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บทคัดยอ่ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบูรณาการความร่วมมือ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ  
บูรณาการความร่วมมือ ระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 315 คน และนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 126 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
(SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 1) ผลการศึกษาระดับการบูรณาการความร่วมมือ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.30 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
ระดับน้อย 2) ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือ พบว่า ปัจจัยด้านจิตส านึก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 1 ปัจจัยด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 2 ปัจจัยด้านบทบาทและภาระหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 3 ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 4 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 5 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดว่าปัจจัยสนับสนุน
ท้ัง 5 ปัจจัย เป็นปัจจัยส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  
 
ค าส าคัญ: การบูรณาการความร่วมมือ, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.),   
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
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Abstract 

 The aim of this research to study the level of Collaborative Community 
Development and factors affecting the Collaborative Community Development Among 
Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) and Local Administrative 
Organizations in Kanchanaburi Province. In this quantitative research, The samples in the 
study consisted of 2  groups: 315  Social Development and Human Security Volunteers in 
Kanchanaburi province and 126 Community Developers in Local Administrative Organizations 
in Kanchanaburi Province. The data collection tool was a questionnaire and data was 
proceeded by software package (SPSS) . The data analysis included percentage, mean and 
standard deviation.  
 The study results were summarized as follows: 1)  The results of the study on the 
level of Collaborative Community Development found that the mean was 2.30 , indicating 
that the samples had the level of Collaborative Community Development Among Social 
Development And Human Security Volunteer (SDHSV) and Local Administrative Organizations 
in Kanchanaburi Province at a low level. 2) The results of the study of supporting factors 
affecting the Collaborative Community Development found that: 1 st Consciousness, the 
mean was 4.80, agreed at the highest level. 2nd Attitude, the mean was 4.74, agreed at the 
highest level. 3rd Roles and Responsibilities, the mean was 4.58, agreed at the highest level. 
4th Public Interest, the mean was 4.35, agreed at the highest level. 5th Personal Relationships, 
the mean was 4.29, agreed at the highest level. Indicating that the samples agree at the 
highest level that all 5 supporting factors are factors affecting the Collaborative Community 
Development Among Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV) and Local 
Administrative Organizations in Kanchanaburi Province. 

Keywords: Collaborative, Social Development And Human Security Volunteer (SDHSV), 
Community Development 

 

บทน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) ต่างมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง โดยการช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มผู้ท่ีประสบปัญหาทาง
สังคม ท้ังเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพยายามสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการท างานเชิงบูรณาการ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ี เกี่ยวข้อง และ
อพม. ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายส าคัญในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นคนในชุมชนท่ีมี
ความใกล้ชิดและเข้าใจชุมชนมากท่ีสุด แต่ในปัจจุบันยังไม่เห็นความชัดเจนในการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับอพม. หากสามารถมีการบูรณาการความร่วมมือกันได้ จะช่วยสามารถท าให้
งานช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถพัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้ดียิ่งข้ึน  

 



3 
 

 ดังน้ันผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินการศึกษาน้ี เน่ืองจากปัจจุบันผู้ศึกษาปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้องมีการท างาน 
ร่วมกับอพม. และนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นว่าในบางพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี 
นักพัฒนาชุมชนไม่เคยท างานร่วมกับอพม. หรืออาจจะไม่ทราบว่ามีใครในชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร 
ต่างแยกกันท างานท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและการให้ความช่วยเหลือ แต่ในบางพื้นท่ี
นักพัฒนาชุมชนมีการท างานร่วมกับอพม. ท าให้สามารถช่วยเหลือดูแลประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงได้เห็นความส าคัญของการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างท้ังสองส่วนน้ี  
จึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับการบูรณาการร่วมมือ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการร่วมมือกัน ระหว่างอพม. 
กับนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และอาจจะน าข้อมูลท่ีได้ 
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางเพื่อให้มีระดับบูรณาการร่วมมือกันเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นผลประโยชน์ใน
การด าเนินงานทางด้านสังคม ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับน้อย  
 2. ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของประชาชน ปัจจัยด้านบทบาทและภาระหน้าท่ี  ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตส านึก ส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ในการศึกษาครั้งน้ี มีการศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อศึกษาระดับการ 
บูรณาการความร่วมมือและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของประชาชน ปัจจัยด้านบทบาทและภาระหน้าท่ี ปัจจัยด้านทัศนคติ  
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตส านึก รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท , แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ , แนวคิดการบูรณาการ และแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
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 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมี 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มท่ี 1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 13 อ าเภอ 
รวมท้ังสิ้น 1,472 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 315 คน 
 กลุ่มท่ี 2 นักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนท้ังหมด 122 
แห่ง มีจ านวนท้ังหมด 126 คน โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมดจ านวน 126 คน  

