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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่าย ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ และศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่าย ของอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของ อพม. น้ัน มีจุดเร่ิมต้นของการรวม
เป็นเครือข่ายเกิดจาก การรักในงานด้านจิตอาสา คัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชน การชักจูงแนะน า การเข้า
ร่วมด้วยตนเอง มีบทบาทหน้าท่ีคล้ายกับท่ีท าอยู่ มีวิสัยทัศน์เป้าหมายท่ีเหมือนกัน โดยมีรูปแบบข้ันตอนท่ี
เริ่มมาจาก การประเมินคนในพื้นท่ี การหาหรือชักชวน คนท่ีมีใจรักในงานด้านจิตอาสา เสียสละท างานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเครือข่ายอย่างชัดเจน ผ่านการบริหารจัดการ
จัดการเครือข่าย คือ การต้ังวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่ายร่วมกัน ชัดเจนในหน้าท่ี วางแผนร่วมกัน รับ
ฟังความคิดเห็นของกันและกัน ประสานงานระหว่างสมาชิกตลอด มีความเท่าเทียมกัน มีการก าหนด
เป้าหมายในการท างาน มีกติการ่วมกัน รู้สึกและรับรู้ถึงเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เกิดความรู้สึก
ผูกพัน บริหารในความสัมพันธ์ลักษณะของเพื่อนหรือพี่น้อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก          
2) ด้านการด ารงเครือข่ายเดิม และมีการขยายเครือข่าย 3) ด้านความสามัคคีของสมาชิก 4) ด้านความจริงใจ 
ศรัทธาต่อกันและกันของสมาชิก 5) ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน 6) ด้านการมีกิจกรรมต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
และ 7) ด้านการได้รับรางวัล ด้านปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่าย จะพบประเด็นปัญหาอยู่ 3 
ประการได้แก่ ปัญหาจากสถานการณ์โควิด ปัญหาเรื่องของความชัดเจนในนโยบาย และปัญหาด้าน
ค่าตอบแทนของเครือข่าย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาเครือข่าย อพม. เช่น การจัด
อบรมให้กับ อพม. การศึกษาดูงาน การจัดอบรมเพื่อเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ และระหว่าง อพม. กับเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย และการช่วยเหลือควรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ : เครือข่าย, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
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Abstract 
The study entitled “Network Building of Social Development And Human Security 

Volunteer (SDHSV) in Lao Khwan District, Kanchanaburi” aimed to 1. Study the characteristics 
and methods of network building, the factors affecting the success of network building and 
study the guidelines and recommendations for the development of network building of 
Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) in Lao Khwan District, 
Kanchanaburi.  

The major findings indicated that the origin of the characteristics and methods of 
network building of Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) was the 
network integration from passion for volunteer work, selection from villages or communities, 
referrals through friends or acquaintances, and self participation, similar roles as they are 
and having the same vision of work goals with form of building process that starts with 
evaluating local people, looking for or recruiting people who were passionate about 
volunteering, making sacrifices to work for the common good. There is a clear set of goals 
or objectives in the work of the network through network management, namely setting the 
vision or goals of the network together, having a clear function, planning together to listen 
to opinions of each other as well as coordination between members throughout, equality, 
set goals for work, have common rules, giving members a sense of and awareness of the 
reasons for joining the network, creating a sense of attachment, and managing the 
relationship of friends or siblings. Factors affecting the success of building a network of 
volunteers for social development and human security are: 1) Factors in member 
participation 2) Factors in maintaining existing networks and expanding networks 3) Factors 
of members' unity 4) Factors of members' sincerity, trust in each other 5) Factors of shared 
goals, 6) Factors of continued and consistent activity r, and 7) Factors of reward.  For 
guidelines and recommendations for developing a network of volunteers for social 
development and human security in relation to problems and obstacles in network building, 
there are 3 problems as including problems from the Covid situation, problems with policy 
clarity and problems with network compensation. As for additional guidelines or 
recommendations that will affect the network development of the Social Development and 
Human Security Volunteer (SDHSV) , for example, organizing trainings for social development 
and human security volunteers, organizing a study tour, organizing a training session to build 
relationships to get to know each other between Social Development and Human Security 
Volunteer (SDHSV) Network, and between the Social Development and Human Security 
Volunteer Network and officials in the relevant departments as well, including improvements 
in the matter of helping to cover people in all target groups more. 

