญ่เป็น               

เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 46-50 ปี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ – สวน , 

ประมง , ปศุสัตว์ เป็นอาชีพหลัก และรองลงมา ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป พ่อบ้าน/แม่บ้าน และเจ้าของ

กิจการส่วนตัว/ค้าขาย มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 

– 10,000 บาท มีประสบการณ์ในการท างานเป็น อพม. อยู่ในช่วง 1-5 ปี รวมถึงจุดท่ีน่าสนใจ คือ                 

มีประสบการณ์ช่วงระยะ 16 ปี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เข้ามาเป็น อพม.ในช่วงแรกของการจัดต้ัง

โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอดคล้องกับ ยุพาพิศ วรรณโชติ (2554) 

กล่าวไว้ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี อพม. ในปี 2546-2547 และสอดคล้องกับ ปิยากร หวังมหาพร (2556) 

กล่าวไว้ว่า ปี พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน นโยบายพัฒนาอาสาสมัครช่วงท่ี 4 คือ ยุคอาสาสมัครเพื่อพัฒนา

สังคมและสังคมสงเคราะห์  และจากการวิจัย พบว่า อพม. ได้ด ารงต าแหน่งเป็นอาสาสมัครองค์กร

อื่นๆ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน วปร.904 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน ฯลฯ เป็นต้น และได้รับการประโยชน์จากการเป็น อพม. สูงสุดจากการเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีจากการเข้าร่วมการประชุมการฝึกอบรมต่างๆ

   



  192 

  ภาพรวม จากการวิจัย พบว่า สภาพข้อมูลท่ัวไปของ อพม. จ านวน 332 คน 

ข้างต้น ได้แก่ เพศ สถานภาพ ช่วงอายุ การประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

การด ารงต าแหน่งอื่นๆ ประสบการณ์ในการท างาน อพม. และการได้รับประโยชน์จากการเป็น อพม.  

สอดคล้องกับ จริยา แดงวันสี (2556) ได้ศึกษาบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับมัธยม สถานภาพสมรส ประกอบ

อาชีพเกษตร ท านา ท าไร่ ท าสวน  ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและ                     

ความมั่นคงของมนุษย์ 10 ครั้งขึ้นไป รวมถึง มนธิรา ธาราเวชรักษ์ (2558) ได้ศึกษาการส่งเสริม                 

การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตาม

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม. มีรายได้อยู่

ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นอาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  และนพพร ทิพวงค์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม พบว่า อพม.ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว และระยะเวลาท่ีเข้ามาเป็น อพม. อยู่ในช่วง 4 ปี   

  สภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะ การด าเนินการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ได้รับการส่งเสริมจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ                 

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ท้ังนี้ เนื่องจาก อพม.เป็นกลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ                

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม) รวมถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) โดยกองกิจการอาสาสมัคร

และภาคประชาสังคม (กอส.) เป็นกองหรือหน่วยงานท่ีมีบทบาท และหน้าท่ีในการสนับสนุน ส่งเสริม

งาน อพม. และหน่วยงานในระดับภูมิภาค / จังหวัดท่ีสังกัด พม.และพส. ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งระดับจังหวัด ท่ีต้องมีภารกิจขับเคล่ือนงาน

ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ และมีคณะกรรมการใน

การส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) ในการก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน รวมถึงให้ความเห็นชอบและ
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ก าหนดหลักสูตรอบรมต่างๆ ของ อพม. จึงอาจท าให้ อพม.ขาดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สอดคล้อง

กับ มนธิรา ธาราเวชารักษ์ (2558) ได้ศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ                         

ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม.ได้รับการส่งเสริมบทบาทจากส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มากท่ีสุด รองลงมาคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัด/กทม และกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 

(กอส.)  ตามล าดับ และพบว่า บทบาทการศึกษาพัฒนาตนเองของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์มีความคิดเห็นว่ามี การปฏิบัติน้อยท่ีสุด และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก พบว่า อพม.ในระดับพื้นท่ีขาดโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม  รวมถึง นงนุช จิตตะเสโณ และ

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (2560) ได้ศึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สงขลากับการพัฒนาชุมชน พบว่า อพม.ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานจึงท าให้ขาดการยอมรับจากคน

ในชุมชน รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีควร  

  ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                  

คนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อพม. มีความต้องการในส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนด                       

ทิศทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หรือกลุ่มอพม. ในระดับพื้นท่ีด้วยกัน สอดคล้องกับ กลุ่มมาตรการ

และกลไก กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อ้างใน                

ระพีพรรณ ค าหอม และรณรงค์ จันใด ,2560) พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับ จริยา แดงวันสี (2556)                   

ได้ศึกษาบทบาท และหน้าท่ีตามภารกิจหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) พบว่า อพม.มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอพม. คือ ด้านความรู้ และมีความ

ต้องการได้รับการส่งเสริม สนับสนุนความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีระดับมากท่ีสุด  
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 5.2.2 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21    

  จากการวิจัย พบว่า  ภาพรวมของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

ข้างต้นมีความสอดคล้อง กับ หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ของมูลนิธิพัฒนา

ภาคเหนือ (อ้างใน นฤมล อนุสนพัฒน์ ,2561)  สรุปได้ว่า ชุมชนควรตระหนักในความเป็นเจ้าของ

ชุมชน  มีอิสระ ไม่ครอบง าเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีอิสรภาพในการคิดการแสดงออก การมี

ส่วนร่วมของทุกกลุ่มในชุมชน และทุกกระบวนการขั้นตอน รวมถึง Burnaby (อ้างใน สุวิธิดา                   

จรุงเกียรติกุล ,2558) กล่าวไว้ว่า หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้   มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อรรถสิทธิ์ 

ปากคลอง (2554) ได้ศึกษาแนวทางจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม พบว่า แนวทางการจัดการศึกษาและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ควรเน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆด้าน  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยด้านอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ นพพร ทิพวงค์ (2552) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา

ศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 

พบว่า ควรส่งเสริม อพม.ให้มีกระบวนการท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงาน                

จัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวน หรือจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้า ประสบการณ์ และ               

ทิศทางการท างานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสร้างความพร้อม

ให้ อพม.ในการท างานโดยการจัดโครงการ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเสริมคุณลักษณะ

ความสามารถของอพม. ให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม และประชาชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่

สอดคล้องกับ พงษ์ศักด์ิ นาคศรีจันทร์ (2558) ท่ีได้ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ                

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 พบว่า ข้อเสนอแนะ

งานวิจัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรพัฒนาบุคลากรท้ังการฝึกอบรมความรู้และทักษะ

ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการท างาน และ อัจฉราพร ปะทิ (2559) ท่ีได้ศึกษา 

ความรู้  ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง : กรณีศึกษา
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ประชาชนในชุมชนต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า ข้อเสนอแนะควรมีให้ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทานแก่ประชาชนและชุมชน เพราะจะได้รับการคุ้มครอง                 

ได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ได้มีความรู้ มีการช่วยเหลือตนเอง เป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสามารถน าไปปรับใช้กรณีท่ีเกิดปัญหาขึ้น และควรให้ชุมชนได้ดูแล                    