 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พื้นท่ีเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ จังหวัดกาญจนบุรี 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อท าให้ทราบถึงระดับการบูรณาการความระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในจังหวัด
กาญจนบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารของราชการและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบทบาท 
 จากการศึกษาความหมายของบทบาท สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีและสถานภาพท่ีก าหนดไว้ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของตนเองกับต าแหน่งทางสังคม โดยบทบาทเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมก าหนดข้ึนเพื่อความเป็น
ระเบียบของสังคม มีข้อก าหนด ข้อตกลง หรือข้อบังคับ เพื่อให้แต่ละคนถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ  ลินตัน (Ralph Linton’s Role Theory) กล่าวไว้ว่า  ต าแหน่งหรือ
สถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท ผู้ท่ีมีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าท่ีได้สมบทบาทหรือไม่ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ
หลาย ๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคม 
 ทฤษฎีบทบาทของเนเดล (Nadel’s Role Theory) กล่าวว่า บทบาท คือ ส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 
 1. ส่วนประกอบท่ีส่งเสริมบทบาท  
 2. ส่วนประกอบท่ีมีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ 
 3. ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  
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 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ 
 จากการศึกษาความหมายของแรงจูงใจ สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้คนแสดง
พฤติกรรมออกมา และแรงจูงใจยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมน้ัน จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจ คือ 
สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ท่ีท าให้คนมีพลังในการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ และแสวงหาความรู้ใหม่ ในการ
ท างานด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการท างาน เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
 ประเภทของแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความต้องการในการท า การเรียนรู้ หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิ
ต้องให้มีบุคคลอื่นมา 2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ท่ีได้รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาจากแต่คน และ
ปัจจัยท่ีใช้ในการบ ารุงจิตใจจะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ได้ ดังน้ัน ในกระบวนการจูงใจท่ีต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี จึงจ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆ 
ท้ังสองกลุ่ม คือ ปัจจัยท่ีใช้บ ารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยท่ีใช้จูงใจได้ (ของงานท่ีท า) ท้ังสองอย่าง
พร้อมกัน 
 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y) โดยทฤษฎี X มอง
ความเป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี ผู้ท่ีเช่ือตามแนวคิดของทฤษฎีน้ีหากจะมอบหมายให้ใครท างานอะไร ต้องมีหัวหน้า
งานคอยควบคุม บังคับบัญชา มีการว่ากล่าวและลงโทษ โดยมีเหตุผลว่าพื้นฐานของคนมักเกียจคร้าน และ
ขาดความรับผิดชอบ ส่วนทฤษฎี Y มองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี ความเช่ือท่ีว่ามนุษย์เป็นผู้ท่ีชอบสังคม อยู่คน
เดียวไม่ได้ ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในระบบสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากน้ันทฤษฎี Y ยังเน้นการ
พัฒนาตนเองของมนุษย์แต่ละคน มนุษย์มักรู้จักตนเองดี และรู้ขีดความสามารถของตน ผู้บังคับบัญชาควรมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ท่ีเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ท้ังท่ีเป็นเป้าหมายส่วนบุคคล และเป้าหมายขององค์การ  

 แนวคิดการบูรณาการ 
 ความหมายของค าว่า บูรณาการ ท่ีเป็นการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ แล้วมีผลท าให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม 
แนวคิดของการบูรณาการจะอิงกับทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ซึ่งว่าด้วยระบบท่ีประกอบด้วยส่วนย่อย
ต่างๆ ท่ีท างานด้วยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีข้ึน โดยใช้พลังและความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนและ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรในชุมชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
ชุมชนให้เกิด ความก้าวหน้าท้ังในด้าน คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
โดยมุ่ง ยกระดับมาตรฐานการ ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน คือ การท่ีคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขตามสมควรแก่
อัตภาพของตนเอง สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและอยู่ร่วมกันกับคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และท า
กิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันจนเกิดความเป็นชุมชนข้ึน เมื่อ
คนมีความสุขแล้วย่อมส่งผลให้ชุมชนของตนเกิดความเข็มแข็งยั่งยืนในท่ีสุด 
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 ความรู้เก่ียวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 งานอาสาสมัคร เป็นงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม เป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน โดยอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จะเรียกอาสาสมัครเหล่าน้ีว่า “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ช่ือย่อ “อพม.” ส่วน
ภาษาอังกฤษ คือ “Social Development and Human Security Volunteer” ช่ือย่อภาษาอังกฤษ 
“SDHSV” โดยอพม. จะเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในชุมชน และมีความสนใจเข้าร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน 
ท้องถ่ินของตนเอง “ด้วยความสมัครใจ” ซึ่งคุณสมบัติของอพม . จะถูกก าหนดโดยระเบียบเกี่ยวกับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อความเป็นเอกภาพและมีการด าเนินงานในทุกจังหวัด
ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มมีการด าเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมให้อพม. เข้ามามีส่วนร่วม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 
จนถึงปัจจุบัน 
 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ อพม. คือ 1. ปฏิบัติตามนโยบายของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 2. ค้นหา ช้ีเป้า เฝ้าระวัง ส ารวจข้อมูล เสนอรายช่ือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพิจารณา เพื่อขอรับการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง 3. ให้ค าแนะน า
ปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสาน ติดตาม เสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
ให้บริการและด าเนินงานเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย  ตามภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
และจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นท่ีน้ันๆ  5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม และ
เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม 6. ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม   7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
จัดการรณรงค์ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม  และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง  และ 8. ศึกษา พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง หรือ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน   