 
Keywords : Network, Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) 
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บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเน้นในเรื่องของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงคุณภาพชีวิตของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า ขาด
คุณภาพ มีความเหลื่อมล้ าท่ีสูง และก าลังจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้ใน
หลายภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาฯ ประกอบกับมีการ
ให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในภาครัฐท่ีดึงเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของ
ภาครัฐ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสังคม ซึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนน้ันล้วนแล้วแต่
เป็นอาสาสมัคร และเป็นก าลังส าคัญให้กับส่วนราชการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ จากทางภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง  ผู้ศึกษาวิจัยปฏิบัติงานอยู่ท่ีส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งสังกัดอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่เกิดไปจนตาย โดยกลุ่มเป้าหมายเช่น เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว คน
พิการ ผู้สูงอายุ รวมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มอื่นๆ และยังมีภารกิจในการสร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยท่ีมีเป้าหมายให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถได้รับ
สวัสดิการ และเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยกระทรวงฯ มีนโยบายในการดึงภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกลไกในการด าเนินงานลักษณะรูปแบบเครือข่ายด้านการพัฒนา
สังคมของกระทรวงฯ ในระดับพื้นท่ี เพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนของตนเอง ซึ่งทางกระทรวงฯ 
จะเรียกว่าคนกลุ่มน้ีว่า “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” เน้นการท างานแบบจิต
อาสา และไม่มีค่าตอบแทนในการร่วมปฏิบัติงาน 
 ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจเรื่องของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยเลือกศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีมีอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นรางวัลท้ังในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ และมีบุคคลท่ีด ารง
ต าแหน่งประธานจังหวัด ประธานอ าเภอ และประธานต าบลในคนๆ เดียวกัน รวมไปถึงเป็นบุคคลแรกของ
จังหวัดกาญจนบุรีท่ีได้รับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษระดับประเทศ 
และมาจากผู้ศึกษาวิจัยปฏิบัติงานอยู่ท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคตามโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
หน่วยงานจะปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกลุ่มเป้าหมายท้ังจังหวัด ซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีท้ังหมด 13 อ าเภอ ถือว่า
เป็นจังหวัดท่ีขนาดใหญ่ในล าดับท่ี 3 ของประเทศไทย ประกอบกับด้วยข้อจ ากัดด้านบุคลากรและ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของหน่วยงาน โดยผู้ศึกษาวิจัยปฏิบัติ งานในต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ ซึ่งบทบาทหน้าท่ีน้ันโดยส่วนมากจะเป็นการท างานท่ีเป็นการช่วยเหลือกับผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ซึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะอยู่ตามหมู่บ้าน ชุมชน ต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าท่ีมีการท างานท่ียากต่อการ
เข้าถึง จึงจ าเป็นต้องมีเครือข่ายท่ี เป็นบุคคลในพื้นท่ีหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นผู้ ท่ีคอยช้ีเป้า ช่วยเหลือ 
ประสานงานส่งต่อ หรือสามารถท าหน้าท่ีแทนบุคลากรภาครัฐในกรณีเร่งด่วนได้ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับในเร่ืองของ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
เพราะจากการท่ีร่วมปฏิบัติงานด้วยได้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มน้ี 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
น ามาวิเคราะห์และตอบวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่าย ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการรวม
เป็นเครือข่าย รูปแบบข้ันตอน รวมไปถึงการบริหารจัดการในเครือข่าย ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย และศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่าย
เพิ่มเติม ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) คือ การค้นคว้าหาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงาน เอกสารบันทึกรายงานการประชุม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการท่ีมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
เป็นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
  1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ เป็นการสังเกตท่ีผู้สังเกต
ในท่ีน้ี ก็คือ ตัวผู้ศึกษาวิจัยเอง เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อเข้าไปศึกษากระบวนการด าเนิน
กิจกรรม เพิ่มโอกาสในการสังเกตอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ถึงการท างานลักษณะวิธีแนวทางการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาสังคม อาจจะผ่านการจัดเวทีการประชุมกลุ่ม เสวนากลุ่ม เป็นต้น 