คนไร้ท่ีพึ่งมากกว่าส่งคนไร้ท่ีพึ่งเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ รวมถึงสอดคล้องกับการส่งเสริม

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมานะ สินธุวงษานนท์ (2562) กล่าวถึง กลยุทธ์ (Strategy) ในการ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Learning management 

development) เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 รวมถึง พงษ์ลิขิต เพชรผล (2561) ได้ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 

21 พบว่า จุดแข็งของการบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็น

พลเมือง คือ บรรยากาศของการจัดการการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  

   1) องค์ประกอบของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  มีดังนี้

   (1) ชุมชนเป็นฐาน (อพม.)  จากผลการวิจัย พบว่า อพม. มีความ

ต้องการให้ยึดสภาพปัญหา และความต้องการเรียนรู้ของอพม. เป็นฐาน    

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อพม.ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา และความต้องการของตนเอง หรือกลุ่มสมาชิกอพม. ในระดับพื้นท่ี หรือสอดคล้องกับ

สภาพบริบทของชุมชนท่ีตนเอง และเพื่อนสมาชิกรับผิดชอบ  พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ

เป็นผู้ด าเนินการแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และคุณค่า และ

การประเมินผล สอดคล้องจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ให้จัดขึ้นภายในพื้นท่ี เช่น ศูนย์ประสานงาน

ของ อพม. ในระดับอ าเภอ เพื่อการเดินทางสะดวกในการรวมตัวเพื่อท ากิจกรรม ประหยัดเวลา และ

ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

(อ้างใน นฤมล อนุสนพัฒน์ ,2561)  สรุปได้ว่า ชุมชนควรตระหนักในความเป็นเจ้าของชุมชน  มีอิสระ 

ไม่ครอบง าเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีอิสรภาพในการคิดการแสดงออก การมีส่วนร่วมของ 

ทุกกลุ่มในชุมชน และทุกกระบวนการขั้นตอน  และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โดย วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2561) ท่ีได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพของครูใน

ศตวรรษท่ี 21 พบว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีจะน าพาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
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21 แนวทางหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน     

   (2) มีความพร้อมในการเรียนรู้  จากผลการวิจัย พบว่า อพม.มีสภาพ

ปัญหาการเรียนรู้ อาทิ ความรู้และทักษะวิชาการ การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รวมถึงมี

ความต้องการให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง อยู่ในระดับมาก                   

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานการณ์นโยบายของผู้บริหารกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ ต้องการให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครือข่ายใน

การการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นท่ี ซึ่งแสดงได้ว่า อพม.ตระหนัก และเห็นถึง

ความส าคัญในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นผู้ด าเนินการ

แลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ เพื่อน าปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อการคุ้มครอง                  

คนไร้ท่ีพึ่งคนไร้ท่ีพึ่ง รวมถึงการวิจัย พบว่า อพม. ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับ 

Knowles (อ้างใน ศุภวดี มีเพียร ,2559) กล่าวถึงสมมติฐานของการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สรุปได้

ว่า ความพร้อมในการเรียน (Readiness to learning) เกิดจากความต้องการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้

พัฒนาการท างานและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                    

โดย พัทธนันท์ รชตะไพโรจน์ (2559) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะต้อง

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

เต็มศักยภาพในทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 

   (3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า มีความต้องการให้

องค์กรต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ ภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะ

ประโยชน์ ภาคประชาสังคม          

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) มีบทบาทและหน้าท่ีด าเนินงานร่วมกับภาคี เครือข่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ มีการสมัครเป็น 

อพม.เพิ่มเติมในพื้นท่ี มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ รวมถึง ท าให้เกิดความ

หลากหลายของประสบการณ์ และเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ

แลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล  

สอดคล้องรัตนา เจริญรัมย์ และอนุจิต ชิณสาร (2561) ท่ีได้ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
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แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีอ าเภอโนนแดง 

คือ ควรมีการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างแกนน า การมีส่วนร่วม

ของสมาชิก การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกิจกรรม การหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน  และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย เอกชัย  พุทธสอน (2556)  ท่ีได้

ศึกษาแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักการศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า 

แนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนในสังคม

   (4) เสริมพลังทางความคิด  จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการใช้วิธีการเรียนรู้แบบระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้               

ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์และวางแผน น าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้

แบบลงมือกระท าจริง และการสะท้อนความคิด        

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อพม. ต้องการให้มีความหลากหลายของประสบการณ์ 

ความคิด แนวทาง วิธีการ โดยต้องการให้มีการรวมกลุ่มของ อพม.ในระดับพื้นท่ี ส่งเสริมภาคีเครือข่าย

เข้าร่วม เพื่อจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ  การ

รับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล  สอดคล้องกับ มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553) ท่ีได้ศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการเสริมพลังอ านาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นองค์ประกอบของการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ รวมถึงมีกระบวนการ ได้แก่  การก าหนดเป้าหมายและวางแผน วิเคราะห์ความต้องการของ

ชุมชน ค้นหาสาเหตุ ให้ความรู้  ความเข้าใจ ด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน และสร้าง

ความสัมพันธ์  และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยภักดี รัตนมุขย์ (2561) 

กล่าวถึงมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นการปรับเปล่ียนระบบนิเวศการ

เรียนรู้ โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียน เช่น มีการระดมความคิด  การท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม           

   (5) ใช้ประสบการณ์ จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ                

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พบว่า มีความต้องการน าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบัติจริงผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ                      

ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของ อพม. ในฐานะผู้ท่ีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น    
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   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อพม. ส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงวัย ผู้ใหญ่ รวมถึงมี

ประสบการณ์จากการท างานเป็น อพม. ในการเป็นกลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ                       

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทและหน้าท่ี อาทิ                  

การเข้ารับการฝึกอบรม การเข้าร่วมด าเนินโครงการกิจกรรมทางการพัฒนาสังคมต่างๆ รวมถึงเป็น   

จิตอาสา หรืออาสาสมัครขององค์กรต่างๆ ในระดับพื้นท่ี จึงตระหนักและเห็นความส าคัญของ

ประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิกด้วยกันในการน ามาจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ

แลกเปล่ียนความคิดการวางแผน ปฏิบัติการ รับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล สอดคล้อง

กับ Jule (อ้างใน สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ,2558) สรุปได้ว่า ประสบการณ์ และความรู้ของผู้เรียนแต่ละ

คนท่ีมีความแตกต่าง เป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รวมถึง ปาริชาติ วลัยเสถียร 

(อ้างใน  ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ ,2556) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ได้จาก

ประสบการณ์ของตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการศึกษาดูงานอย่างมีจุดหมาย               

มีการวิเคราะห์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีการสรุปบทเรียน รวมถึงจากการศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี21 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2556) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนสัมพันธ์กับประสบการณ์   

   (6) เรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีมงาน จากการวิจัย พบว่า อพม.มีความต้องการ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม อาทิ การยืดหยุ่น การปรับตัว 

