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ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี (สสว.2) เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ประการหนึ่ง ในการพัฒนา 

งานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ

ให้กับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายอย่างสอดคล้องกับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ 

2558 – 2562 สสว.2 ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นค้ามนุษย์ 

ประเด็นความรุนแรง ประเด็นอาเซียน และประเด็นประชากรแฝง และได้ด าเนินงานโครงการวิจัยใน 2 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านผู้สูงอายุ และด้านผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงเป็นการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน 

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

สรุปงานวิจยั ปี 2558 – 2562 ที่จัดท าข้ึนนี้ คณะผู้จัดท าต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานทีม One home ทุกจังหวัด หน่วยงาน

ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนแกนน าและภาคีเครือข่ายในทุกพ้ืนที่  

ซ่ึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนผลงานดังกล่าวส าเร็จเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

สรุปงานวิจัย ปี 2558 – 2562 ของ สสว.2 ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ นั้น จะเป็นประโยชน์

แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจ สมารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานด้าน 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ต่อไป 
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โครงการวจิยัการสรา้งและพฒันากระบวนการท างานเครอืขา่ย 

แกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยท์ีเ่หยือ่เปน็เดก็และสตรใีนประเทศไทย 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการท างาน
เครือข่ายในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์    

1 . 2  เ พ่ื อศึ กษา เครื อข่ า ยการประสาน 
การด าเนินงานทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ 
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก
และสตรีในประเทศไทย 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mix Methodology) ด าเนินการศึกษา โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 1 ,440 ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 
213 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการท างานเครือข่าย
ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
มีรูปแบบกระบวนการท างานเครือข่ายครอบคลุมทั้ง  
5 ด้านตามหลักมาตรฐานการป้องกันและ ปราบปราม
การค้ามนุษย์สากล คือ ด้านนโยบาย ด้านการป้องกัน 
ด้านการด าเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และ
ด้านความร่วมมืออยู่ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับนานาชาติ/
ระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดน หรือการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ 
ค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าแรงงาน) 2) ระดับชาติ และ 3) ระดับจังหวัด โดยกระบวนการท างานของเครือข่าย
ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่เกิดจากคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
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ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประสานและก ากับการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนอ านวยการ สั่งการและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใน
จงัหวัด 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย รัฐบาลควรมีการ
พัฒนาแผนระดับประเทศ เพ่ือป้องกันปราบปราม
กระบวนการการค้ามนุษย์ ควรส่งเสริมหน่วยงานและ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวง 
พม. ควรจัดตั้งศูนย์บูรณาการตามชายแดนที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ควรพัฒนา อพม. เพ่ือเป็นแกนน าชุมชนในการให้ความรู้ ช่วยเฝ้าระวัง  
รับแจ้งเหตุ และช่วยประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรมีการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันปราบปรามกระบวนการการค้ามนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ 
ควรเพ่ิมหลักสูตรให้นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
ในเวลาว่าง และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ กระทรวง พม. 
ควรผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ตระหนักถึง
ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ ควรส่งเสริมให้
หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ควรมีการออกบัตร
รับรองการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้แก่ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้มีความเข้มแข็งและอบอุ่น และเสริมสร้างพลังให้ชุมชนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติควรจัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดควรมี
ความเข้มงวดในการด าเนินคดีและบังคับใช้
กฎหมาย ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการค้ามนุษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
ควรสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของ
ชุมชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/DbM28 

ควรสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัว ชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการค้ามนุษย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีการ
จัดมุมให้ความรู้ ห้องสมุดประชาชน สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมในการป้องกันตนเองจาการตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย ์พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้   
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
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โครงการวิจยักระบวนการขบัเคลือ่นการคุม้ครองพทิักษส์ิทธิ 

ส าหรบักลุม่หญงิไทยที่ตกเปน็เหยือ่การคา้มนษุยใ์นต่างประเทศ 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและเส้นทางของการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของหญิงไทยในต่างประเทศ  

1.2 เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

1.3 เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการคัดเลือก
พ้ืนที่การศึกษาจากกลุ่มประเทศที่มีองค์กรเครือข่ายที่
ได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ร่วมกับกระทรวง พม. ซึ่งมีประเทศที่ได้รับการคัดเลือก  
ในการศึกษา ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐเยอรมนี และนอร์เวย์ ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกท่ีเป็นคนไทยจ านวนมาก  
ที่คอยท าหน้าที่เป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะช่วยในกระบวนการขับเคลื่อนการท างานในการพิทักษ์สิทธิให้แก่  
กลุ่มคนไทยที่ประสบปัญหาจากการถูกล่อลวงไปค้ามนุษย์ รวมไปถึงกลุ่มคนไทยที่ประสบปัญหาทางสังคม  
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย โดยด าเนินการคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน 

ในองค์กรหรือหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง ที่ท างานเกี่ยวข้องกับประเด็น
การค้ามนุษย์ 2) ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงาน
และองค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในต่างประเทศ 3) กลุ่มเครือข่ายหญิงไทย 
ที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูล 
ที่ได้มาสร้างให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน
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ระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทยที่ตกเป็นผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์ในต่างประเทศ จ านวน 15 – 25 คน ผลการศึกษา พบว่า 
กระบวนการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทย
ที่ตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ในต่างประเทศที่ส าคัญคือ 1) การให้
ความช่วยเหลือผู้เสียหายต้องมองควบคู่ไปกับความรุนแรงในครอบครัว 
2) การเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ  
3) การสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงกับองค์กรต่างประเทศ 4) การน าเสนอ
สื่อในเชิงรุก 5) การขจัดความไม่รู้ 6) การเพ่ิมแนวทางความช่วยเหลือ
ออนไลน์และวัดไทยในยุโรป 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