  1.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) คือ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยจะมีการใช้ค าส าคัญ (Keywords) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสัมภาษณ์ 
รวมท้ังจะมีการเตรียมหัวข้อหรือค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยได้รับข้อมูลครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาได้มากยิ่งข้ึน 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นตัวแทนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ต าบล ในแต่ละต าบลท้ัง 7 ต าบล ของพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังสิ้น 7 คน  
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เลือกศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เร่ิมต้นศึกษาต้ังแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
และคาดว่าจะส าเร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
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 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
 3. เพื่อน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัคร และงานด้านเครือข่ายอื่นๆ 
ได้ 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและกรอบแนวคิดในการศกึษา 
  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
  Starkey (1997 : 14 อ้างถึงใน นฤมล ด าอ่อน, 2562 : 10) ได้ให้ความหมายของเครือข่าย
ว่า หมายถึง การรวมกลุ่มของปัจเจกชนหรือองค์การโดยสมัครใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในขณะท่ีแต่ละองค์การก็มีการจัดการของตัวเองอย่างเต็มท่ี กล่าวคือ เครือข่ายไม่ได้
มีผลต่อการปกครองตนเองและการมีอิสระของสมาชิก โดยเครือข่าย น้ันมีองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย      
7 อย่างด้วยกัน ได้แก่ มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการ
เกื้อหนุนพึ่งพากัน และมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน  
  เครือข่ายมีลักษณะดังน้ี 1) มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กร 2) กลุ่มเหล่าน้ีมีปฏิสัมพันธ์ เป็น
กระบวนการท่ีประสานกลุ่มหรือบุคคลเอาไว้ สิ่งท่ีได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือข่าวสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์หรือบางครั้งอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ ต่อการท างาน 3) มีการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 
  ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เครือข่ายประสบความส าเร็จมีอยู่หลายประการ ดังน้ี 1) สมาชิกและ
ระบบความสัมพันธ์ท่ีดีของเครือข่าย 2) กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน 3) การบริหารจัดการ
เครือข่ายท่ีดี 4) การขยายเครือข่าย  
 
 2. แนวคิดอาสาสมัคร 
  ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2534 : 6) สรุปว่า อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ท่ีมีศรัทธาจะท างานเพื่อ
สาธารณะประโยชน์โดยค านึงถึงเวลาว่าง ความสามารถ และความถนัดท่ีตนเองมีอยู่ เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของงานก็เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่องค์กร และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยไม่มี
ค่าจ้างตอบแทนในการท างานและมิได้ยึดงานท่ีปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นอาชีพ ท้ังน้ี การปฏิบัติงานดังกล่าวอาจจะ
เป็นการให้บริการทางตรงและทางอ้อมก็ได้ 
  บทบาทหน้าท่ีอาสาสมัคร สมพร เทพสิทธา (2541, น. 9-11) อาสาสมัครมีบทบาทท่ี
ส าคัญโดยแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการสังคมสงเคราะห์  2) ด้านการแก้ไขปัญหาทางสังคม               
3) ด้านการพัฒนาสังคม 4) ด้านการพัฒนาองค์กร 5) ด้านการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ  
  คุณสมบัติของอาสาสมัคร สมพร เทพสิทธา (2541 อ้างถึงใน อรนภา อบสุวรรณ, 2557 : 
16 - 17) ได้กล่าวว่าคุณสมบัติท่ีส าคัญของอาสาสมัครมีท้ังหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นบุคคลท่ีท างานด้วย
ความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับเพราะเป็นหน้าท่ี 2) เป็นงานท่ีท าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน สังคม ส่วนรวม 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 3) เป็นงานท่ีท าโดยไม่หวังผลตอบแทน ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือเป็นวัตถุ 
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 3. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการท่ีปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ในข้ันตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมน้ันๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมการ
พัฒนา การรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อก าหนดการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 
  ลักษณะของการมีส่วนร่วม ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527 : 6-7) การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือหลายเรื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน กล่าวไว้ 8 ประการ 
ได้แก่ 1) ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาเพื่อแก้ไข 2) ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนา 3) ร่วมวาง
นโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อคิดและแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของชุมชน        
4) ร่วมตัดสินการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วมจัดงาน หรือปรับปรุงระบบการ
บริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 6) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีด
ความสามารถของตนเองและของหน่วยงานท่ีวางไว้ 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 8) ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล 
  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม จุฑารัศมิ์ พูลเกษ (2545 : 27) สิ่งส าคัญท่ีท าให้เกิด
กิจกรรมหรือการด าเนินงานประสบความส าเร็จควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) บุคคล 2) แรงจูงใจ 3) พื้นท่ี 4) 
กิจกรรม 5) องค์กร  
  ปัจจัยของการมีส่วนร่วม William W. Reeder (2521 : 39 อ้างถึงใน ฐากร ชัยสถาพร, 
2560 : 23) มีดังน้ี 1) เมื่อสอดคล้อง กับความเช่ือพื้นฐาน ทัศนคติ และค่านิยมของตน  2) เมื่อมีคุณค่า
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน 3) เมื่อมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 4) 
เมื่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมน้ัน 5) เมื่อสอดคล้องกับสิ่งท่ีตัวเองคาดหวังเอาไว้ 6) ข้ึนอยู่กับความ
คิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 7) เป็นไปโดยการบีบบังคับไม่ได้ 8) ข้ึนอยู่กับอุปนิสัยและจารีตประเพณี 9) 
ข้ึนอยู่กับโอกาสท่ีเอื้ออ านวย 10) ข้ึนอยู่กับความสามารถ 11) เมื่อได้รับการสนับสนุน กระตุ้น และจูงใจให้
เกิดข้ึน 
  ข้ันตอนการมีส่วนร่วม มี 5 ข้ัน ดังน้ี 1) ข้ันมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 2) ข้ันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 3) ข้ันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา 4) ข้ันการมีส่วนร่วม
ในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา 5) ข้ันการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา  
   ระดับของการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1) ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล 2) ร่วมรับข้อมูล
ข่าวสาร 3) ร่วมตัดสินใจ 4) ร่วมท า 5) ร่วมสนับสนุน  
 
 4. ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  อาสาสมัคร เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐได้
ระดับหน่ึง อีกท้ังอาสาสมัครโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนและเข้าใจถึงสภาพปัญหา บริบทพื้นท่ีของ
ชุมชน จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มคนท่ีต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นผู้ท่ีชาวบ้านในชุมชน
ให้ความไว้วางใจ อาสาสมัครจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้อื่นและท าประโยชน์ เพื่อสังคมอีก
ท้ังเป็นกลไกส าคัญ ในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดีย่ิง  
  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี   
  1) ปฏิบัติตามนโยบายของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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  2) ค้นหา ช้ีเป้า เฝ้าระวัง ส ารวจข้อมูล เสนอรายช่ือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณา เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3) ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสาน ติดตาม เสนอแนะแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้บริการ และด าเนินงานเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของพื้นท่ีน้ัน ๆ 
  5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม 
  6) ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม 
  7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดการรณรงค์ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม
และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
  8) ศึกษา พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหรือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
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 5. กรอบแนวคดิในการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีการศกึษา 
 
 รูปแบบของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีการในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์และตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุม ครบถ้วน และมี
ความถูกต้อง 
 1. การศึกษาจากเอกสาร เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร หรือ
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน และรวมไปถึงข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 

ลักษณะวิธีแนวทางการสร้าง
เครือข่ายของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
- จุดเร่ิมต้นการรวมเป็น
เครือข่าย 
- รูปแบบข้ันตอน  
- การบริหารจัดการ 

 

การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
- การด ารงเครือข่ายเดิม และ
ขยายเครือข่ายใหม่ 
- ความสามัคคีของสมาชิก 
- ความจริงใจ ความศรัทธาต่อ
กันและกันของสมาชิก 
- การมีเป้าหมายร่วมกัน 
 - การมีกิจกรรมต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
- การได้รับรางวัล 

แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
- ปัญหาและอุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ เป็นการสังเกตท่ีผู้สังเกตในท่ีน้ี ก็คือ 
ตัวผู้ศึกษาวิจัยเอง เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อเข้าไปศึกษากระบวนการด าเนินกิจกรรม เพิ่ม
โอกาสในการสังเกตอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ถึงการท างาน ลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่าย อาจจะ
ผ่านการจัดเวทีการประชุมกลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
 3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –structured Interview) คือ เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด โดยจะมีการใช้ค าส าคัญ (Keywords) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสัมภาษณ์รวมท้ังจะมีการ
เตรียมหัวข้อหรือค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้
ศึกษาวิจัยได้รับข้อมูลครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาได้มากยิ่งข้ึน  
 
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 ในจังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้ังหมดจ านวน 
1,472 คน โดยผู้ศึกษาวิจัยได้ขอเลือกศึกษากรณีศึกษาของ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้ังหมด 100 คน และแบ่งเป็น เพศชาย 44 คน เพศหญิง 
56 คน โดยผู้ศึกษาวิจัยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
สามารถน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ คือ ประธาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบล จ านวน 7 คน ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งในอ าเภอเลาขวัญ แบ่งออกเป็นท้ังหมด 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุ่งกระบ่ า ต าบลหนองปลิง 
ต าบลหนองฝ้าย ต าบลหนองโสน ต าบลเลาขวัญ ต าบลหนองนกแก้ว และต าบลหนองประดู่ รวมจ านวน
ท้ังสิ้น 7 คน ซึ่งประกอบด้วย ดังน้ี 
 1) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและเป็นประธาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ าเภอเลาขวัญ และเป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ต าบลทุ่งกระบ่ า  
 2) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหนองปลิง  
 3) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหนองฝ้าย   
 4) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหนองโสน  
 5) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลเลาขวัญ  
 6) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหนองนกแก้ว  
 7) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบลหนองประดู่  
 
ผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ือง “การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน
พื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี” เป็นการศึกษาถึงลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาถึงปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ี
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอา
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
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  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์และตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้
รูปแบบการศึกษาโดย 1. การศึกษาจากเอกสาร หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า
และการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
เข้าไปศึกษากระบวนการด าเนินกิจกรรม 3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด โดยจะมีการใช้ค าส าคัญในการสัมภาษณ์ มีการเตรียมหัวข้อหรือค าถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างกว้างขวาง และโดยกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญท่ีจะศึกษาได้เลือกแบบเจาะจงเฉพาะ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
ท้ังหมด 7 ต าบล เลือกต าบลละ 1 คน ซึ่งเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญเป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ต าบล รวมท้ังสิ้น 7 คน และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  
  จากการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 57.14 จะอยู่ในช่วงระหว่างอายุ 40 - 49 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 57.14 มี
สถานภาพสมรสท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับการศึกษาอยู่ ท่ีระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 57.14 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และผู้ท่ีให้ข้อมูลท่ีส าคัญน้ันเป็นกลุ่มประธาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต าบล โดยส่วนมากน้ันเป็นผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากกว่า 10 ปีข้ึนไป โดยในแต่ละคนน้ันมีการเริ่มต้นเข้ามาเป็น
อาสาสมัครด้วยเหตุผลท่ีต่างๆ กัน แต่ก็ใกล้เคียงกัน เช่น การมีนิสัยชอบท างานด้านจิตอาสา ชอบช่วยงานจิต
อาสา เริ่มต้นจากการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นตัวแทนจากหมู่บ้าน ชุมชน หรือเกิดจากการชักชวนเข้ามา
ของสมาชิกเครือข่ายเดิม แลสุดท้ายเข้ามาโดยการท่ีตนเองมีบทบาทหน้าท่ีด้านผู้น า หรือท างานท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวข้องกัน เลยเป็นจุดเร่ิมต้นของการมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของ
การตัดสินใจท่ีเข้ามาท างานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ามา