ท างานเป็นทีม เข้าสังคม มีภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม      

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ นโยบายมีความต้องการให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด าเนินงานในลักษณะกลุ่ม รวมถึงในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน 

การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และคุณค่า และการประเมินผล ส่งเสริมความสามัคคี ช่วยกันคิด ท า 

มีบรรยากาศท่ีสนุกสนาน สอดคล้องกับ Jule (อ้างใน สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ,2558) สรุปได้ว่า 

กระบวนการเรียนรู้กลุ่มเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการวิเคราะห์กลุ่ม การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 สรุปได้ว่า ให้ความส าคัญการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  รวมถึงสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) กล่าวถึงทักษะและ
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีควรส่งให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า ควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

การท างานร่วมกัน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      

  4) ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของแนวทางส่งเสริม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21          

   โดยผู้วิจัยน าแต่ละขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมา

อภิปราย ดังนี้           

   (1) การแลกเปลี่ยนความคิดการวางแผน  จากการวิ จัย พบว่า 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการส่งเสริมการแลกเปล่ียน 

ความคิดเพื่อวางแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งอยู่ในระดับมาก รวมถึงได้

เสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อาทิ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้อิสระทางความคิด ระดมสมอง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์และวางแผน       

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อาสาสมสัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(อพม.) ต้องการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการเรียนรู้ ตลอดจน  

การวางแนวทางการพัฒนา แก้ไขเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และเพื่อนสมาชิก อพม. 

   ซึ่งขั้นตอนการแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน  มีกระบวนการท่ีส่งเสริม

ให้ อพม. มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบมี                

ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุน

โอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า  การสนับสนุนให้คนไร้ท่ี

พึ่งมีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง  โดยมีการทบทวน

ความรู้ ประสบการณ์ อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้กระบวนการกลุ่ม เสริมพลังทางความคิด ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และ

ความต้องการ ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย ออกแบบโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ วิธีการแสวงหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ได้แก่ การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยึดหลักประชาธิปไตยมี

วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พึ่งตนเองและเครือข่าย       
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  ภาพรวมของขั้นตอนการวางแผน สอดคล้องเชิงทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ 

Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี ,2557) ศึกษาแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน มีขั้นตอน 1) การมีส่วนร่วมการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Participation in 

decision making)  ประกอบด้วยการเริ่มตัดสินใจ ก าหนดนโยบายความต้องการและตัดสินใจ

ปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับ ธีรศักด์ิ  ศรีสุรกุล (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล : การประยุกต์ใช้ใน

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ด้านการวางแผนเป็นองค์ประกอบของ

การมีส่วนร่วม  รวมถึง Abdullah,M.Y. , N .R. and Mahbob, H .M. (2012) ท่ีได้ศึกษาพลวัตของ

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนโดยการสังเกตระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วม พบว่า 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อครูและนักเรียนมีปฎิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูล กระตุ้นความสนใจ และการเคารพในหมู่ครูและ

นักเรียน  และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ (2558) ท่ีได้

ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา 

พบว่า การกล้าตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า มีทักษะในการส่ือสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทีมงาน   

เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21     

   (2) การปฏิบัติการ  จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการส่งเสริมการปฏิบัติการเพื่อด าเนินโครงการและกิจกรรม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รวมถึงได้เสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อาทิ วิธีการ

เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นวิทยากร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีกระตุ้นให้ฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล อพม. และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน พร้อมพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) มีความต้องการได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง และเพื่อนสมาชิกอพม.ในระดับพื้นท่ีด้วยกัน 

ตามท่ีได้ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การด าเนินโครงการ

กิจกรรมการเรียนรู้การติดต่อประสาน การประชาสัมพันธ์ โดยเป็นท้ังผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และ             

ผู้ร่วมเรียนรู้ในแนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีตนเองมีประสบการณ์หรือมีความสามารถ แสวงหา

ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เครือข่าย ฯลฯ เป็นต้น  
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   ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติการ มีกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ อพม. มีการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ในการด าเนินโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านการเขียนโครงการ กิจกรรม แสวงหาทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ อาทิ                

จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งใน

การจัดท า พิมพ์เอกสาร หรือสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการและกิจกรรม เพื่อขอรับการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง บูรณาการทักษะความรู้ท่ีมี จัดเตรียมพื้นท่ี กิจกรรมหรือฐาน

การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนไร้ท่ีพึ่ง) 

ตามแนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์    (อพม.) ท่ีมีประสบการณ์สูง เคยผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ มีบทบาทเป็น

ผู้น าในระดับพื้นท่ี รวมถึงเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ถ่ายทอด

ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ จัดประสบการณ์แต่ในละฐานการเรียนรู้ กระตุ้น ส่งเสริมให้อพม ท่ีเป็น

ผู้เรียน ท่ีมีประสบการณ์น้อย หรือมีความต้องการเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่าย หรือผู้ท่ีสนใจในชุมชน มี

บทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน แลกเปล่ียนความคิด ลงมือกระท าจริง รับความรู้ และ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง สร้างบรรยากาศท่ีดีเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุก

ขั้นตอน ลงมือกระท าจริง ใช้ปัญหาเป็นฐาน ฝึกการแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ : แบ่งเป็น

ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การ

รักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับ สนุนโอกาสทางสังคม                 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า  การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย 

และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ ท่ีพึ่ง  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้สถานการณ์จ าลอง เช่น กรณีศึกษา บทบาทสมมติ 

การสาธิต และการใช้โครงงานการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มระดมความคิด พร้อมน าระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเข้ามาเป็นส่ือในการเรียนรู้ตามแนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีสนใจ ฝึกการค้นคว้าข้อมูล 

เพื่อเขียนแผนผังทางความคิด (Mind map) ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ โปรแกรม 

Microsoft office พื้นฐานต่างๆ หรือจัดท าเป็น Info graffic โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ความส าคัญ

ของท่ีมา วัตถุประสงค์ กิจกรรม วิธีการ และผลท่ีได้รับ พร้อมน าเสนอให้กับ อพม. เครือข่าย และ

สมาชิกกลุ่มรับฟัง เพื่อฝึกการส่ือสาร แสดงความคิดเห็น หรืออธิบายถึงความคิด ตอบค าถาม 

พัฒนาการน าเสนอผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี พัฒนากระบวนการทางความคิด และการใช้ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ อพม. น าไปปรับใช้ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่ง เช่น การน าเสนอความคิดเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมในพื้นท่ีท่ีตนเองและสมาชิกร่วมรับผิดชอบ      

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น สอดคล้องกับ สอดคล้องจากการ

สนทนากลุ่ม พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม แบ่งปันประสบการณ์ในการท างาน เทคนิค 

วิธีการ น าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้าร่วมเป็นส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง 

การสาธิต กรณีศึกษา หรือวิธีการท่ีให้ลงมือกระท าจริง ฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากคนไร้ท่ีพึ่งมีปัญหา

ซับซ้อน  ส าหรับ นพพร ทิพวงค์ (2552) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม พบว่า ควรส่งเสริม อพม.ให้มี

