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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 2) เพ่ือศึกษามูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดีเด่นพิเศษ 3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั ่นคงของมนุษย์ด ีเด ่นพิเศษ มีบทบาทหน้าที ่ในการปฏิบัต ิงาน 3 ประการ ได้แก่  
1)การชี้เป้า-เฝ้าระวัง 2)เชื่อมกลุ่มเดิม-เสริมสร้างกลุ่มใหม่ 3)ร่วมใจท าแผนชุมชน ซึ่งมูลเหตุจูงใจ 
ที่ส่งผลให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
มีดังนี้ 1) การต้องการความส าเร็จในการท างาน โดยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จ 2) การได้รับการยอมรับนับถือ จากกลุ่มอพม. ผู้น าท้องถิ่น คนในชุมชน และ
บุคคลภายนอก ช่วยหนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความท้าทาย 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 4) การได้รับมอบหมายหน้าที่
ส าคัญ ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจ 5) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ช่วยหนุนเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขื้น โดยมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานดังนี้ 1) จัดรูปแบบ 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบออนไลน์ 2) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงาน อพม.      
ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน 3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในระดับจังหวัด ส าหรับ 
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บทน า 
 ด้วยสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
โลก โดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยในการส่งผลให้บริบทด้าน
สังคมเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น 64,816,825 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 
31,689,692 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 ของจ านวนประชากรทั้งหมด และเป็นประชากรหญิง 33,127,133 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังพบว่ า  
มีประชาชนกว่า 11,469,184 คน เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ สวนทางกับจ านวน
บุคลากรในภาครัฐที่มีไม่เพียงพอในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งข้อมูลจากรายงานก าลังคนภาครัฐ 
2561 ส านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญรวม 428,515 ต าแหน่งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็น
กระทรวงภาคสังคมมีภารกิจด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครั วและชุมชน ให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ พัฒนาประชาชนให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” (เดช อุณหะจิรังรักษ์,2563,หน้า11) เนื่องจาก 
“มนุษย์”เป็นทรัพยากรด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีค่ามากที่สุด (ชลิดา ศรมณี,2563ข,หน้า26) โดย
กระทรวงฯมีอัตราข้าราชการทั้งสิ้น 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนก าลังคนเพ่ือให้เกิดความสมดุลย์กับหน้าที่รับผิดชอบ (ชลิดา ศรมณี
,2563ข,หน้า4) โดยสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาช่วยปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ โดยใช้วิธีการฝึกอบรมและพัฒนา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช้กระบวนการอบรมให้ความรู้  
เป็นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล,2563,หน้า6) เป็นการลดภาระงานบุคคลากร
ภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 หมายความ
ว่า “บุคคลที่ท าประโยชน์เพ่ือสังคมด้วยความสมัครใจ” มีความแตกต่างจากอาสาสมัครประเภทอ่ืน ๆ  
คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ให้เกียรติ ให้โอกาส แก่  
อพม. ซึ่งเป็นคนที่มีแรงจูงใจในการท างาน มีความทุ่มเท และพยายามท างานเป็นพิเศษมากกว่าคนอ่ืน  
(ชลิดา ศรมณี,2562ก,หน้า38) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการมอบรางวัล
แก่ อพม. ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสาม
ปี สามารถส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น 
และหากยังคงปฏิบัติงานดีเด่น อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ รวมระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถ
ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 
ประจ าป ี
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศ และเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจของอาสาสมัคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้ศึกษาวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  
or Formal interview) 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (population) ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่น

พิเศษ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2563 ข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แล ะ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
กระบวนการ ในการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ  
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก 
1)  ผู้อ านวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จ านวน  1 คน 
2)  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย จ านวน  1 คน 
3)  ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย จ านวน  1 คน 

        ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4)  เจ้าหน้าทีส่ังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จ านวน  1 คน 

          ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  
 อาสาสมัครพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 

1) อาสาสมัครพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคง จ านวน  1 คน 
          ประจ าปี 2563 จังหวัดปทุมธานี 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ

สัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยจะนัดหมายก าหนดการและการตอบรับตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
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ในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สัมภาษณ์จะท าการจดบันทึกหรือบันทึกเสียง โดยมี
การขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง  
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แ ก่               
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึง เอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
               1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ ต าราทางวิชาการ เป็นต้น  
               1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า  
ในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้วอย่างละเอียด 
               1.4 เอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาวิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)  
โดยผู้ศึกษาวิจัยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยจะสัมภาษณ์ตาม
ข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 45) ในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลร่วมกับการ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็น  โดยเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัยถึงคุณลักษณะ (Qualities) ที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูล เพ่ือน าไป
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง มูลเหตุจูงใจในการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ มีบทบาท
หน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การชี้เป้า -เฝ้าระวัง เชื่อมกลุ่มเดิม-
เสริมสร้างกลุ่มใหม่ และร่วมใจท าแผนชุมชน ดังนี้ 
 1) การชี้เป้า - เฝ้าระวัง 
     อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ มีหน้าที่ในการน าเสนอ
ข้อมูล หรือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาข้อมูล 
ด้านสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เป็นการชี้เป้าที่จะต้องแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังสถานการณ์
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ของชุมชนเ พ่ือด าเนินการป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ภารกิจที่ส าคัญที่  อพม.  
ต้องด าเนินการเพ่ือการชี้เป้า - เฝ้าระวัง คือ การส ารวจ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
การพัฒนาชุมชน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน รวมถึงทรัพยากรและทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนการระวังติดตาม
สถานการณ ์ของชุมชนที่อาจเกิดเป็นปัญหาสังคมต่าง ๆ หรือมีสถานการณ์บ่งชี้ว่าจะเกิดปัญหาสังคม              
เพ่ือชี้เป้าหมายการด าเนินงานให้กับเครือข่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
 2) การเชื่อมกลุ่มเดิม - เสริมสร้างกลุ่มใหม่ 

     อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษมีหน้าที่ในการประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมทั้งการขยายเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคนและชุมชนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจน
หน่วยงานองค์กรภายนอก กระตุ้นให้เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายในชุมชนด้วย  

3) ด้านการร่วมใจท าแผนชุมชน  
     อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษมีหน้าที่ในการร่วมจัดท าแผน
ชุมชุน ก าหนดถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอย่างเป็นระบบ 
โดยคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันก าหนดกิจกรรม สามารถใช้แผนชุมชน
เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเพียงหน่วยงานที่คอย
ให้การสนับสนุน 
 มูลเหตุจูงใจที่ส่งผลให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ       
มี 5 ประการ ดังนี้ 
 1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
  อพม. ดีเด่นพิเศษ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากอพม. ดีเด่นพิเศษมีความรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 
ถึงแม้บางครั้งต้องสละทุนทรัพย์ส่วนตัวบ้าง แต่ก็มีความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
 2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)  
  อพม.ดีเด่นพิเศษ มีความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ จากกลุ่มอพม. ผู้น าท้องถิ่น  
คนในชุมชน และบุคคลภายนอก เพราะช่วยหนุนเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ การท างานอาสาสมัคร ให้ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน
เป็นเรื่องที่ท้าทาย ต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ให้เกิดผลงานที่ชัดเจน จนกระทั่งทุกภาคส่วน  
ในพ้ืนที่ให้การยอมรับและในการท างาน อพม.ดีเด่นพิเศษ มีปัจจัยหนุนเสริมจากการร่วมปฏิบัติงาน
กับอาสาสมัครด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการเป็นผู้น าท้องถิ่น 
 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself)   
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  ลักษณะของงานที่มีความท้าทายช่วยกระตุ้นให้อพม.ดีเด่นพิเศษ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช านาญ และเมื่อ 
อพม.ดีเด่นพิเศษ ได้ท างานที่มีความท้าทายมีความยาก และซับซ้อนได้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้    
อพม.ดีเด่นพิเศษมีความรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตนเอง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และส่ง
ต่อความรู้แก่ผู้อ่ืนได ้ 
 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
  การที่ อพม.ดีเด่นพิเศษ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจที่ส าคัญช่วยให้อพม.ดีเด่นพิเศษ 
เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วมร่วมในการปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ให้ อพม. 
ปฏิบัติ ถือเป็นการให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจแก่  อพม. ว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงสามารถ
รับผิดชอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยกระทรวง พม. ได้มอบหมายหน้าที่ส าคัญต่าง  ๆ  
ให้ อพม. ปฏิบัติการที่กระทรวง พม. มอบหมายหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ให้ อพม. ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ อพม.
ภาคภูมิใจที่กระทรวง พม. ได้ให้ความส าคัญกับอพม. ให้เสมือนว่า อพม. เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวง ฯ 
เป็นทีมเดียวกัน ตามนโยบาย one home ของกระทรวง พม. โดยให้ อพม. มีส่วนร่วมซึ่งการให้
ความส าคัญ กับ อพม. ช่วยเสริมก าลังใจในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ อพม. ได้รับ
มอบหมายให้ส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้แก่หน่วยงาน จนกระทั่ง ผู้ประสบ
ปัญหาได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ หรือการที่กระทรวง พม. สนับสนุนงบประมาณให้ชมรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จัดโครงการในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมท่ีมีความเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ ถือเป็นความส าเร็จในการท างานของ อพม.  
 5) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Advancement)  
  อพม.ดีเด่นพิเศษ มีความต้องการความก้าวหน้าในการท างาน เพ่ือช่วยหนุนเสริมให้
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขื้น ซึ่งความก้าวหน้าส าหรับ อพม. นั้น มีหลายรูปแบบเนื่องจาก อพม. ท างาน
อาสาสมัครด้วยความสมัครใจ และไม่มีค่าตอบแทน ความก้าวหน้าส าหรับ อพม. คือ การได้รับการ
ยอมรับจาก อพม. ในพ้ืนที่รวมถึงเครือข่ายผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และได้รับมอบหมายหรือ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ได้รับการคัดเลือกจาก อพม.
ด้วยกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อพม.ระดับอ าเภอ ประธาน อพม.ระดับจังหวัด ประธาน อพม.  
ระดับภาค และประธาน อพม.ประเทศ  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ มีดังนี้ 
 1) พัฒนาการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ ต้องมีการจัดระดับความสามารถของ อพม. เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะได้อย่าง
ตรงจุด โดยแบ่ง อพม. ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 อพม. 1.0 สามารถชี้เป้า เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