 ความรู้เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การจัดการปกครองท้องถ่ินของคนในท้องถ่ิน โดยการเลือกบุคคล
หรือคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการปกครอง ซึ่งท้องถ่ินและชุมชนแต่ละชุมชนดังกล่าว อาจมีลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างท้ังในด้านพื้นท่ี จ านวนประชากร ความเจริญมั่งค่ัง ท าให้ท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินมีลักษณะการปกครอง
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
 มาตรา 283 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
อ านาจหน้าท่ีท่ัวไป ในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และมีอ านาจ
หน้าท่ีเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 
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 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 
รูปแบบของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ บทความ 
ผลงาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามาอ้างอิงประกอบการศึกษา 
 2. ศึกษาภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 
คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนักพัฒนาชุมชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ศึกษา  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มท่ี 1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 13 อ าเภอ 
มีจ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้ังสิ้น 1,472 คน 
 กลุ่มท่ี 2 นักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยในจังหวัด
กาญจนบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนท้ังหมด 122 แห่ง มีนักพัฒนาชุมชน
จ านวนท้ังหมด 126 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมี 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างของประชากร ด้วยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 โดยคิดจากระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 จ านวน 315 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
จากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  

ปัจจัยสนับสนนุ 

- ผลประโยชน์ของประชาชน 
- บทบาทและภาระหน้าท่ี 
- ทัศนคติ 
- ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
- จิตส านึก 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 นักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน
ท้ังหมด 126 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็น
แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิด (Close Ended Question) และปลายเปิด (Open – ended Questions)
โดยมีแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด  
 1. แบบสอบถามส าหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  
 2. แบบสอบถามส าหรับนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี  
 โดยแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด จะประกอบไปด้วยค าถามท้ังหมด 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อวัดระดับการบูรณาการความร่วมมือ  
เป็นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยมีการตอบ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 = มากท่ีสุด  
ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง  ระดับ 2 = น้อย  ระดับ 1 = น้อยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือเป็น
แบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยมีการตอบ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 = เห็นด้วย ระดับ 3 = ไม่แน่ใจ ระดับ 2 = ไม่เห็นด้วย  ระดับ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด ให้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 น าแบบสอบถามไปหารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูเน้ือหา และปรับปรุงให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาสมบูรณ์แล้ว คือ แบบสอบถาม ผู้ศึกษาใช้วิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี 
 1. ประสานขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ท้ัง 13 อ าเภอ และนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
กาญจนบุรีท้ัง 122 แห่ง ซึ่งมีจ านวน 126 คน  
 2. น าแบบสอบถาม ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละอ าเภอ รวมท้ังหมด 
315 ชุด และให้นักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังหมด 126 ชุด  
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science)  
     โดยมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย โดยการหาค่า มัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การบรรยายประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติ อภิปรายผลโดยมุ่งสาระส าคัญจาก
แบบสอบถามประกอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการบรรยายผลท่ีได้จากการศึกษา  
 3. ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น น ามาสรุปเป็นประเด็น 
 