จากการศึกษาได้สะท้อนประเด็นที่ส าคัญว่ารัฐบาลไทยควรให้
ความส าคัญกับนโยบายของประเทศในการป้องกันหรือการก าหนดให้มีนโยบาย 
เชิงรุกมากกว่าการอุดช่องว่าง หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเน้นที่การ 
บูรณาการงานในทุกภาคส่วน ทั้งในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ดังนี้  

3.1 การปรับรูปแบบนโยบายในแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์และ
ป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายซ้ า  

3.2 การใช้แนวทางด้านการท าวิจัย การท าฐานข้อมูลเครือข่าย และ
การใช้ช่องทางสื่อด้านต่าง ๆ เช่น Social Media เพ่ือรับมือกับปัญหากระบวนการ
ค้ามนุษย์ในเชิงรุก  

3.3 รัฐบาลควรสนับสนุนนโยบายการสร้างเครือข่ายและการสร้าง 
แนวร่วม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ 
ยังต้องมุ่งเน้นการใช้นโยบายด้านการก าจัดอุปสรรคต่อการส่งเสริมความเท่าเทียม
ของมนุษย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม 
ทางสังคมอย่างแท้จริง  

3.4 รัฐบาลควรสนับสนุนนโยบายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
รวมไปถึงการใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาเพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน  
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/PD1mo 

3.5 รัฐบาลต้องเน้นในด้านการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาที่ช่วยให้เกิดความตระหนักในปัญหา
การค้ามนุษย์ อาทิ นโยบายการศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรม การไม่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่น าไปสู่
การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของกระบวนการป้องกันและการลดปัญหา
การค้ามนุษย์ในระยะยาวต่อไป 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
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โครงการวจิยัแนวทางการพฒันาอาสาสมคัร พม.  

ใหเ้ปน็แกนน าชมุชนในการปอ้งกันปัญหาการคา้มนษุย์ 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เ พ่ือศึกษารูปแบบการท างานของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์     

1.2 เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ แนวทา ง ในการ พัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นแกนน าในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี  ทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ อปท. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  

ใน 4 อ าเภอ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ
ศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ รวมทั้งสิ้น 
242 ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และตัวแทน อพม. 4 อ าเภอ ในจังหวัด
ชลบุรี  ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา อ าเภอ 
บางละมุง และอ าเภอสัตหีบ รวมทั้งสิ้น 65 คน 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
ท างานของ อพม. ผู้น าท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
ในบทบาทของ อพม. ในการท างานในการ
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาร่วมกันทั้ งทาง   
ด้านปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์ 

อาสาสมัคร พม. 
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ในชุมชนสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของ อพม. คือ ชี้เป้า-เฝ้าระวัง เชื่อมกลุ่มเดิม-เสริมสร้างกลุ่มใหม่ และร่วมใจ
ท าแผนพัฒนาชุมชน ส าหรับแนวทางในการพัฒนา อพม. เป็นแกนน าในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
ประกอบด้วย ควรมีการเสริมสร้างด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของ อพม. ควรมีการเสริมสร้างจิตส านึก  
ในชุมชนให้มี ส่วนร่วมกับ อพม. ในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ และควรมีนโยบาย มาตรการและกลไก  
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ อพม. สามารถด าเนินงานได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้ อพม. อย่างเป็น
รูปธรรม 

3.2 ควรมีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ Mobile Application : 
Protect-U ส าหรับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ให้ อพม. และประชาชนได้เข้าถึง   
เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/K4sM4 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

ความรุนแรง 
 
 

 

 

 

 ป ี2558 
- วิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 
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โครงการวจิยัรูปแบบการสรา้งภมูคิุ้มกนัส าหรบัครอบครวั 

ในการแก้ไขปญัหาความรนุแรงในเด็กและสตรี 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีของประเทศไทย 
1.2 เพ่ือศึกษาลักษณะการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 
1.3 เพ่ือหารูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  ศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ระดับ
ดีเด่น หรือระดับดี มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระและมูลนิธิต่าง ๆ จ านวน 380 คน วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Action Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

    จากการศึกษาสรุปได้ว่า สถานการณ์ปัญหาความรุนแรง
ในเด็กและสตรีของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 จากศูนย์พ่ึงได้ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว มีจ านวนทั้งสิ้น 
15,325 ราย เป็นสตรีมากที่สุด จ านวน 8,687 ราย หรือ
ร้อยละ 56.7 และเป็นเด็ก จ านวน 6,638 ราย คิดเป็นร้อยละ 

43.3 โดยจัดเป็นประเภทความรุนแรงทางร่างกายมากที่สุด จ านวน 8,118 ราย หรือร้อยละ 53.0 รองลงมา 
เป็นการกระท าความรุนแรงทางเพศ  จ านวน 6,221 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.6 และการกระท าความรุนแรง 
ทางจิตใจ จ านวน 593 ราย หรือร้อยละ 3.9 จากการส ารวจสถิติของผู้กระท าความรุนแรงส่วนใหญ่ คือ แฟนและ
สามีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.4 และ 27.0 รองลงมาเป็น คนไม่รู้จัก/ คนแปลกหน้า ร้อยละ 9.8 คนอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 9.2 และเพ่ือน ๆ ร้อยละ 7.6 ตามล าดับ ส าหรับสาเหตุการกระท าความรุนแรง พบว่า สาเหตุจาก
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สภาพแวดล้อมมากที่สุด จ านวน 4,318 ราย หรือร้อยละ 30.9 รองลงมา คือสาเหตุสัมพันธภาพในครอบครัว 
จ านวน 3,968 ราย หรือร้อยละ 28.3 และสาเหตุการใช้สารกระตุ้น จ านวน 3,314 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.7 

ลักษณะการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้กระท าความรุนแรง 2) ผู้ถูกกระท าความรุนแรง 3) ครอบครัว  
4) ญาติ/เพ่ือนบ้าน 5) ผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที ่6) ชุมชน 7) ภาครัฐ ผลการหารูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกัน
ส าหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในเด็กและสตรี คณะวิจัยได้ก าหนดจากแนวคิด
อุบัติการณ์ความรุนแรงในครอบครั ว และ 
การผลักดันในระดับนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศ ระดับที่มีความส าคัญต่อมา คือ “ชุมชน” 
เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาความรุนแรง 
ต่อเด็กและสตรีเป็นหลัก โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ NGO และเอกชนในพื้นที่คอยสนับสนุน ผนวกกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เป็นกลไกที่ภาครัฐและท้องถิ่น
วางระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ ไว้ในชุมชน และควรดึงกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
เข้ามาหนุนเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ยังไม่เข้มแข็ง ทั้งนี้ การสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับครอบครัวในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ได้แบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ ได้แก ่1) กระบวนการส่งเสริมป้องกัน (ภาวะเสี่ยง 
ป้องกันไม่ให้เกิด) 2) กระบวนการแก้ไขปัญหา (ยุติความรุนแรงให้ได้) 3) กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือ  
4) กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูเยียวยา 5) กระบวนการป้องกันการกระท าซ้ า (ลดการเกิดความรุนแรง) และการ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง (รักษาการเป็นครอบครัว) 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 กระทรวง พม. ควรขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) ให้เกิดผลเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังควรมีแผนงานงบประมาณท่ีชัดเจน  

3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในครัวเรือน 
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุส าคัญอันดับแรกที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็ก
และสตรี  

3.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยปัญหาอ่ืน ๆ ที่เป็นตัวแปรส าคัญหรือเป็นปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น การติดสารเสพติดหรือเหล้า ปัญหาสุขภาพจิต  
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3.4 กระทรวง พม. ควรสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลการกระท าความรุนแรงในเด็กและสตรี  และ 
ในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่มีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง พม . และกระทรวงอ่ืน ๆ เนื่องจาก
การเก็บข้อมูลสถิติความรุนแรงฯ ยังมีความซ้ าซ้อนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/tkTsh 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

อาเซียน 
 
 

 

 

 

 ป ี2558 
- วิจัยอนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ภารกิจของ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 ป ี2560 
- วิจัยชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 
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โครงการวิจยัอนาคตการจดัสวสัดกิารสงัคมไทยเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน  

ภายใตภ้ารกิจของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาระบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศ  
ไทยในปัจจุบัน ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  

1.2 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้เทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
สัมภาษณ์เชิงลึกเ พ่ือให้ได้ความคิดเห็น ของ
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้
ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วง 10 ปี ถึง 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2579) 
โดยการส ารวจจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งจากภายในและภายนอก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระบบการจัดสวัสดิการสังคมของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเชิงสถาบัน ซึ่งมี
ความครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น  โดยมี
ระบบการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมตามองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ระบบการช่วยเหลือ 
ทางสังคม 2) ระบบการบริการสังคม 3) ระบบการประกันสังคม 4) ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม  
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แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการเสนอแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
กระทรวง พม.  

1) ภาครัฐควรลดข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 
รวมทั้งควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ  มีการก าหนดกฎหมายส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต ควรเป็น
การจัดสวัสดิการในรูปแบบเพ่ือคนทุกกลุ่มหรือ 

พหุวัฒนธรรม รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมในเชิง  
พหุวัฒนธรรมด้วย ควรลดบทบาทของภาครัฐให้น้อยลง โดยที่ภาครัฐท าหน้าที่ในการดูแลควบคุมมาตรฐาน
และประเมินผล  

2) ภาคเอกชน ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศ มีส่วนในการรับผิดชอบ
ต่อการจัดสวัสดิการสังคม (CSR and social enterprise)  

3) กระทรวง พม. ควรมีมาตรการการด าเนินงานของกระทรวงฯ ให้ความชัดเจน และสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ และตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน ทั้งทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ  
การก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการที่ชัดเจนและครอบคลุม กรณีเป็นชาวต่างชาติที่มารับบริการสวัสดิการ
สังคม และต้องเตรียมรับมือกับปัญหาทางสังคมที่จะมีความหลากหลายและรุนแรงยิ่งขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กระทรวง พม. ควรมีนโยบายให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงฯ ศึกษาทบทวน
กฎหมายทุกฉบับที่อยู่กระทรวงฯ รับผิดชอบ ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ควรมี
นโยบายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นการ
เฉพาะในพื้นที่ที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมได้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข ควรส่งเสริมความร่วมมือ
ให้ชาติในอาเซียนมีการจัดตั้งประชาคมสวัสดิการ
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/DbM28 

อาเซียน (ASEAN Welfare) เพ่ือดูแลทางด้านสวัสดิการแก่คนอาเซียนทุกคน รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจน  
ในการให้กระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีจากคนต่างชาติที่ เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและ
รัดกุม เพ่ือน ามาจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่คนต่างชาติและครอบครัว และควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการแก่คน  
ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น โดยภาครัฐท าหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งก ากับดูแลและควบคุมมาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ กระทรวง พม. ควรร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ จัดตั้งคณะกรรมการร่วม
เพ่ือจัดท าฐาน ข้อมูลประชากรอาเซียนอย่างเป็นระบบ และควรมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานกับคนต่างชาติได้ 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
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โครงการวจิยัชุมชนอาเซยีนในประเทศไทย :  