 อพม. 2.0 สามารถสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามหลักสังคม
สงเคราะห์เบื้องต้นก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อพม. 3.0 สามารถบริหารจัดการในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับ
การช่วยเหลือจนกระท่ังสภาพปัญหาคลี่คลาย สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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 อพม. 4.0 สามารถเป็นนักจัดการชุมชน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน สามารถจั ด
โครงการเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ได้ 
 2) จัดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อพม. ในระบบออนไลน์ และสามารถแสดง
ข้อมูลทางสถิติในการปฏิบัติงานของ อพม.ได้ 
  3) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผลงานของ อพม. ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ อพม. โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ website และสื่อออนไลน์ 
  4) จัดท าคลังข้อมูล ส าหรับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือสามารถ
น าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง สิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ 
  5) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ระดับจังหวัด ในด้านการจัดท าผลงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้ อพม.ดีเด่น ที่มี
ผลงาน โดดเด่นส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ  
  6) ส่งเสริมให้มีผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัด เป็นการเพ่ิมคุณค่า และศักดิ์ศรีให้แก่ อพม. 
  7) ส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ และ อพม.  
  8) สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ให้สามารถสื่อสารถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โดยตรง 
 

อภิปรายผล 
 ผลจาการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ มีบทบาทหน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การชี้เป้า-เฝ้า
ระวัง เชื่อมกลุ่มเดิม -เสริมสร้างกลุ่มใหม่ และร่วมใจท าแผนชุมชน ดังนี้ 
 1) การชี้เป้า - เฝ้าระวัง 
     อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษมีหน้าที่ในการน าเสนอ
ข้อมูล หรือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาข้อมูล 
ด้านสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เป็นการชี้เป้าที่จะต้องแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังสถานการณ์
ของชุมชนเพ่ือด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ภารกิจที่ส าคัญที่ อพม. ต้อง
ด าเนินการเพ่ือการชี้เป้า - เฝ้าระวัง คือ การส ารวจ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 
รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
การพัฒนาชุมชน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน รวมถึงทรัพยากรและทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนการระวังติดตาม
สถานการณ์ของชุมชนที่อาจเกิดเป็นปัญหาสังคมต่าง ๆ หรือมีสถานการณ์บ่งชี้ว่จะเกิดปัญหาสังคม              
เพ่ือชี้เป้าหมายการด าเนินงานให้กับเครือข่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
จริยา แดงวันสี (2556) เรื่อง บทบาทหน้าที่ตามภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า อพม. 
มีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ตามภารกิจในการปฏิบัติงาน ด้านการชี้เป้า-เฝ้าระวัง ของ อพม. 
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อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ประเด็นที่ อพม. การปฏิบัติมากที่สุด คือการจัดหาข้อมูลชุมชน เช่น ส ารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ส ารวจข้อมูลชุมชน ส ารวจข้อมูลศักยภาพชุมชน และการเฝ้าระวังสถานการณ์
ทางสัดม 
 2) การเชื่อมกลุ่มเดิม - เสริมสร้างกลุ่มใหม่ 

     อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษมีหน้าที่ในการประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน           
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมทั้งการขยายเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคนและชุมชนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจน
หน่วยงานองค์กรภายนอก กระตุ้นให้เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายในชุมชนด้วย สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จริยา แดงวันสี (2556) เรื่อง บทบาทหน้าที่ตามภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า อพม. มีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ด้านการเชื่อมกลุ่มเดิม-เสริมสร้างกลุ่มใหม่ 
อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ประเด็นที่ อพม. มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง อพม  
ที่เข้มแข็งในระดับต าบลและมีการประสานการปฏิบัติงานกับครือข่ายภายในชุมชน เช่น อพม.ใน
ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ อบต,) อปพร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประเภท
อ่ืน ๆ ในต าบล โรงเรียนในต าบล วัดในต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

3) ด้านการร่วมใจท าแผนชุมชน  
    อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษมีหน้าที่ในการร่วมจัดท า

แผนชุมชุน ก าหนดถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอย่างเป็น
ระบบ โดยคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันก าหนดกิจกรรม สามารถใช้แผน
ชุมชนเป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเพียงหน่วยงาน
ที่คอยให้การสนับสนุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จริยา แดงวันสี (2556) เรื่อง บทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ของส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า อพม. มีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ตามภารกิจ
ในการปฏิบัติงานด้านการเชื่อมกลุ่มเดิม-เสริมสร้างกลุ่มใหม่ ของ อพม. อยู่ในระดับปฏิบัติมาก 
ประเด็นที่ อพม. มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การพูดคุย ชักชวนประชาชนในชุมชนให้ตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาในชุมชน และเห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดท าแผนชุมชนและการมีส่วนร่วมคิด  
ร่วมค้นหาในการจัดท าแผนชุมชนในขณะที่ประเด็นการปฏิบัติงานของ อพม. 

 
 
 
 
 
 

 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ดีเด่นพิเศษ จังหวัดปทุมธานี 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 
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 1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) คือ อพม. ดีเด่นพิเศษ มีความมุ่งมั่นอย่างแรง
กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากอพม. ดีเด่นพิเศษมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง  ถึงแม้บางครั้งต้องสละทุนทรัพย์ส่วนตัวบ้าง แต่ก็มี
ความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติกร เนื่องชมพ ู(2557) เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน สังกัดกองนันทนาการ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จของงาน เป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ยาวชนในระดับมาก ในรายข้อ
พบว่า เรื่องผลการท างานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ รองลงมาคือท างานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และผลการท างานในแต่ละกิจกรรมมีคุณภาพอยู่เสมอ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธยานี ศรีโรจนกุล (2557) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน พ้ืนที่ศึกษาอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านพ้ืนที่ศึกษาอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้านความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน มีระดับแรงจูงใจในระดับมาก คือ ท าให้มีความรู้และประสบการณ์นการดูแลสุขภาพ
ตรงกับแนวคิดการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน โดยประชาชนสามารถด าเนิการด้วยตนเอง 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นกลไกส าคัญในการประสานงานการดูแลสุขภาพในชุมชน 
 2) การยอมรับนับถือ (Recognition) คือ อพม.ดีเด่นพิเศษ มีความต้องการที่จะได้รับการ
ยอมรับนับถือ จากกลุ่มอพม. ผู้น าท้องถิ่น คนในชุมชน และบุคคลภายนอก เพราะช่วยหนุนเสริมให้ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกให้เป็น
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ การท างานอาสาสมัครให้ประสบ
ความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต้องท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ให้
เกิดผลงานที่ชัดเจน จนกระท่ังทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้การยอมรับ และในการท างาน อพม.ดีเด่นพิเศษ 
มีปัจจัยหนุนเสริมจากการร่วมปฏิบัติงานกับอาสาสมัครด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมถึงการเป็นผู้น า
ท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติกร เนื่องชมพู (2557) เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน สังกัดกองนันทนาการ ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนในระดับมาก
การยอมรับและยินดีจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อท างานส าเร็จ ได้รับการยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานจาก
หัวหน้า  
 