กระบวนการท่ีเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวน 

หรือจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้า ประสบการณ์ และทิศทางการท างานของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสร้างความพร้อมให้ อพม.ในการท างานโดยการจัด

โครงการ กิจกรรมอบรมฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเสริมคุณลักษณะความสามารถของอพม. ให้เป็นท่ี

ยอมรับแก่สังคม และประชาชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม  

มนธิรา ธาราเวชรักษ์ (2558) ท่ีได้ศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ พ.ศ.2557 พบว่า อพม.ควรปฏิบัติในบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ และการศึกษาพัฒนา

ตนเองเพิ่มมากขึ้น และควรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการประสาน ส่งต่อ การท างานกลุ่ม

คนไร้ท่ีพึ่ง           

   ภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องเชิงทฤษฎีทฤษฏี

การมี ส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี  ,2557) ศึกษาแนวคิด

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมปฏิบัติหรือด าเนินกิจกรรม 

(Participation in Implementation) ประกอบด้วยการเข้าร่วมโครงการโดยให้การสนับสนุน                    

ด้านการบริหารการประสานความร่วมมือ รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วยแรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุน

ทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักด์ิ  ศรีสุรกุล (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.

ต าบล : การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ด้านการ
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ด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม   สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม               

ซึ่งศิริพร เพ็งจันทร์ (2560) ท่ีได้ศึกษาการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน สู่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า  

จากแบบประเมินพฤติกรรมได้สร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพท่ีดี

มากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้

ชีวิตและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนประสบการณ์ความส าเร็จในด้านการเรียนและการ

ด าเนินชีวิตในอนาคต  สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ พงษ์ลิขิต เพชรผล 

(2561) ได้ศึกษาการน าเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า จุดแข็งของการ

บริหารห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมือง คือ บรรยากาศของ

การจัดการการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ส าหรับ อติพร เกิดเรือง (2560) 

ท่ีได้ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัลพบว่า การจัดการ

ศึกษาในยุคดิจิทัลจะต้องสร้างสถานการณ์จ าลองให้ ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง  และพบว่า           

การจัดการเรียนรู้ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การท างาน และ การด ารงชีวิต เน้นการ

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ

เรียนรู้  ส าหรับพงษ์ลิขิต เพชรผล (2561) ท่ีได้ศึกษา การน าเสนอ กลยุทธ์การบริหารห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 พบว่า การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มี

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(2556) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ต้องจัดให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมสนับสนุนให้ใช้วิธีการสอนท่ี

หลากหลาย  รวมถึง มานะ สินธุวงษานนท์ (2562) กล่าวถึง กลยุทธ์ (Strategy)  ในการพัฒนาผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 กล่าวถึง กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และ ภักดี รัตนมุขย์ (2561) กล่าวไว้ว่า การ

เตรียมคนไทย เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” ควบคู่ไปกับการพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง” กล่าวไว้ว่าการ

ปรับเปล่ียนนิเวศการเรียนรู้ โดยการปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result – 

Based Learning) เช่น เน้นการเรียนรู้จากการลงมือท า ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีรูปแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้โครงงานการเรียนรู้ แก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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   (3) การรับประโยชน์และคุณค่า จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการส่งเสริมการรับประโยชน์และคุณค่า เช่น                      

การยอมรับ รางวัล ประกาศนียบัตร ความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(อพม.) อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ รวมถึงสามารถได้รับประโยชน์

จากการเข้าร่วม เช่น ความรู้น าไปใช้ในการพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง                   

ได้แสดงศักยภาพ ในการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หรือมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

ตนเอง และเพื่อนสมาชิก อพม.ด้วยกัน ได้รับรางวัล หรือส่ิงท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจ และการ               

เผยเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้แก่ชุมชน ในฐานะท่ีเป็น อพม.   

   ซึ่งขั้นตอนการรับประโยชน์และคุณค่า มีกระบวนการท่ี ส่งเสริมให้ อพม. 

มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ในการจัดนิทรรศการให้น่าสนใจ มีการพัฒนากระบวนการ

ทางความคิด ระดมสมองร่วมกันออกแบบ และได้ประโยชน์แก่ผู้ท่ีเข้ามาเยี่ยมชม และเป็นการสร้าง

ความตระหนักในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง   ผ่านกระบวนการด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงาน

จัดการและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง   ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคม                  

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 

การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงาน

ท า  การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อ  

คนไร้ท่ีพึ่ง  ในฐานะท่ีเป็นผู้ให้และรับความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการท างานร่วมกันกับเครือข่าย และ

ชุมชน จัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานโดยใช้ช่องทาง Social 

Network ร่วมพัฒนาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สร้างความภาคภูมิใจ และเห็น

คุณค่าของตนเอง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชนในการเป็นจิตอาสา ต้นแบบการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้หรือ

ให้บริการทางความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี     

   ภาพรวมขั้นตอนการรับประโยชน์และคุณค่ามีความสอดคล้องเชิงทฤษฎี

การมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff  (อ้างถึงใน ปิยธิดา  ปาลรังษี ,2557) ศึกษาแนวคิด

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนการรับประโยชน์ ประกอบด้วย ด้านวัตถุ สังคม หรือ

ส่วนบุคคล  รวมถึง อรรถสิทธิ์ ปากคลอง (2554) ท่ีได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม พบว่า การจัด

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างท่ัวถึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงสอดคล้อง

กับ ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล : การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ด้านการรับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง อติพร  เกิดเรือง (2560) ท่ีได้ศึกษาการส่งเสริม

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล พบว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัล เป็น

องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  รวมถึงเนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน

เครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไลน์ และ

ส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากขึ้น       

   (4) การประเมินผล จากการวิจัย พบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความต้องการส่งเสริมการประเมินผลเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การประเมินผล เป็นการพัฒนาสติปัญญา ในการคิด 

วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ตัดสินถึงผลการเรียนรู้จากการด าเนินการในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อวางแนวการ

พัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของตนเองและเพื่อนสมาชิกในการพัฒนาบทบาทและหน้าท่ี อพม.  