มาตรการกลไก เพือ่การคุม้กนัผลกระทบทางสงัคม 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่  

1.2 เพ่ือสร้างมาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกัน
ผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาติอาเซียน
ในประเทศไทย 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ
ทั้งคนในชุมชนและชาวอาเซียน กระบวนการ

ในการวิจัยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการ ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย  
ในพ้ืนจ านวน 1,600 คน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของคนไทยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนที่อาศัย
หรือท างานอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การจัด
เวทีการสนทนากลุ่ ม การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
มีประชากรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 258 คน แยกเป็น  
คนไทย 179 คน คนต่างชาติ 79 คน จากชุมชนที่
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ สสว. ซึ่งผล
การศึกษาวิจัย พบว่า สถานการณ์พ้ืนฐานที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ คือ มีชาวอาเซียน
พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 3.5 - 4 ล้านคน 
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โดยมีแรงงาน 2.7 ล้าน คน มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว  
ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง และส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
และการด าเนินชีวิตของคนไทยในชุมชน อีกท้ังท าให้สามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากขึ้น โดยผลกระทบทาง
สังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ประยุกต์ใช้องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ ในปี พ.ศ. 2554 
ของกระทรวง พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในองค์ประกอบ 12 มิติ
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีประเด็นผลกระทบทางสังคมที่มีนัยส าคัญ 5 มิติ ได้แก่ มิติที่อยู่อาศัย  มิติด้าน
สุขภาพ มิติด้านการมีงานท าและรายได้ มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

มาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม
จากกา รอยู่ ร่ ว มกั น ขอ งช าติ อ า เ ซี ยน ในประ เทศ ไทย 
ประกอบด้วย เสริมสร้างกลไกเพ่ือการสื่อสารระหว่างกัน 
ในชุมชน พัฒนาระบบสุขอนามัยให้ชาวอาเซียน พัฒนา ความรู้
ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่ส าคัญ จัดท าฐานข้อมูล 
ชาวอาเซียนในชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง 

คนไทยและชาวอาเซียนในชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียนในชุมชน 
สนับสนุนการจัดระเบียบด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 ควรมีมาตรการในการรณรงค์ด้านการ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ถูกต้อง 

3.2 ควรด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน 

3.3 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม. ร่วมกับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (อพม.) 

3.4 ควรมีนโยบายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) รณรงค์เสริมสร้างเจตคติท่ีดี 

3.5 ควรมีนโยบายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
3.6 ควรมีนโยบายให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัย 
3.7 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม. มีการด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/QF6dj 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

ประชากรแฝง 
 
 

 

 

 

 ป ี2559 
- วิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับประชากรแฝงในจังหวัดชลบุรี 
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โครงการวจิยัแนวทางการจัดสวัสดกิารสงัคมทีเ่หมาะสม 

กับประชากรแฝงในจงัหวัดชลบรุี 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมของประชากรแฝงในพ้ืนที่    

1.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ
สังคมท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มประชากรแฝงในพ้ืนที่ 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือก
จากประชากรแฝงในจังหวัดชลบุรี จ านวน 11 อ าเภอ จากฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2553) 
ซึ่งมีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 1,285,252 คน และมีจ านวนประชากรแฝง รวมทั้งสิ้น 962,688 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน 480 ชุด ส่วนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 
จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า 

สถานการณ์ปัญหาประชากรแฝงในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ด้านความม่ันคง กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน สมาชิกในครอบครัวที่มาอยู่
ด้วย ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-2 คน ประเด็นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัย
อยู่บ้าน เช่า/ห้องเช่า ด้านการศึกษา ประเด็นการศึกษาการบริการ
ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ในชุมชนตามอัธยาศัย ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่
เข้าถึงทางโทรทัศน์ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
โดยรายได้หลักหรือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพตนเอง/ ครอบครัว 
ส่วนใหญ่มาจากการท างาน มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท 

ด้านสังคม ประเด็นการเข้าถึงบริการทางสังคมการรับรู้หรือการใช้บริการตามสิทธิ ประโยชน์การบริการ 
ทางสังคม ส่วนใหญ่เข้าถึงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการจัดช่องทางพิเศษให้กับประชาชน 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/AVbgC 

ความต้องการบริการของประชากรแฝงต่อ
การให้บริการของภาคส่วนในด้านความมั่นคง บริการ
สวัสดิการด้านสุขภาพระดับมาก ความต้องการบริการ
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมระดับ 
ปานกลาง ด้านการศึกษา ความต้องการบริการ 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ระดับมาก ความต้องการ
บริการข้อมูลข่าวสารระดับมาก ด้านเศรษฐกิจ ความต้องการบริการทางด้านรายได้และการออมระดับมาก 
และด้านสังคม ความต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมระดับมาก ความต้องการบริการทางสังคม ระดับมาก 

แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมกับประชากรแฝงในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ประชากรแฝงอยู่เกิน 5 ปี ควรย้ายภูมิล าเนา 
เข้ ามาในพ้ืนที่  ปรับระเบี ยบกฎหมายให้ 
เปิดกว้างในเรื่องบริการ การปรับอ านาจให้
ท้องถิ่นสามารถท าได้ หน่วยงานทุกภาคส่วน

ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพ่ือลดจ านวนประชากรแฝงเนื่องจากเข้ามาอาศัยเพื่อหางาน 
การแก้ไขการกระจายงบประมาณภาครัฐสู่พื้นที่ให้ตรงกับประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ท้องถิ่นจัดส ารวจประชากรแฝงในเขตพ้ืนที่เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ในระบบ
สมาร์ทการ์ด มีช่องทางการสื่อสารให้ประชากรแฝงทราบ ใช้สิทธิของตน มีเครือข่ายสหวิชาชีพ/สหวิชาการ 
การเชื่อมประสานภาคธุรกิจช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดสวัสดิการ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