 3) ลักษณะงาน (Work Itself)  คือ ลักษณะงานที่มีความท้าทาย ช่วยกระตุ้นให้อพม.ดีเด่น
พิเศษ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อน ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดความช านาญ และเมื่อ อพม.ดีเด่นพิเศษ ได้ท างานที่มีความท้าทาย มีความยาก และ
ซับซ้อน ได้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้ อพม.ดีเด่นพิเศษมีความรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งต่อความรู้แก่ผู้อ่ืนได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติกร เนื่องชมพู 
(2557) เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน 
สังกดักองนันทนาการ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะของ
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งานที่ปฏิบัติ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน
ในระดับมาก  ในรายข้อ พบว่าเรื่องมีอ านาจในการตัตสินใจในงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ รองลงมาคือ 
งานที่ปฏิบัติมีขอบเขตและรายละเอียดขัดเจน มีอิสระทางความคิดในการปฏิบัติงาน และลักษณะขอ
งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความน่าสนใจ ไม่จ าเจน่าเบื่อ 
 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ  เมื่อ อพม.ดีเด่นพิเศษ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบภารกิจที่ส าคัญ ช่วยให้อพม.ดีเด่นพิเศษ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วมร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ให้ อพม. ปฏิบัติ ถือเป็นการให้เกียรติ ให้ความ
ไว้วางใจ แก ่อพม. ว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงสามารถรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
โดยกระทรวง พม. ได้มอบหมายหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ให้ อพม. ปฏิบัติ การที่กระทรวง พม. มอบหมาย
หน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ให้ อพม. ปฏิบัตินั้น เป็นสิ่งที่ อพม.ภาคภูมิใจ ที่กระทรวง พม. ได้ให้ความส าคัญ
กับ อพม. ให้เสมือนว่า อพม. เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวง ฯ เป็นทีมเดียวกัน ตามนโยบาย one home 
ของกระทรวง พม. โดยให้ อพม. มีส่วนร่วม ซึ่งการให้ความส าคัญกับ อพม. ช่วยเสริมก าลังใจในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ อพม. ได้รับมอบหมายให้ส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูล ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ให้แก่หน่วยงาน จนกระท่ังผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ หรือ
การที่กระทรวง พม. สนับสนุนงบประมาณให้ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์     
จัดโครงการในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความเฉพาะของแต่ละ พ้ืนที่ ถือเป็น
ความส าเร็จในการท างานของ อพม. สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธยานี ศรีโรจนกุล (2557) เรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ้ืนที่ศึกษาอ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับแรงจูงในด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ ต้องการให้ทุกคนใน
ชุมชนมีสุขภาพดีในการรับ แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุข 
ต้องการให้ทุกคนในชุมชน มีสุขภาพดีในการรับบริการ 
 5) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Advancement) คือ อพม.ดีเด่นพิเศษ มีความต้องการ
ความก้าวหน้าในการท างาน เพ่ือช่วยหนุนเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งความก้าวหน้าส าหรับ อพม. นั้น 
มีหลายรูปแบบเนื่องจาก อพม. ท างานอาสาสมัครด้วยความสมัครใจ และไม่มีค่าตอบแทน แต่
ความก้าวหน้าส าหรับ อพม. คือ การได้รับการยอมรับจาก อพม. ในพ้ืนที่ รวมถึงเครือข่าย ผู้น าชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ โดย อพม. มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สามารถได้รับการคัดเลือกจาก อพม.
ด้วยกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อพม.อ าเภอ  ประธาน อพม.จังหวัด ประธาน อพม.ภาค และ
ประธาน อพม.แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติกร เนื่องชมพู (2557) เรื่อง การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชน สังกัดกอง
นันทนาการ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบว่า ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนในระดับ
มาก ในรายข้อ พบว่าการได้รับการฝึกทักษะใหม่ ๆ ในการท างาน รองลงมา คือ ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถ และได้รับมอบหมายงานใหม่เพ่ิมข้ึน  
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 
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จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัต ิงานของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ จังหวัดปทุมธานี  มีดังนี้ 
 แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดีเด่นพิเศษ ต้องมีการจัดระดับความสามารถของ อพม. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักทักษะได้อย่าง
ตรงจุด โดยแบ่ง อพม. ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 อพม. 1.0 สามารถชี้เป้า เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