ผลการศึกษา 
  การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี” เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบูรณาการระหว่าง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการร่วมมือระหว่างอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
จังหวัดกาญจนบุรี 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร 
เอกสารทางวิชาการ บทความ ผลงาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ามาอ้างอิง
ประกอบการศึกษา และการศึกษาภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 315 คน และนักพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 126 คน 
 เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง และท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีการน าเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย และการวิเคราะห์
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังน้ี  
 1. ผลการศึกษาระดับการบูรณาการระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับน้อย 
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 2. ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัด
กาญจนบุรี จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม มีดังน้ี พบว่า ในประเด็นเร่ืองระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือ พบว่า  ปัจจัยด้านจิตส านึก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 1 ปัจจัยด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 เห็นด้วย
ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 2 ปัจจัยด้านบทบาทและภาระหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 เห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 3 ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 4 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 5 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ว่าปัจจัยสนับสนุนท้ัง  
5 ปัจจัย เป็นปัจจัยส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ประเด็นเรื่องระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม .) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี   
จากผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการบูรณาการความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
อยู่ในระดับน้อย มีความขัดแย้งกับงานวิจัยของ จริยา แดงวันสี (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาท หน้าท่ีตาม
ภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์”  ท่ีผลการศึกษาพบว่า อพม. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ีภารกิจท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านร่วมใจท าแผนชุมชน ซึ่งความขัดแย้งของผล
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นการสนับสนุนทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน Ralph Linton’s Role Theory ท่ี
อ้างถึงในพิทยา (2535:14) กล่าวไว้ว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท ผู้ท่ีมีต าแหน่งจะปฏิบัติ
หน้าท่ีได้สมบทบาทหรือไม่ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม เน่ืองจากการศึกษามีความแตกต่างกันท้ัง
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา และบริบทพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับท่ีต่างกัน 
 2. ประเด็นปัจจัยด้านผลประโยชน์ของประชาชน จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์
ของประชาชน เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 4 ว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด
การพัฒนาชุมชน ท่ีให้ความส าคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพราะการพัฒนาชุมชน คนท่ี
ได้รับผลจากการพัฒนาก็คือประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับความหมายของ การบูรณาการ ตาม
แนวคิดการบูรณาการ ท่ีเป็นการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ แล้วมีผลท าให้ ดียิ่งข้ึน ดังน้ันหากเมื่อมีการบูรณาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน ผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนในชุมชนน่ันเอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ี
ท าการศึกษาต่างเห็นด้วยว่า หากมีการบูรณาการความร่วมมือกัน จะท าให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
เร็วข้ึน และในการท างานสามารถช่วยลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ
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เดือดร้อนได้ ซึ่งผลประโยชน์ของประชาชน ถือเป็นเป้าหมายร่วมกันของท้ังอพม. และอปท. ดังน้ันปัจจัยด้าน
ผลประโยชน์ของประชาชน จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งผลการศึกษาน้ียังเป็นการสนับสนุน ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร McGregor’s Theory Y 
ท่ีมองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี แนวคิดของทฤษฎีน้ี มองว่ามนุษย์มักยึดมั่นกับวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อ
ท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานจะเกิดความรู้สึกพอใจ เกิดความพยายามในการท างานมากข้ึน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านปัจจัยผลประโยชน์ของประชาชนในครั้งน้ี หากเมื่ อมีการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีได้ประสบความส าเร็จสักครั้งหน่ึง ก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ และภูมิใจท่ีตนเอง
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือคนในชุมชน และสามารถมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองมากข้ึน และเพื่อช่วยท าให้คนในชุมชนได้รับ
ความช่วยเหลือในแต่ละด้านได้ครอบคลุม เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐมากข้ึน 
 3. ประเด็นปัจจัยด้านบทบาทและภาระหน้าท่ี จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านบทบาทและ
ภาระหน้าท่ี เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 3 ว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือกัน เพราะท้ังอพม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่างมีระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีระบุชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าท่ี ซึ่งจะเช่ือมโยงกับความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีมีการระบุบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2564 หมวด 3 ข้อ 26 ว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ต้องมีบทบาทในการประสานและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม และจากความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมีการระบุบทบาทหน้าท่ีไว้ว่า ต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยว ข้อง 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้าน ดังน้ันการท่ีจะมีการบูณาการความร่วมมือกัน ปัจจัยด้านบทบาท
และภาระหน้าท่ีจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญ ท้ัง 2 ฝ่ายควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และ
ภารกิจงาน เพื่อท าความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับและให้
ความส าคัญในบทบาทของกันและกัน ตลอดจนสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และน ามาสู่ผลลัพธ์
ท่ี ท้ังสองฝ่ายมีการบูรณาการความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองเพิ่มมาก ข้ึน  