   ซึ่งขั้นตอนการประเมินผล มีกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ อพม. มีการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อการทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ ผล

การจัดการและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคม การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การ

ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า  

การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ี

พึ่งจากกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้ท่ีตนเอง กลุ่ม หรือทีมงานรับผิดชอบ พัฒนาการน าเสนอฝึกการต้ัง

ถาม หาค าตอบ โดยเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น และผลการตัดสินใจของผู้อื่น  พิจารณาถึงปัญหา 

และอุปสรรค  สร้างความเข้าใจ สรุปความรู้และประสบการณ์ของตนเอง  พัฒนาพฤติกรรมให้มีเหตุ

และผล ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการ  ความเป็นกลาง พัฒนากระบวนทางความคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบแบบมีวิจารณญาณและช่วยกันประเมิน และพิจารณา วางแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
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รวมถึงประเมินองค์ประกอบในการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม ได้แก่ ชุมชนเป็นฐาน (อพม.) การมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมพลังทางความคิด การใช้ประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และทีมงาน       

   ภาพรวมขั้นตอนการประเมินผล มีความสอดคล้องเชิงทฤษฎีการมี                

ส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (อ้างถึงใน ปิยธิดา ปาลรังษี ,2557) ศึกษาแนวคิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ขั้นตอนการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการเข้าร่วม

ควบคุม ติดตาม และประเมินผล ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ รวมถึงสอดคล้อง

กับ ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล : การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ด้านการติดตามประเมินผล เป็นองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม

สอดคล้องกับ Tesfaye, S. and Berhanu, K. (2015) ท่ีได้ศึกษาการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

นักเรียนในวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบันโดยการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ และการสาธิต กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยแมดดาร์ วาลาบู พบว่า การอภิปรายกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม                    

มีอิสระในช้ันเรียน รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนทุกคนในการน าเสนอเนื้อหา และ

ประเมินผล เป็นการเพิ่มความรู้ ตอกย้ าความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ของกลุ่ม และสอดคล้องกับแนวคิด

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) สรุ ปได้ว่า 

หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท าได้โดยเน้นการทบทวน

การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน รวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน และชัยวัฒน์ 

สุทธิรัตน์ (2559) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สรุปได้ว่า การประเมินการ

เรียนรู้ควรจะมีการประเมินท้ังระดับบุคคลและทีมงาน รวมทั้งเป็นการประเมินท่ีเปิดเผยโดยให้ผู้เรียน

ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้   

   โดยสรุป “แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                    

คน ไร้ ท่ีพึ่ ง ของอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ในศตวรรษ ท่ี  21 ”                                         

มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย ยึดชุมชนเป็นฐาน (อพม.) มีความพร้อมในการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายใน

การเรียนรู้ เสริมพลังทางความคิด ใช้ประสบการณ์ และเรียนรู้เป็นกลุ่ม/ทีม  และมีขั้นตอน และ

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน  โดยวิเคราะห์

สภาพปัญหา และความต้องการ เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  2) การปฏิบัติการ                  
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โดยด าเนินโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ของตนเองและเพื่อน

สมาชิก อพม. ใช้เนื้อหาสาระการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติบทบาทและหน้าท่ีใน

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนไร้ท่ีพึ่ง) 3) การรับประโยชน์และคุณค่า โดย               จัด

นิทรรศการเพื่อแสดงผลงานสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และ4) การประเมินผล 

โดยสนทนากลุ่มพิจารณา ทบทวน วางแนวการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม                 

มีลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การยึดหลักประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

พึ่งตนเองและเครือข่าย      

5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย   

 โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้    

 5.3.1 ข้อเสนอแนะงานวิจัยเพื่อการน างานวิจัยไปใช้ ได้แก ่   

  1) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ควรให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชุมชนเป็นฐาน (อพม.) มีความพร้อม

ในการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เสริมพลังทางความคิด  การใช้ประสบการณ์ และเรียนรู้เป็น

กลุ่ม/ทีมงาน โดยมีข้ันตอนการแลกเปล่ียนความคิดการวางแผน การปฏิบัติการ การรับประโยชน์และ

คุณค่า และการประเมินผล ตลอดจนให้มีการน าองค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีบทบาท หน้าท่ี รวมถึง

ความเช่ียวชาญ ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง    

  2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     

   (1) ควรส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นท่ี โดยส่งเสริมให้ อพม. 

ท่ีมีประสบการณ์สูง มีผลงานเป็นท่ียอมรับ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระท าจริง ฝึกปฏิบัติ

จริง ให้กับสมาชิก อพม. ท่ีมีประสบการณ์น้อย รวมถึงประชาชน หรือผู้ท่ีสนใจอยากเข้าร่วมท้ังใน

รูปแบบสถานท่ี และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง    

   (2) ควรส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ รวมถึงอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศต่างๆ ภายในศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       
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เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง           

 5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่     

  1) ควรศึกษา และถอดบทเรียนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) ท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ อพม.ในการพัฒนาตนเอง 

และสมาชิกอพม. ในระดับพื้นท่ีรับผิดชอบ       

  2) ควรส่งเสริมการท าวิ จัย ชุมชนเชิงปฏิบั ติการแบบมี ส่วนร่วมเพื่ อ                         

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมกับ                        

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และเครือข่ายตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.

2557 เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งแบบมีส่วนร่วม     

  3) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง     

  4) ควรทดลองใช้แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง

คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ใน 4 ภูมิภาค                  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ อพม.ระดับพื้นท่ี ได้แก่ อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในการจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยเป็น อพม.ผู้ด าเนินการหลัก ร่วมกับเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้

การส่งเสริมและสนับสนุน  
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แบบสัมภาษณ ์

     แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ แนวทางส่งเสริม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้     

  1. เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                    

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

  2. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้

ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21  

  ซึ่งได้รับการยินยอมจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย

น าเสนอในภาพรวมและเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์         

1.1 ช่ือ (นาย/น.ส./นาง................................................นามสกุล.............................................

1.2 เพศ    (    ) ชาย       (     ) หญิง           

1.3 อายุ.................ปี          

1.4 ต าแหน่ง/หน้าท่ี................................................................................................................

1.5 ประสบการณ์ในการท างานด้านพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม.............................ปี 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

   2.1 ณ ปัจจุบัน นโยบายส่งเสริมศักยภาพ บทบาทและการสนับสนุน

สวัสดิการมีทิศทางเป็นอย่างไร   

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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  2.2 การส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐาน

สมรรถนะของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมี

ลักษณะแบบใดมีวิธีการอย่างไร และด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง  

   

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  2.3 ท่านคิดว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความ

จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เพื่อการด าเนินงานตามบทบาทและ

หน้าท่ีในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง      

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  

   3.1 ในมุมมองของท่าน “การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”มี

ความหมาย หรือมีลักษณะอย่างไร       

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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  3.2 เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่าน

คิดว่ามีความจ าเป็นและมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไรต่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  3.3 การจัดการเรียนรู้ยุคปัจจุบันหรือศตวรรษท่ี 21 อาทิ การยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม การใช้ภูมิปัญญา ฯลฯ เป็นต้น ท่านคิดว่าการส่งเสริมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ มีความสอดคล้องและครอบคลุมต่อหลักการข้างต้น หรือไม่ อย่างไร หรือควรเพิ่มเติม

ในเรื่องใด   

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 4 ความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 ท่านมีความต้องการให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี  21 ในด้านต่อไปนี้ 

อย่างไร           
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  4.1 ด้านการวางแผนหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายผล 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

  4.2 ด้านการปฏิบัติการหรือการด าเนินการ    

 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  4.3 ด้านการรับประโยชน์หรือร่วมรับหรือจัดบริการ   

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

  4.4 ด้านการประเมินผลหรือสะท้อนแนวคิด    

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5 การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 มีแนวทางดังข้อต่อไปนี้อย่างไร 