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การได้ช่วยเหลือประชาชนท่ีก าลังเดือดร้อน 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 
   ลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของ
มนุษย์น้ัน มีจุดเริ่มต้นของการรวมเป็นเครือข่ายโดยเกิดจาก การรักในงานด้านจิตอาสา การคัดเลือกจาก
หมู่บ้านหรือชุมชน การชักจูง การแนะน าผ่านเพื่อนหรือคนรู้จัก การสนใจเข้าร่วมด้วยตนเอง การเห็น
บทบาทหน้าท่ีท่ีคล้ายๆ กันกับท่ีเป็นอยู่ และสุดท้ายเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ใน
การท างานท่ีเหมือนกัน โดยมีรูปแบบข้ันตอนการสร้างที่เร่ิมมาจาก การประเมินคนในพื้นท่ี การมองหา หรือ
ชักชวน คนท่ีมีใจรักในงานด้านจิตอาสา หรืองานด้านอาสาสมัครด้วยกัน มีความเสียสละท างานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มีการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างานของเครือข่ายอย่างชัดเจน ผ่านการ
บริหารจัดการจัดการเครือข่าย คือ การต้ังวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่ายร่วมกัน มีความชัดเจนในการ
ท าหน้าท่ีของเครือข่าย มีการวางแผนร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงาน
ระหว่างสมาชิกตลอด สมาชิกมีความเท่าเทียมกัน มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานมีกติการ่วมกัน ท าให้
สมาชิกมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึก
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ผูกพัน บริหารในความสัมพันธ์ลักษณะของเพื่อนหรือพี่น้องมากกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของเจ้านายและ
ลูกน้อง 
  3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 
  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิกน้ันเป็นกระบวนการท่ี
ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมลงมือท า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีเครือข่ายได้ต้ังไว้ 
  ปัจจัยด้านการด ารงเครือข่ายเดิม และมีการขยายเครือข่ายใหม่ การด ารงเครือข่ายเดิม
และมีการขยายเครือข่ายใหม่ๆ น้ันอาจท าได้โดยการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การพบปะพูดคุย การ
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท าให้สมาชิกมีความรักและผูกพันกับเครือข่าย ซึ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีท าให้
การสร้างเครือข่ายเกิดความส าเร็จ เมื่อเรายังคงรักษาสมาชิกในเครือข่ายคนเดิมของเราไว้ได้ และเรายัง
สามารถขยายให้เกิดสมาชิกเครือข่ายคนใหม่ได้อีก ท าให้เครือข่ายมีการเจริญเติบโตในวงท่ีกว้างข้ึน มีการ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น องค์กรหรือเครือข่ายอื่นๆ ท่ีมีอยู่ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ด าเนินงาน
ในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นพันธมิตรกัน ไม่ใช่ด าเนินไปในทางคู่แข่งกัน มีการประชาสัมพันธ์
บทบาทของเครือข่ายไปสู่บุคคลอื่นๆ 
  ปัจจัยด้านความสามัคคีของสมาชิก ความสามัคคีของสมาชิกก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้
การเป็นเครือข่ายประสบความส าเร็จ สมาชิกต้องมีความเป็นหน่ึงเดียวกัน รักใคร่ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างานท่ีเครือข่ายได้ต้ังไว้ และในการท างานเครือข่ายต้องมีการประสานงานกัน 
ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งถ้าสมาชิกไม่สามัคคีกันจะท าให้เครือข่ายไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
  ปัจจัยด้านความจริงใจ ศรัทธาต่อกันและกันของสมาชิก การด าเนินงานของเครือข่ายน้ัน 
เป็นการท่ีสมาชิกต่างคนต่างท่ีมามาท างานร่วมกัน สมาชิกต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและ
กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเครือข่ายควรมีลักษณะเป็นการประสานงานในแนวราบ ไม่ใช่
การบังคับบัญชาสั่งการ ดังน้ันสมาชิกของเครือข่ายจึงควรเป็นแบบสมัครใจท่ีจะเข้ามาท างานร่วมกัน โดย
เห็นผลประโยชน์ร่วมกัน ตามท่ีเครือข่ายได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งบางครั้งสมาชิกอาจจะต้องมีความเสียสละ
ประโยชน์บางส่วนของตนให้กับเครือข่าย  
  ปัจจัยด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน การท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมาย มีการรับรู้ และเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปด้วยกัน ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะท าให้
กระบวนการในการขับเคลื่อนน้ันมีพลัง โดยเป้าหมายร่วมกันของการมาเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ คือ การท่ีอยากจะช่วยเหลือประชาชน หรือผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน 
  ปัจจัยด้านการมีกิจกรรมต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ การมีกิจกรรมต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ เป็น
โอกาสท่ีท าให้สมาชิกอาสาสมัครน้ันมีโอกาสได้มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งถือว่าเป็น
การสานสัมพันธ์ในรูปแบบหน่ึงให้กับสมาชิก 
  ปัจจัยด้านการได้รับรางวัล ในการท างานด้านการพัฒนาสังคมส่วนใหญ่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนให้ในการท างาน จึงท าให้การหาสิ่งจูงใจอย่างอื่น เพื่อมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เพื่อเป็น
การสื่อถึงในการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม ท่ีมีค่าพอจะสามารถจูงใจสมาชิก เช่น การ
ประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ และควรจะมีหลายระดับเพื่อจูงใจสมาชิกในการไต่เต้าไปสู่
ระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป  
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  4. แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
  1.ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่าย  
  ด้านปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่าย จะพบประเด็นปัญหาอยู่ 3 ประการจาก
การให้ข้อมูลของผู้สัมภาษณ์บางราย ได้แก่ ปัญหาจากสถานการณ์โควิด ท าให้การจัดการอบรมให้ความรู้น้ัน
หายไป ท าให้เครือข่ายเร่ิมเกิดความห่างเหิน และจากการเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาด ท าให้การท างานมีความยาก
ข้ึน ท าให้ไม่สามารถพบปะเครือข่ายได้บ่อยครั้ง ปัญหาในเรื่องของความชัดเจนในนโยบาย ซึ่งการท่ี
กระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด มักจะมีการออกนโยบายในเรื่องต่างๆ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเร่ือง
ของแนวทางการปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน โดยไม่มีทิศทางว่าจะไปในแนวทางปฏิบัติใด 
และปัญหาด้านค่าตอบแทนของเครือข่าย เน่ืองจากภารกิจงานของกระทรวงฯ น้ันจะเน้นเป็นการช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ และการช่วยเหลือน้ันมักจะมีการลงพื้นท่ี หรือมี
การเดินทาง จึงท าให้อาสาสมัครเหล่าน้ีเป็นผู้ท่ีแบกรับภาระหน้าท่ีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง และจากผู้ให้
สัมภาษณ์บางรายก็ให้ค าช่ืนชมในการท างานของเครือข่ายตนเอง จนให้ข้อมูลว่าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ 
ในการท างาน โดยท่ีผ่านมาการท างานสามารถประสานกันได้ดี มีการท างานเป็นทีมท่ีดี  
  2. แนวทางหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่จะมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
  แนวทางหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เช่น การจัดอบรมให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร หรือจัดให้มีการรับมอนนโยบายในการท างานในปีน้ันๆ 
เพื่อได้น าไปวางแผนหรือแนวทางการด าเนินงานในเครือข่ายด้วย การจัดอบรมศึกษาดูงาน ในการท างาน
ด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในจังหวัดอื่นๆ การจัดอบรมเพื่อเป็นการ
เช่ือมสัมพันธ์เพื่อให้ได้รู้จักกันระหว่างอพม. ด้วยกันเอง และระหว่าง อพม. กับเจ้ าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เกิดการท างาน การประสานงานท่ีราบร่ืน การประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าท่ีของ อพ
ม. ให้ได้มีการรู้จักกันในวงท่ีกว้างมากข้ึน ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการช่วยเหลือให้มีความครอบคลุม
คนในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ี
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน
พื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อศึกษาถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายอาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะวิธีแนวทางการสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาในประเด็นของจุดเร่ิมต้นของ
การรวมตัวเป็นเครือข่าย รูปแบบและข้ันตอนของการสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการเครือข่าย ท าให้
เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นเครือข่ายน้ันมาจากท้ังตัวของสมาชิกเองท่ีมีใจรักในงานด้านจิตอาสา 
หรืองานอาสาสมัคร เกิดจากการชักชวนจากเพื่อนๆ สมาชิกเครือข่าย เกิดจากบทบาทหน้าท่ีการท างาน และ
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เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน คือการมีเป้าหมายเพื่อท่ีช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อน โดยมีรูปแบบข้ันตอนของการ
สร้างเครือข่าย คือ การเน้นหาสมาชิกที่มีใจรักในงานจิตอาสา หรืองานอาสาสมัครจริงๆ มีความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจะสามารถท าให้เครือข่ายประสบความส าเร็จในการท างาน 
เพราะการท่ีคนมีใจรักในงานด้านน้ีก็จะสามารถท างานให้ได้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับ Starkey 
(1997) ท่ีกล่าวถึง เครือข่ายว่าเป็นการรวมกลุ่มของปัจเจกชนหรือองค์การโดยสมัครใจ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารหรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิกอาสาสมัครของ สมพร เทพ
สิทธา (2541) ท่ีกล่าวว่า อาสาสมัคร เป็นผู้ท่ีสมัครใจท างานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นเงิน และในส่วนประเด็นการบริหารจัดการเครือข่าย โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ท าก็คือ การท าให้เครือข่ายเข้าใจแลร่วม
ต้ังเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าท่ีและก าหนดความชัดเจนในการท างานของ
เครือข่าย มีการวางแผนร่วมกัน เสนอและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน มีกติการ่วมกัน เท่าเทียมกัน ท า
ให้สมาชิกเกิดความรัก ความผูกพัน และมีการบริหารงานในรูปแบบของของเพื่อนหรือพี่น้องมากกาว่า
เจ้านายกะลูกน้อง ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายท่ีว่า สถานะสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน 
ทุกคนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมากกว่าเจ้านายลูกน้อง เพื่อท่ีจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมากยิ่งข้ึน 
 จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ 