อีกท้ังผลการศึกษายังเป็นการสนับสนุน ทฤษฎีบทบาทของเนเดล (Nadel’s Role Theory) ท่ีอ้างถึงใน 
พิทยา (2535: 14) กล่าวว่า บทบาทคือส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 3 ลักษณะคือ 1. ส่วนประกอบท่ี
ส่งเสริมบทบาท 2. ส่วนประกอบท่ีมีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ 3. ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
แสดงให้ว่าตัวระเบียบ กฎหมาย ท่ีมีการระบุบทบาทและภาระหน้าท่ีไว้น้ัน เป็นส่วนประกอบหน่ึงของบท
บาท ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามท่ีมีการก าหนดไว้ซึ่งก็คือ การประสานงานกันในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาชุมชน น าไปสู่การบูรณาการท างานร่วมกัน 
 4. ประเด็นปัจจัยด้านทัศนคติ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ท้ัง 2 กลุ่ม เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 2 ว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณวิภา ศรีวงศ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี”  
ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีอพม.ท าให้เกิดการ 
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พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังคม ตามภารกิจของกระทรวงการ  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองลงมา คือ ประเด็นการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีอพม.ท าให้ได้เรียนรู้
ถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสังคมในท้องถ่ินของตนเอ ง ดังน้ัน
ปัจจัยด้านทัศนคติ จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นปัจจัยภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีต่อสิ่งหน่ึง จะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลท าในพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม หากท้ังอพม. และนักพัฒนาชุมชนในองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินมีทัศนคติในทางท่ีดี มองว่า การ
พัฒนาชุมชนและสังคม เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนท่ีจะต้องร่วมมือกันบูรณาการการท า งานร่วมกัน ท าให้
ปัจจัยด้านทัศคติ จึงเป็นหน่ึงในแรงจูงใจส าคัญ ท่ีส่งผลหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการ 
ความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 
 5. ประเด็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 5 ว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครเดช เนตรสุวรรณ (2561) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือของชุมชนเกิดใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษา ในส่วนของวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ยังมีปัจจัยอื่นท่ี
ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ การสร้างการท างานท่ีดีร่วมกับผู้อื่น การสร้างความเท่าเทียม
กัน และการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อกัน เพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายน้ันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลประโยชน์ของชุมชนและตนเอง รวมท้ังผลการศึกษายังสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยค้ าจุน ตามทฤษฎี 
Motivation-Maintenance Theory ของ Herzberg Frederick Herzberg มีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์
ไว้ว่า เป็นปัจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล หากบุคคลมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท าให้มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดี ดังน้ันปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี หากทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกต่อกันในทาง
ท่ีดี ท าให้รู้สึกเต็มใจและยินดีท่ีจะต้องมาท างานพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตลอดจนส่งผลให้การท างานร่วมกันน้ัน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 6. ประเด็นปัจจัยด้านจิตส านึก จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านจิตส านึก เป็นปัจจัยท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับท่ี 1 ว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการ 
ความร่วมมือกัน เพราะตามแนวคิดการพัฒนาชุมชน ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน ส่วนท่ีส าคัญที่สุดคือ 
ประชาชน ท่ีต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึกรักในชุมชนถ่ินฐานของตนเอง มีใจท่ีอยากจะพัฒนาชุมชนของตนเอง รู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีจะต้องมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง  และมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครเดช เนตรสุวรรณ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ร่วมมือของชุมชนเกิดใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ”  
ผลการศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและมีจิตส า นึกรักท้องถ่ิน มีจิตส านึกรักร่วมมือ
พัฒนาท้องถ่ิน เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือของชุมชนเกิดใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังน้ันปัจจัยด้านจิตส านึก จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
จังหวัดกาญจนบุรี  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี” ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญและ
เป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือกัน 
 2. การก าหนดประเด็นในการบูรณาการความร่วมมือกันให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีท้ังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รับรู้และ
เข้าใจตรงกัน ตลอดจนสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
 1. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าท่ี ภารกิจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน และท างานบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ควรมีการจัดกิจกรรม หรือการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการ
วางแผนการท างานร่วมกัน รวมท้ังอาจจะมีการสรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียนการท างาน วิเคราะห์  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความล้มเหลว ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงและหาแนวทาง 
ในการด าเนินงานร่วมกันท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. การให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญในการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ในเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการความ
ร่วมมือ ท่ีอาจจะมีมุมมองและตัวปัจจัยท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมท้ังอาจจะได้ข้อมูลส าคัญท่ีมาใช้เป็น 
แนวทางการส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือได้ 
 2.  ควรศึกษาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ (อพม.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  ในระดับ
ย่อยลงมา คือ ระดับอ าเภอ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาท่ีเจาะลึกลงไป เพราะแต่ละอ าเภอจะมีระดับใน
การบูรณาการความร่วมมือต่างกัน โดยผลการศึกษาระดับอ าเภอ อาจจะได้ผลการศึกษาท่ีต่างจากภาพรวม
ในระดับจังหวัด 
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