  5.1 นโยบาย    

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

  5.2 โครงการ/กิจกรรม      

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

  5.3 บริบทพื้นท่ี      

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  5.4 ข้ันตอน/วิธีการท างาน    

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

  5.5 ระเบียบ/ข้อบังคับ      

 

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ       

  ท่านคิดว่า ณ ปัจจุบัน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

การเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีปัญหาในด้านใดบ้าง และท่านคิดว่าควรมีแนวทางการ

พัฒนาหรือแก้ไขอย่างไร        

 ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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วัตถุประสงค ์          

 เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ                   

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

ซึ่งได้รับการยินยอมจากผู้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม 

ค า ชี้ แ จ้ ง  โ ป ร ด ท า เ ค รื่ อ ง ห ม า ย   แ ล ะ เ ติ ม ข้ อ ค ว า ม ล ง ใ น ช่ อ ง ว่ า ง ท่ี                                                                  

ตรงกับตัวท่าน                                                                                                                 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          

 1.1 เพศ           

   ชาย   หญิง       

 1.2 อายุ           

   18 -20 ปี  21-25 ปี  26-30 ปี    

   31-35 ปี  36-40 ปี  41-45 ปี    

   46-50 ปี  51-55 ปี  56-60 ปี    

   61 ปี ขึ้นไป        

 1.3 สถานภาพ          

   โสด   สมรส      

 1.4 อาชีพหลัก          

   ข้าราชการ    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ   

   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน   

   รับจ้างท่ัวไป    เกษตรกรรม ท าไร่-สวน/ประมง/ 

                         ปศุสัตว์/ฯลฯ เป็นต้น  

แบบศึกษาสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง                  

คนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
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  เจ้าของกิจการส่วนตัว/ค้าขาย  พ่อบ้าน/แม่บ้าน   

  ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าศาสนา  นักเรียน/นักศึกษา   

  ว่างงาน    อื่นๆ   

1.5 ระดับการศึกษา           
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน        
  ไม่มีรายได้    ไม่เกิน 5,000 บาท   
  5,001-10,000 บาท   10,001-15,000 บาท   
  15,001-20,000 บาท   20,000 บาท ขึ้นไป 

1.7 ประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  น้อยกว่า 1 ปี   1-5 ปี   6-10 ปี  
  11-15 ปี   16 ปี 

1.8 ด ารงต าแหน่งเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาของหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ หรือไม่ 
  ไม่เป็น   เป็น (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)  
     จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  อพปร. 
     อสม.        กาชาด 
     อช.      อกษ. 
     อกม.     ทสม. 
     อื่นๆ (โปรดระบุ..................................................)  

1.9 การได้รับประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ประกาศเกียรติคุณอพม. ดีเด่นประจ าปี     
  โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.ประจ าปีพิเศษ 
  การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
  การพิจารณาแต่งต้ังให้เป็น อพม.กิตติมศักด์ิ เพื่อรับวุฒิบัตรและเข็มกิตติมศักด์ิ
   

 

 



  227 

  การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ี /    
      ยกระดับเป็นอาสาสมัครเช่ียวชาญเฉพาะทาง ตามความสนใจและศักยภาพของ
      ตนเอง         
  การสนับสนุนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
  อื่นๆ (โปรดระบุ..................................................)  

ส่วนที่ 2 สภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21   
 ค าอธิบายเกณฑ์ระดับการประเมินค่าดังตาราง : โปรดท าความเข้าใจตารางต่อไปนี้
ก่อนลงมือตอบแบบสอบถาม 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

5 หมายถึง สภาพปัจจุบันท่านมีส่วนร่วม
ระดับมากท่ีสุด 

5 หมายถึง ท่านมีความต้องการมีส่วนร่วม
ระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง สภาพปัจจุบันท่านมีส่วนร่วม
ระดับมาก 

4 หมายถึง ท่านมีความต้องการมีส่วนร่วม
ระดับมาก 

        3 หมายถึง สภาพปัจจุบันท่านมีส่วนร่วม
ระดับปานกลาง 

3 หมายถึง ท่านมีความต้องการมีส่วนร่วม
ระดับปานกลาง 

2 หมายถึง สภาพปัจจุบันท่านมีส่วนร่วม
ระดับน้อย 

2 หมายถึง ท่านมีความต้องการมีส่วนร่วม
ระดับน้อย 

1 หมายถึง สภาพปัจจุบันท่านมีส่วนร่วม
ระดับน้อยที่สุด 

1 หมายถึง ท่านมีความต้องการมีส่วนร่วม
ระดับน้อยที่สุด 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือ่               
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

1.ด้านการจัดสวัสดิการสังคม                           
(ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปรายด้านจัดสวัสดิการ
สังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ไปใช้ด้านจัดสวัสดิการสังคม
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัด
โครงการ กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหา
ทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                 
ด้านจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการคุ้มครอง                
คนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือ               
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ          
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

2.ด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ                                                 

(คัดกรองสภาพทางร่างกาย จิตใจ 
ตลอดจนครอบครัวคนไร้ที่พึ่ง) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปรายด้านเส ริมส ร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เ พ่ือ                 
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ไ ป ใ ช้ ด้ า น เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเพ่ือการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ 
กิ จ ก ร รม  นิ ท ร รศ ก า รห รื อ แส ว งห า
ทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                  
ด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่ า งก ายและจิ ต ใ จ เ พ่ื อก ารคุ้ ม ค รอ ง                  
คนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ          
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

3.ด้านการรักษาพยาบาล                                          
(ดูแล รักษา เข้าถึงบริการ หลักประกัน

สุขภาพ) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  อ ภิ ป ร า ย ด้ า น ก า ร
รักษาพยาบาลเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ไปใช้ด้านการรักษาพยาบาล
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัด
โครงการ กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหา
ทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                
ด้านการรักษาพยาบาล เพ่ือการคุ้มครอง              
คนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือ              
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ          
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

4.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 
(ข้อมูลข่าวสาร แนวทางการเรียน และ

ฝึกอาชีพ) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปรายด้านการส่งเสริม
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือการคุ้มครอง                  
คนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หรือน า
ประสบการณ์ ไปใ ช้ ด้ านการส่ ง เส ริม
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือการคุ้มครองคน
ไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม 
นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                
ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ เพ่ือ   
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จด้านการส่งเสริมการศึกษา
และอาชีพ เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ          
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

5.ด้านส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสใน
สังคม (เข้าถึงบริการพื้นฐานจากภาครัฐ 

เอกชน ตลอดจนองค์กรที่เก่ียวข้อง) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปรายด้านส่งเสริมและ
สนับสนุนโอกาสในสังคม เพ่ือการคุ้มครอง                  
คนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ ไปใ ช้ ด้ านส่ ง เส ริมและ
สนับสนุนโอกาสในสังคม เพ่ือการคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม 
นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในสังคม 
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านส่งเสริมและสนับสนุน
โอกาสในสังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ           
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
(มีปัจจัยพื้นฐาน ได้รับการยอมรับ                