ด้าน 

ผู้สูงอาย ุ
 
 
 

 ป ี2558 
- วิจัยรูปแบบการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุพิการ 

- วิจัยการจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 

  ในครอบครัวและชุมชน 

- วิจัยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 

 ป ี2559 
- วิจัยกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุของกระทรวง 

  การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

- วิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

- วิจัยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 

 ป ี2561 
- วิจัยแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 

 ป ี2562 
- วิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ด้านสังคม 

- วิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุไทย 
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โครงการวจิยัรูปแบบการบรกิารทีเ่หมาะสม 

ส าหรบัผูส้งูอายพุกิาร 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุพิการที่มีในปัจจุบัน 
1.2 เพ่ือศึกษาสถานภาพผู้สูงอายุพิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการและความต้องการในการได้รับบริการ 

ในด้านต่าง ๆ  จากการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือสนับสนุนการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุพิการ 
1.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุพิการ 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้สูงอายุพิการ จ านวน 720 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการ จ านวน 720 คน และ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาดูงานสถานบริการที่จัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการสูงอายุในประเทศไทย การจัดเวทีประชุม
เพ่ือถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุพิการ 
บุคคลซึ่งดูแลผู้สูงอายุ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
แกนน าชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อการจัด 
บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุพิการ/ผู้พิการสูงอายุ และจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการบริการส าหรับผู้สูงอายุพิการที่มีในปัจจุบัน มี 5 รูปแบบหลัก   
ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดบริการโดยภาครัฐ  2) รูปแบบการให้บริการที่จัดโดยภาคเอกชนและองค์การ
สาธารณกุศล 3) รูปแบบให้บริการที่จัดโดยภาคธุรกิจเอกชน 4) รูปแบบให้บริการที่จัดโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 5) รูปแบบให้บริการแบบพหุภาคีหรือพหุลักษณ์    

สถานภาพผู้สูงอายุพิการ ส่วนใหญ่การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ส่วนใหญ่พิการทางการเคลื่อนไหว และได้จดทะเบียนคนพิการแล้ว การพิการส่วนใหญ่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
และความชรา  สถานภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน จบประถมศึกษา ท าอาชีพเกษตร 
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และรับจ้าง ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทักษะ ได้รับการอบรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ส่วนใหญ่ดูแลมา  
2-5 ปี ไม่ได้เข้ากลุ่ม ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

รูปแบบการบริการผู้สูงอายุพิการที่เหมาะสม จากผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการบริการที่จัดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) รูปแบบการบริการโดยชุมชนแบบพหุภาคี หรือ 
พหุลักษณ์ 3) รูปแบบการบริการทางเลือก เช่น รูปแบบการบริการ 
โดยภาคธุรกิจเอกชน รูปแบบการบริการโดยองค์กรสาธารณกุศล รูปแบบ
การบริการโดยชุมชน 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 แนวคิดการให้บริการผู้สูงอายุ
พิการ ต้องเน้นให้เกิดการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง
เป็นพ้ืนฐาน ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้เยี่ยงคนปกติ
ม า ก ที่ สุ ด ด้ ว ย ส ภ าพจิ ต ใ จ ที่ ไ ม่ ท้ อ แ ท้ 
ในโชคชะตา อยู่อย่างมีความหวัง และเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนตามความเหมาะสมของ
สภาพร่างกายและโอกาส   

3.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เห็นความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และผลักดันเป็นนโยบายหลักของท้องถิ่น  

3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหลักในการจัดท าฐานข้อมูลคนพิการในพ้ืนที่ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หารูปแบบการบริการที่เหมาะสม และวางแผนการด าเนินงาน 
โดยให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มคนพิการและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

3.4 ในการให้บริการผู้สูงอายุพิการ ควรมีการจัด
ประเภทตามความรุนแรง 3 ประเภท คือ 1) ผู้สูงอายุพิการ 
ที่มีภาวะสุขภาพไม่รุนแรง 2) ผู้สูงอายุพิการที่ติดบ้านไม่
สะดวกในการออกไปท ากิจกรรมนอกบ้าน 3) ผู้สูงอายุพิการ 
ที่มีภาวะสุขภาพติดเตียง หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงที่สุด                                                                                                                                                                         
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3.5 ควรจัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความพิการ ด้วยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ด้านสุขภาพ โภชนาการ การจัดการภาวะความเครียด การเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  
การออกก าลังกายที่เหมาะสมและการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

3.6 อาสาสมัครในชุมชนที่ท างานเพ่ือคนพิการ 
ควรได้รับความส าคัญและยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละเวลาและ
ชีวิตส่วนตัว ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังใจอย่างแท้จริง 

3.7 ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุพิการหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุพิการด้วย เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยอาจเป็นกิจกรรม 
ที่ไม่เกิดความเครียด 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/zQmcm 
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โครงการวจิยัการจดัระบบการดูแลทางสงัคมและ 

ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สงูอายุในครอบครัวและชุมชน 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาความต้องการการดูแลทางสังคมและ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

1.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ วิธีการ และ
ระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุในครอบครัวระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ  

1.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ        
ในครอบครัวและชุมชน 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง 
เชิงปริมาณ คือ ผู้ที่อายุ  60 ปี  ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ 
ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1-12 ทั้งที่ พ่ึงตนเองได้ จ านวน 1,184 คน 

และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จ านวน 249 คน และการสนทนากลุ่ม กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน จ านวน 25 กลุ่ม สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ความต้องการการดูแลทางสังคมและความต้องการการดูแล
ระยะยาว พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการการดูแล 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
ความต้องการการดูแลบริการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
มีความต้องการบริการสถานบริบาลคนชรามากกว่าต้องการอยู่บ้าน
หรืออยู่กับครอบครัว ครอบครัวของผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อ
การดูแลความต้องการการบริการทางสังคม พบว่า ผู้สูงอายุต้องการ 
ให้มีการจัดผู้จัดการดูแล ที่ท าหน้าที่วางแผนและประสานการดูแล  
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เมื่ออยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ วิธีการ ของระบบ การดูแลทางสังคมและการดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังมีระบบการ
ดูแลระยะยาวอย่างไม่เป็นรูปธรรม เน้นการดูแลจากครอบครัวและการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว ส าหรับ
ต่างประเทศเน้นการดูแลจากครอบครัวเช่นกัน และมีการจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและระบบ
การดูแลระยะยาวตั้งแต่วัยท างาน และแนวทางการจัดระบบการดูแล ทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ได้แก่ การท าแผนและเตรียมงบประมาณรองรับ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มและคนในชุมชน ในการดูแลคนในครอบครัว ชุมชน การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง และการใช้
เครือข่ายภายนอกชุมชนร่วมดูแล 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 ควรส่งเสริมหน่วยงานในพ้ืนที่ให้น าข้อมูล
ด้านผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดบริการด้านระบบการ
ดูแลทางสังคมแก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการ  

3.2 กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท าฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจเยี่ยมบ้าน การบริการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/C38PY 



 

                 สรุปงานวิจัย ปี 2558 – 2562    30 

โครงการวจิยัการจดัสวัสดกิารทีเ่หมาะสม 

ส าหรบัผูส้งูอายใุนแต่ละชว่งวยั 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยในปัจจุบัน 
1.2 เพ่ือศึกษาความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย 
1.3 เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาโดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี)   
วัยกลาง (70-79 ปี) และวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีการศึกษาเชิงปริมาณ
เป็นหลัก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการจัดชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2,808 คน และการศึกษา  
เชิงคุณภาพเป็นตัวประกอบรอง มีการก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 785 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม แนวค าถามการประชุมกลุ่มย่อย และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ 
Correlation และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่มและการประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบของการ
พรรณนาความ 

จากการด าเนินการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการที่รัฐจัดให้ซึ่งเป็นสวัสดิการตามกฎ 
หรือข้อบังคับตามกฎหมายและได้ใช้สวัสดิการดังกล่าว หากแต่ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่ได้ใช้สวัสดิการตาม
กฎหมายเนื่องจากไม่ทราบว่ามี เมื่อกล่าวถึงสวัสดิการตามรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการ
จัดบริการสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพตามกฎหมายมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเป็นรายบุคคล ส่วนสวัสดิการ
เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ  สวัสดิการเกี่ยวกับบริการข้อมูลข่าวสาร
สวัสดิการเกี่ยวกับการบริการทางสังคม ได้รับการจัดบริการในภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจง ส่วนสวัสดิการ
เกี่ยวกับด้านรายได้และการออม สวัสดิการเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมทางสังคม ส่วนใหญ่ได้รับเป็นกลุ่มและ
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ขับเคลื่อนโดยองค์กรทางสังคมที่ชุมชนร่วมกับรัฐ
ร่วมกันจัดตั้ง  ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 
ส่วนสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ยังไม่มี
การกล่าวถึงการด าเนินการจัดสวัสดิการด้านนี้
มากนัก พบเพียงบางพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการ  
ส าหรับปัจจัยที่ท าให้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ C4MEPP คือ การสื่อสาร

ที่ดี การมีบุคลากร งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด าเนินการ หากแต่  
ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณยังมีข้อจ ากัดในการจัดสวัสดิการบางด้าน เช่น สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 

ส าหรับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุตามช่วงวัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการ  
ในด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ด้านรายได้และการออม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ ผลการส ารวจยังพบว่า การจัดสวัสดิการทุกด้านมีความจ าเป็นต้องจัดควบคู่กัน เพราะ  
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการด้านต่าง ๆ พบว่า มีอิทธิพลต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

โดยสรุป การจัดสวัสดิการจ าเป็นต้องจัดให้
ครอบคลุมทุกด้านและจัดให้เหมาะสมส าหรับแต่ละช่วง
วัย โดยค านึงถึงสมรรถนะทางร่างกายและความจ าเป็น
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 จากการศึกษา พบว่า ความต้องการของผู้สูงอายุในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นเรื่องส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  แต่ความเห็นบางส่วนมองว่าเป็นการจ่ายแบบปูพรม ผู้สูงอายุที่ไม่จ าเป็น 
ก็ได้รับในอัตราเท่ากัน  จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบความเหมาะสมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

3.2 จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบัน
ผู้สู งอายุมีความกังวลใจในเรื่องของการท างาน 
หารายได้ และต้องการสวัสดิการในรูปแบบของการ
เสริมสร้างศักยภาพในการท างาน ดังนั้น ควรมีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุ 

 



 

                 สรุปงานวิจัย ปี 2558 – 2562    32 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/DrHG3 
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โครงการวจิยักลยทุธก์ารสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยผูส้งูอายุ 

ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และระบบการบริหารจัดการของเครือข่ายที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  
1.2 เพ่ือจัดท ากลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด า เนินการวิจัย ในครั้ งนี้ เป็นการวิจั ย
ประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) การศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
แบ่งตามเขตรับผิดชอบของ สสว. 1-12 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ (การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการองค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ และการสนทนากลุ่ม) โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและจ านวนองค์กรที่ได้มีการศึกษาดูงานและ
การสนทนากลุ่ม ได้มีการค านวณสัดส่วนการเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ของ สสว. 1 -12 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น      
52 องค์กร ส่วนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณได้ คัดเลือกพ้ืนที่จากการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple 
Random จากพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของ สสว. 1-12 จ านวนทั้งสิ้น 3,840 ตัวอย่าง 