ดังน้ี การมีส่วนร่วมของสมาชิก ท าให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วม
ลงมือกระท า เพื่อให้การด าเนินเครือข่ายสามารถบรรลุได้ตามท่ีต้ังไว้ การด ารงเครือข่ายเดิมและขยาย
เครือข่ายใหม่ เมื่อสมาชิกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายแล้ว เราต้องรู้จักท่ีจะด ารงรักษาเครือข่ายท่ีมีอยู่ 
ท าให้เขาเกิดความรัก ความผูกพันกับเครือข่ายเพื่อท่ีจะได้อยู่ไปนานๆ โดยกระท าด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
พบปะ พูดคุย ประสานงานกันอยู่บ่อยๆ ก็ได้ และเรายังต้องมีการขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เกิด
สมาชิกใหม่ๆ ท าให้เครือข่ายมีการเจริญเติบโตในวงกว้างท่ีมากข้ึน ความสามัคคีของสมาชิก ท าให้เครือข่าย
เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน รักใคร่ ไม่เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกัน สามารถท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกัน
ได้ ความจริงใจ ความศรัทธาต่อกันและกันของสมาชิก การรวมตัวเป็นเครือข่ายต้องต่างมีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน เคารพกันและกัน มีความสัมพันธ์แบบพี่น้อง เพื่อน ไม่ใช่แบบเจ้านายลูกน้อง แบบบังคับบัญชาสั่ง
การ การมีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้กระบวนการในการขับเคลื่อนน้ันมีพลัง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนมี
ความเข้าใจตรงกัน เหมือนกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอ
เลาขวัญ ท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายเน่ืองจากมีจุดประสงค์ท่ีอยากจะช่วยคนท่ีเดือดร้อนเหมือนๆ กัน การมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ เป็นโอกาสท่ีท าให้สมาชิกอาสาสมัครน้ันมีโอกาสได้มีการพบปะ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ในรูปแบบหน่ึงให้กับสมาชิก และการได้รับ
รางวัล เป็นการหาสิ่งจูงใจเพื่อมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เป็นการยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เพื่อ
จูงใจสมาชิก เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับสมาชิก 
 จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีอ าเภอ     เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยศึกษาในประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่าย พบปัญหาในเร่ืองของสถานการณ์โควิด ท าให้ความสัมพันธ์ในเครือข่ายเร่ิมหายไป เน่ืองจากการมี
โอกาสท่ีจะได้พบปะกันมีน้อยลง การท างานในพื้นท่ีมีความยากล าบากมากข้ึน ปัญหาในเรื่องของความ
ชัดเจนในนโยบาย ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงท าให้การท างานไม่ราบรื่น และปัญหาด้าน
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ค่าตอบแทนของเครือข่าย ภารกิจของกระทรวงฯ มักจะมีการลงพื้นท่ี หรือมีการเดินทาง ท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ ามันในการลงส ารวจข้อมูล หรือลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้าน เป็นต้น และในส่วน
ประเด็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร มีการประชุมเพื่อรับมอน
นโยบายในการท างานของปีน้ันๆ เพื่อการวางแผนหรือการด าเนินงานในเครือข่ายให้ไปในแนวทางเดียวกัน มี
การจัดอบรมศึกษาดูงาน ในการท างานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใน
จังหวัดอื่นๆ การจัดอบรมเช่ือมความสัมพันธ์กันระหว่างอพม. ด้วยกันเอง และระหว่าง อพม. กับเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เกิดการท างานท่ีราบร่ืน มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าท่ีของ อพม. 
ให้ได้มีการรู้จักกันในวงท่ีกว้างมากข้ึน ควรมีการขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมไปท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ข้อจ ากัดในการศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ท าให้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารหนังสือมีความเข้าถึงท่ียาก เน่ืองจากห้องสมุดในหลายๆ แห่งไม่สามารถ
เปิดให้บริการได้ โดยส่วนมากในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเป็นการศึกษาจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ท าให้
บางอย่างผู้ศึกษาวิจัยจะได้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้มากเท่าท่ีควร และพื้นท่ี ท่ีได้
เลือกสัมภาษณ์น้ันมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยต้องมีการใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ร่วมด้วยกับผู้ให้สัมภาษณ์ในบางราย 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาการวิจัยเ ชิงคุณภาพ โดยระบุกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม
เฉพาะเจาะจงในการเลือกท่ีจะศึกษากลุ่มท่ีเป็นแกนน า เป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ระดับต าบล ซึ่งอาจจะได้มุมมองในส่วนของการเป็นแกนน าเท่าน้ัน การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควร
จะเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ในบทบาทของสมาชิกเครือข่ายด้วย เพื่อให้เห็นมุมมองในการสร้างเครือข่ายท่ี
หลากหลายมุมมากข้ึน 
 2. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของบทบาทการปฏิบัติหน้าท่ีของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วย เพื่อให้เห็นภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
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