จากครอบครัว ชุมชน สังคม) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปราย ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ไปใช้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การ
จัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการหรือ
แสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                
ด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วิต เ พ่ือก าร
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ           
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

7.ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท า 
(จัดหาข้อมูลต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน 
ตลอดจนส่งเสริมภาคีเครือข่ายเขา้ร่วม

สนับสนุน) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปราย ด้านการสนับสนุน
ให้คนไร้ที่พ่ึงมีงานท าเพ่ือการคุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ไปใช้ด้านการสนับสนุนให้               
คนไร้ที่พ่ึงมีงานท า เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึ ง  เ ช่น  ก า รจั ด โ ค รงการ  กิ จ ก รรม 
นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น                 
ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่ พ่ึงมีงานท า                
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึง
มีงานท าเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ           
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

 

สภาพปัจจุบัน 

 

ความต้องการ 

8.ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีที่พัก
อาศัย (มีที่พักอาศัยชั่วคราว หรอืถาวร 
ตลอดจนส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วน

ร่วม) 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผนแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น อภิปราย ด้านการสนับสนุน
ให้คนไร้ที่พ่ึงมีที่พักอาศัยเพ่ือการคุ้มครอง              
คนไร้ที่พ่ึง 

          

2.มีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ หรือน า
ประสบการณ์ไปใช้ด้านการสนับสนุนให้             
คนไร้ที่ พ่ึงมีที่พักอาศัยเพ่ือการคุ้มครอง                 
คนไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม 
นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการ
ปฏิบัติการ 

          

3.มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับบริการ เช่น การยอมรับ รางวัล 
ประกาศนียบัตร ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น               
ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึงมีที่พักอาศัย                 
เพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

          

4.มีส่วนร่วมในการประเมินผลหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จ ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึง
มีที่พักอาศัยเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21             
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)      
 3.1 วิธีการ         
   1. ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิดและการกระท า
   2. ระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย วิเคราะห์และวางแผน 
   3. น าประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน 
     โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้ 
         ชุมชนเป็นฐาน      
   4. สะท้อนความคิดเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาบทบาทและ 
     หน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
   5. อื่นๆ (โปรดระบุ..................................................................) 
 3.2 สื่อการเรียนรู้       
   1. ส่งเสริมให้บุคลากรของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ แลกเปล่ียนเรียนรู้
    ร่วมกัน อาทิ วิทยากร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 
    การสาธิต เป็นต้น      
   2. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาทิ โปรแกรมบทเรียน 
     ออนไลน์ (E-Learning) การฝึกอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ ส่ือ 
     ส่ิงพิมพ์ และการพัฒนาแอพลิเคช่ันต่างๆ   
   3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้มีการฝึกค้นคว้า สังเกต  
     รวบรวม ข้อมูล หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท่ีสร้างแรงจูงใจ  
     สนุกสนาน ต่ืนเต้นและท้าท้ายบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
     ความมีระเบียบวินัย      
   4. ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง                 
     การเรียนรู้ อาทิ ภาครัฐ เอกชน สาธารณะประโยชน์ ภาคประชา 
     สังคม ฯลฯ เป็นต้น      
   5. อื่นๆ (โปรดระบุ..................................................................) 
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  3.3 บรรยากาศการเรียนรู้      
    1. จัดในพื้นท่ีชุมชนท่ีตนเองรับผิดชอบ อาทิ ศูนย์ประสานงานของ 
     อพม. / ศาลาต าบล-หมู่บ้าน / หอประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ 
     เป็นต้น       
    2. สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร มีความเป็นกันเอง  
    3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
     เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     
    4. ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ 
     และชุมชน      
    5. มีส่ิงอ านวยความสะดวกเหมาะสม และเน้นใช้ทรัพยากรและ 
      แหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ีในการจัดการเรียนรู้   
    6. อื่นๆ (โปรดระบุ..................................................................)  
  3.4 การสะท้อนคิด       
    1. ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน   
    2. ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานและเมื่อสรุปผลการด าเนินงาน
    3. น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง   
    4. ทุกขั้นตอน      
    5. อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................................)
  3.5 ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม  
    1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม อาทิ การเขียน อ่าน  
      ค านวณ การคิด   วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ 
      สร้างสรรค์ การส่ือสาร การแก้ไขปัญหา ฯลฯ เป็นต้น 
    2. ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี อาทิ การรู้เท่าทันและ 
      พร้อมรับทุกสถานการณ์ การรอบรู้ ส่ือมัลติมีเดีย การปฏิบัติ
      เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  ฯลฯ เป็นต้น   
    3. ทักษะชีวิตและอาชีพ อาทิ การยืดหยุ่น ปรับตัว ริเริ่มส่ิงใหม่  
     ท างานเป็นทีม เข้าสังคม และการมีภาวะผู้น า คุณธรรมและ 
     จริยธรรม การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น 
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    แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

วัตถุประสงค ์          
 เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสร ิมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21   
 ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีดังนี้      
 1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพ และความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี                  
ส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 2. หลักการของแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครอง              
คนไร้ท่ีพึ่งของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

 ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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 3. ขั้นตอนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การรับประโยชน์ และการประเมินผล     
 ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
 4. ลักษณะ วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
ไ ด้แก่   การจัดสวัสดิการ สังคม การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางร่ างกายและ จิตใจ                          
การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง
สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงานท า การสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่ง
มีท่ีพักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่ง  
     
 ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย และตัวอย่างแบบประเมิน (IOC) 
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ตารางแสดงผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ 

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนพัฒน ์ อาจารย์คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

การสังคมสงเคราะห์                     
การพัฒนาชุมชน และสังคม /
เทคนิคการให้การศึกษาแก่

ชุมชน 

ดร.สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ สาขา 
สังคมศาสตร์และมนุษย์

ศาสตร์ คณะศิลปะ
ศาสตร์  

การศึกษาตลอดชีวิตและ                 
การพัฒนามนุษย์ /  จิตอาสา 

ดร.พิมพ์ลดา อนันต์ศิริ
เกษม 

หัวหน้างานวิจัย ผลิตผล                  
งานวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ์  

การศึกษาตลอดชีวิตและ                
การพัฒนามนุษย์ /                      

การมีส่วนร่วม 

นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอ าเภอ อาสาสมัคร / การเมือง                 
การปกครอง 

นางญาดา เกล้ียงกลม หัวหน้าศูนย์บริการทาง
สาธารณสุข     

(พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ) 

การบริการทางสังคม/
สาธารณสุข/วิทยากรให้ความรู้
แก่ชุมชน/กระบวนการกลุ่ม 
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เคร่ืองมือในการวิจัย (แบบสอบถาม) เพือ่ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน                                   

Index of Item Congruence (IOC) 

เร่ือง แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

 แบบประเมิน Index of Item Congruence (IOC) 

 

ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ                      

ความต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

1.ด้านการจัดสวัสดิการสังคม 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการในการจัดสวัสดิการ

สังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การวางแผน 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการคุ้มครองคน

ไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ

หรือแสวงหาทรัพยากรในการบริหารจัดการ 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                          