โดยผลจากการศึ กษา  พบว่ า 
เครือข่ายผู้สูงอายุมีรูปแบบองค์กรที่มีการ
แบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ เป็นเครือข่าย 
ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม และ
การก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม  
ซึ่งแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยเครือข่ายดังกล่าว มุ่งเน้นการ 
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ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลัก
ของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ จากการวิเคราะห์เครือข่ายด้านผู้สูงอายุขององค์กรทั้ง 4 รูปแบบ มีการบริหาร
จัดการเครือข่ายคล้ายกันใน 2 แนวทาง คือ การใช้กลไกการบริหารตามแนวดิ่งและกลไกการบริหารแนวราบ 
ซึ่งในการวิเคราะห์การใช้กลไกการบริหาร พบว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเน้นที่
กลไกการท างานตามแนวดิ่ง คือมีโครงสร้างการบริหารงานแบบล าดับชั้น โดยมีการปฏิบัติงานตามค าสั่งและ
หน้าที่รับถ่ายทอดค าสั่ง ส่งผลให้การติดสินใจ 
ในการบริหารงานต่าง ๆ ต้องมาจากผู้ที่มีศักยภาพ
สูงกว่า ซึ่ งเป็นลักษณะการบริหารงานภายใน
องค์กร แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงการประสานงานองค์กร
ระหว่างกระทรวงฯ กับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกกระทรวง จะใช้กลไกการท างานตาม
แนวราบ แต่ก็ไม่ได้มีประสานงานในลักษณะของ
กระบวนการท างานเครือข่ายที่ชัดเจน มีเพียงการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในลักษณะของการ
ประสานข้อมูล โครงการและกิจกรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรเครือข่ายภายนอก พบว่า องค์กรภายนอก
กระทรวง จะมีการท างานที่เน้นกลไกการบริหารแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง กล่าวคือ ใช้รูปแบบการบริหารที่เน้น
การประสานงาน การมอบงาน และความร่วมมือในแนวราบเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าของ
องค์กรเป็นจุดเชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย โดยการบริหารงานในรูปแบบนี้จะให้ความส าคัญกับ  
แกนน าหรือผู้น าเครือข่าย และภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนและการบริหารงานเครือข่าย ไม่เน้นการสั่งการหรือ
การบังคับบัญชาแบบล าดับชั้นเหมือนองค์กรภาครัฐ ซึ่งองค์กรที่เน้นการใช้กลไกแนวราบ เช่น องค์กร  
ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น โดยองค์กรเหล่านี้มักจะอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการในทุกกระบวนการ จากผลการศึกษา 
ท าให้เห็นได้ว่า การจัดท ากลยุทธ์ในการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ ายผู้สู งอายุของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น 
ต้ องอาศั ยปั จจั ย เ กื้ อหนุ น อีกหลายประการ  
ซึ่งกระทรวงฯ ยังไม่ได้มีการลงไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคีภายนอกกระทรวงอย่างจริงจัง  ทั้ งนี้หาก

วิเคราะห์ถึงภารกิจของกระทรวงฯ ที่ต้องท างานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากในพ้ืนที่ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่การท างานกับภาคีเครือข่ายย่อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้งานของกระทรวงฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายผู้สูงอายุได้อย่างทั่ วถึงมากยิ่งขึ้น จากการศึกษา 
การด าเนินงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ สามารถน าเสนอแนวทางการท างานและกลยุทธ์การท างานด้านผู้สูงอายุ  
3 ประเด็น คือ  
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หนึ่ง คือ การบริหารจัดการเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ 
โดยมีมาตรการในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ   

สอง คือ การส่งเสริมและพัฒนาผู้น าองค์กร
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการท างานและมีพลัง
ในการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาท างานร่วมกันโดยการมี 
ส่วนร่วมจากผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการในการคัดสรรผู้น า
องค์กร การพัฒนาศักยภาพของผู้น า                   

สาม คือ การจัดท ายุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการ 
ในการท างานร่วมกันเพื่อวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันในหลาย ๆ ด้านระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่าย 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

กระทรวง พม. ควรสนับสนุนภาคีเครือข่ายในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือส่งเสริมกลไกการพัฒนาระบบการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และการสนับสนุน
ทรัพยากร ต่าง ๆ รวมไปถึงการบูรณาการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงานกับ
ผู้สูงอายุเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหนุนเสริมการด าเนินงานซึ่งกันและกัน เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควรมีการจัดท ายุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ผู้สูงอายุในระดับประเทศอย่างชัดเจน และควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เพ่ือน า
ข้อมูลของผู้สูงอายุมาช่วยก าหนดแนวทางการพัฒนางานต่อไป 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/2RqyT 
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โครงการวจิยักลยทุธ์สง่เสรมิการออมใหแ้ก่วยัผูใ้หญ่ 