 อพม. 2.0 สามารถสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามหลักสังคม
สงเคราะห์เบื้องต้นก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อพม. 3.0 สามารถบริหารจัดการในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับ
การช่วยเหลือจนกระท่ังสภาพปัญหาคลี่คลาย และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 อพม. 4.0 สามารถเป็นนักจัดการชุมชน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนสามารถจัด
โครงการเพื่อการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพื้นที่ได ้
   เมื่อมีระดับของ อพม. แล้ว อพม.สามารถเลือกโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ให้เป็น อพม. ที่มีสมรรถนะสูง (อพม.4.0) ผ่านกระบวนการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานความรู้  ได้แก่ 
กระบวนการสงเคราะห์ กระบวนการคุ้มครอง กระบวนการพัฒนศักภาพ การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของการท างาน อพม. ให้สามารถสะสมประสบการการท างาน     
เพ่ือเสนอเข้าพิจารณาคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่นพิเศษ 

2) การจัดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อพม. ในระบบออนไลน์ และสามารถ
แสดงข้อมูลว่า อพม.ได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชนไปจ านวนเท่าใด ในช่วงเดือนที่ผ่าน
มา ประสานส่งต่อกี่ราย ประสาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอีกครั้ง 

3) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ อพม. ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน สร้างความ
ไว้วางใจ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ website  สื่อออนไลน์ 

4) ส่วนกลางจัดท าคลังข้อมูล หรือคลังปัญญาที่ อพม.สามารถท าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบได้ เช่น สิทธิสวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด            
เงินสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนาเดิม เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 

5) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้าน อพม. ของส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในด้านการจัดท าผลงานวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้ อพม.ดีเด่น  
ที่มีผลงานโดดเด่น ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ เนื่องจากหลายจังหวัด
ที่ท าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ผ่านการพิจารณา 
 6) ส่งเสริมให้มีผู้แทน อพม. ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมจังหวัด ซึ่งมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธาน เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม . 
เชิงลึกของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจาก อพม. เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าเจ้าหน้าที่  
จึงรับรู้สภาพปัญหาได้ดีกว่า 
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 7) ส่งเสริมให้ อพม. ร่วมช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ และ อพม. ท าให้การท างานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น 
 8) จัดให้มีการสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างกระทรวง พม. ถึง อพม.ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เจ้าหน้าที่หลายขั้นตอน ท าให้การสื่อสารล่าช้า และไม่ทั่วถึง เช่น กลุ่ม Line หรือกลุ่ม Facebook 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถก ากับ สั่งการ ได้อย่างแม่นย า ส่งผลให้การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประสบความส าเร็จ กองกิจการ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม ควรด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล อพม. ให้ตรงกันระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นปัจจุบัน สามารถแสดงข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้อย่างแม่นย า และ
สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างกระทรวง พม. ถึง อพม. ได้โดยตรง เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย ข่าวสาร
ส าคัญที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการมอบหมายภารกิจให้ อพม.ปฏิบัติ 

2) ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล อพม. ของส่วนกลางในระบบดิจิทัล ให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายได้ 

3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรสนับสนุนบุคลากรจากส่วนกลาง หรือจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด เนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง ฯ มีจ านวนมาก อีกทั้งเป็นนโยบาย
ส าคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เน้นการเพ่ิมจ านวน 
อพม. ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีการตอบแทนการท างานที่เสียสละ
ของ อพม. ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การออมทรัพย์ ประกันชีวิต หรือการได้
สวัสดิการเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของจังหวัดกับอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพ้ืนที่  เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 
 2) เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้ความส าคัญกับ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น เช่น การมอบหมายให้เป็นผู้สอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพราะจะช่วยลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ และช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

  1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะอาสาสมัครดีเด่นพิเศษ จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น 
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาในทุกจังหวัดเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 
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 2. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ เช่น ภาวะผู้น า ความพึง
พอใจในการท างาน ความม่ันคงปลอดภัย สวัสดิการในการท างาน เพ่ิมเติม จะท าให้ทราบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานได้ชัดเจนขึ้น 
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ 
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