ด้านจัดบริการด้านการจัดสวัสดิการสังคมเ พ่ือ                     

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงภายในกลุ่มอาสาสมัครฯ

ด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                       

ด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่

พ่ึงของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือชุมชนด าเนินการ

เอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ                    

ความต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

1.ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ 

5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการในการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเพ่ือการคุ้มครอง               

คนไร้ที่พ่ึง เช่น การวางแผน 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและ

จิตใจเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัด

โครงการ กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหา

ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                      

ด้ านจั ดบ ริก า ร ด้ า นก าร ในกา ร เส ริม ส ร้ า ง

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเพ่ือการคุ้มครอง

คนไร้ที่พ่ึงภายในกลุ่มอาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                         

ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและ

จิตใจเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง หรือชุมชนด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ                   

ความต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

3. ด้านการรักษาพยาบาล 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด  เทค นิค  วิ ธีการ ด้านการ

รักษาพยาบาลเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการในการการรักษาพยาบาลเพ่ือการ

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม 

นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการบริหาร

จัดการ ตลอดจนการออร่วมท างานกับหน่วยงาน

อื่นๆ ประสาน ส่งต่อ 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                      

ด้านจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือการ

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงภายในกลุ่มอาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                         

ด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชนด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ ความ

ต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

4. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการในการส่งเสริม

การศึกษาและอาชีพเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง 

เช่น การวางแผนทางการศึกษา หรือก าหนดทิศ

ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการส่ง เส ริมการศึกษาและอาชีพเพ่ือ                    

การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัดโครงการ 

กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากรในการ

บริหารจัดการ 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                       

ด้านจัดบริการด้านการการส่งเสริมการศึกษาและ

อาชีพเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงภายในกลุ่ม

อาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                         

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพเพ่ือการ

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ

ชุมชนด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ ความ

ต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

โอกาสในสังคม 

5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมเพ่ือการคุ้มครอง              

คนไร้ที่พ่ึง เช่น การวางแผน 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส

ในสังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การจัด

โครงการ กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหา

ทรัพยากร ตลอดจนการออกร่วมท างานกับ

หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่

ชุมชน หรือประชาชนทั่วไป 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                       

ด้านจัดบริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างโอกาสในสังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง

ภายในกลุ่มอาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                          

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสใน

สังคมเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง หรือชุมชนด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ ความ

ต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เช่น การ

วางแผนทางการศึกษา หรือก าหนดทิศทางการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจน

อ า ชี พ  ต า ม แ น ว ท า ง  IRP ( Individual 

Rehabilitation Plan) 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการคุ้มครองคน

ไร้ที่พ่ึง เช่น การจัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ

หรือแสวงหาทรัพยากรในการบริหารจัดการเพ่ือจัด

ฝึ ก อ บ ร ม ต า ม แ น ว ท า ง  IRP ( Individual 

Rehabilitation Plan) 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                        

ด้านจัดบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ                   

การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงภายในกลุ่มอาสาสมัครฯ

ด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                        

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเ พ่ือการคุ้มครอง                

คนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน

ด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ ความ

ต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

7. ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานท า 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการด้านการสนับสนุน

ให้คนไร้ที่พ่ึงมีงานท าเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

เช่น                การวางแผน 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่ พ่ึงมีงานท าเพ่ือ                        

การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัดโครงการ 

กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากร 

ตลอดจนการออกร่วมท างานกับหน่วยงานอื่นๆ 

หรือน าคนไร้ที่ พ่ึงไปสมัครงาน หรือทดลองงาน

ภายใน-นอกชุมชน 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                        

ด้านจัดบริการด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึงมีงาน

ท า เ พ่ือการคุ้ มครอ งคนไ ร้ที่ พ่ึ งภายใ นกลุ่ ม

อาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                        

ด้านการสนับสนุนให้คนไ ร้ที่ พ่ึ งมี งานท า เ พ่ือ                     

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือชุมชนด าเนินการเอง 
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ประเด็นการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ระดับสภาพ ความ

ต้องการ 

การ

พิจารณา 

IOC 

8. ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีที่พักอาศัย 5 4 3 2 1 -1 0 +1 

1. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

อภิปรายแนวคิด เทคนิค วิธีการด้านการสนับสนุน

ให้คนไร้ที่พ่ึงมีที่พักอาศัยเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่

พ่ึง เช่น การวางแผน 

        

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติการหรือน าประสบการณ์ไปใช้

ในด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึงมีที่พักอาศัยเพ่ือ                        

การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง เช่น การจัดโครงการ 

กิจกรรม นิทรรศการหรือแสวงหาทรัพยากร

จัดบริการเร่ืองที่พักอาศัยแบบช่ัวคราว หรือกระตุ้น

ให้ชุมชน หรือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

        

3. มีส่วนร่วมได้ รับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้                        

ด้านจัดบริการด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึงมีที่

พักอาศัยเพ่ือการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงภายในกลุ่ม

อาสาสมัครฯด้วยกัน 

        

4. มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ทัศนคติ มุมมองใน

การพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ                       

ด้านการสนับสนุนให้คนไร้ที่ พ่ึงมีที่พักอาศัยเพ่ือ                 

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือชุมชนด าเนินการเอง 
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ภาคผนวก ค  

เอกสาร/หนังสือการประสานด าเนนิการ  

ตรวจเคร่ืองมือ เก็บข้อมูล และรับรองแนวทางการวิจัย 
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ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรับรองแนวทางการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ 

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนพฒัน ์ อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

การสังคมสงเคราะห์                 
การพัฒนาชุมชน และสังคม 
/เทคนิคการให้การศึกษาแก่

ชุมชน 

ดร.สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ สาขา สังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์  

การศึกษาตลอดชีวิตและ  
การพัฒนามนุษย์ /จิตอาสา 

นายอนนัต์ ดนตรี ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การพัฒนาสังคมและ                 
ความมั่นคงของมนุษย์ /                 
การจัดสวัสดิการสังคม 

นางสาวสุริยา ป่ินหิรัญ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ /               

การจัดการเรียนรู้ของชุมชน 
/ ครูจิตอาสา 

นางพนิดา ละอองจิต นักบริหารงานสวัสดิการสังคม / 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  

สังคมสงเคราะห์ / 
สวัสดิการสังคม   (ผู้มีใบ
ประกอบวิชาชพีนักสังคม

สงเคราะห์) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

นางญาดา เกลี้ยงกลม หัวหน้าศูนย์บริการทาง
สาธารณสุข (พยาบาลวิชาชพี

ช านาญการพิเศษ) 

การบริการทางสังคม 
อาสาสมัคร/วิทยากรให้

ความรู้แก่ชุมชน/
กระบวนการกลุ่ม / 

สาธารณสุข /  

นายเศรษฐพงษ์ วงษ์แสง ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครอง                 
คนไร้ท่ีพึ่ง 

การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม /                    

การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูมิ  มณีโชติ 
วัน เดือน ปี เกิด 31 กรกฎาคม 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
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