เพือ่เตรยีมการเขา้สูว่ยัผู้สงูอายุ 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การออมและลักษณะการออมของวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบัน  
1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติและความต้องการการสนับสนุนด้านการออมของวัยผู้ใหญ่  
1.3 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่ 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสานวิธี เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
ในพ้ืนที่ 36 ต าบล เป็นจ านวน 4,284 คน ประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
อนุมาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็นการสนทนากลุ่มในพ้ืนที่ 36 ต าบล จ านวน 
36 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนารายละเอียดตีความ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต ผลการศึกษา
โดยสรุปมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการออม
ระดับมาก ทัศนคติต่อการออมระดับสูง มีพฤติกรรม 
การออมในระดับปานกลาง ความรู้ เกี่ยวกับการออม 
ทัศนคติเกี่ยวกับการออม ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม มีผลในเชิงบวกต่อการออม โดยปัจจัยทางจิตวิทยา สามารถอธิบายตัวแปร  
การออมได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยทางสังคม สามารถอธิบายตัวแปรการออมร่วมกันได้เพ่ิมขึ้น  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการออม และทัศนคติเกี่ยวกับการออม อธิบายตัวแปรการออมร่วมกันได้ 
กลุม่ตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับความรู้ด้านการออม และต้องการอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ กลยุทธ์ส่งเสริม
การออมให้แก่วัยผู้ใหญ่มี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย กลยุทธ์การส่งเสริม
ความรู้สู่การออม และกลยุทธ์การสร้างความตระหนักในการออม 
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ขอ้เสนอแนะ      3  
 

กระทรวง พม. ควรส่งเสริมการออม
ในระดับชุมชนโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนให้ เกิดการจ่ าย
ผลตอบแทนแก่สมาชิกเป็นบ านาญรายเดือน 
การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนทุกช่วงวัย หน่วยงานภาครัฐควร
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเห็น
ความส าคัญของกองทุนการออมแห่งชาติ และมีการใช้จ่ายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ  
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการท างานให้แก่วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุไทย และ
การเสริมสร้างวินัยการออม  
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://qrgo.page.link/cYTdY 
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โครงการวิจยัแบบจ าลองการสง่เสรมิการใช้ประโยชนเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการจดัสวสัดิการสงัคมให้กบัผูส้งูอายใุนเขตชนบท 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาช่องทางการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตชนบททีม่ีในปัจจุบัน    

2.2  เพ่ือศึกษาความต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายใุนเขตชนบท   

2.3  เพื่อจัดท าแบบจ าลองการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุในเขตชนบท 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสานวิธี เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสอบถามในพ้ืนที่  
13 ต าบล เป็นจ านวน 3,796 คน ประมวลผลโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปใช้สถิติเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสนทนากลุ่มในพ้ืนที่ 13 ต าบล จ านวน 13 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนา
รายละเอียดตีความจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้    

ช่องทางเสียงตามสายเป็นช่องทางทีผู่้สูงอายุในเขตชนบท 
ใช้ในการรับรูสิทธิสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
56.2 เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีเกือบทุกหมู่บ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ในการรับฟัง และการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารใช้ภาษาท้องถิ่นท าให้
ผู้สูงอายุในเขตชนบทเข้าใจง่าย และเป็นการสื่อสารในรูปแบบ 

การฟังทีส่ะดวกและเข้าใจง่ายกว่าการอ่านเนื่องจากการศึกษาและการเสื่อมสภาพของอวัยวะทางการมองเห็น     
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นเพ่ิมเติมว่า มากกว่า
ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุในเขตชนบทไม่เคยใช้เทคโนโลยี
ในการเข้าถึงข่าวสารและสวัสดิการทั้ ง 7 ด้านเลย  
โดยผู้สูงอายุให้เหตุผลว่าวิธีการใช้ยุ่งยาก มีค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งตัวอุปกรณ์ และสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต และด้วยวัยของผู้สูงอายุจะมีปัญหา ด้านสุขภาพสายตาจึงท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี     
ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  
1) สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

มีความต้องการใช้ E-Learning มากกว่า เทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึง
สวัสดิการด้านการศึกษา  

2) สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สายรัดข้อมือ แจ้งเตือนสุขภาพ มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ 
ด้านสุขอนามัย  

3) สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ Social Map มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน
ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  

4) สวัสดิการสังคมด้านรายได้และการมีงานท า พบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการด้านรายไดแ้ละการมีงานท าไม่แตกต่างกัน  

5) สวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้ YouTube มากกว่า
เทคโนโลยีอ่ืนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านนันทนาการ  

6) สวัสดิการสังคมด้านยุติธรรม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง
สิทธิสวัสดิการสังคมด้านยุติธรรมท าไม่แตกต่างกัน  

7) สวัสดิการด้านการบริการทางสังคมทั่วไป พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการบริการทางสังคมท่ัวไป 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

กระทรวง พม. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนแนะน าวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้กลไกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/ERpUj 

อาชีพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ
ควรสนับสนุนในด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงวัยในชนบท 
ส าหรับการศึกษาวิจัย“รูปแบบแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุเพ่ือน าไปสู่ผู้สูงอายุ 4.0” และวิจัย “การจัดท าสายรัด
ข้อมือเพ่ือสุขภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการน าไปใช้
ของผู้สูงอายุ” 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
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โครงการวจิยัการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุในภาวะพฤฒพลงั 

ใหเ้กิดการยงัประโยชนด์้านสงัคม 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในภาวะพฤฒพลังให้เกิดการยังประโยชน์ 
ด้านสังคม 

1.2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกัน
รายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน 

 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการ   
เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 2,520 ตัวอย่าง และการวิจัย   
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจ านวน 2 ท่าน  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-69 ปี 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในภาวะพฤตพลัง คือ การมีแรงบันดาลใจ การมีสภาพแวดล้อม
โดยรอบที่เอ้ืออ านวย การมีระบบการยอมรับผลงาน การให้
รางวัล การเสริมแรงและการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะ
พฤตพลัง คือ เสริมบรรยากาศการมีสัมพันธภาพที่ดี 
ในครอบครัว ชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ มองผู้สูงอายุ
มีคุณค่า 

แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ คือ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกก าลังกาย ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อ
สังคม ดูแลตัวเอง และส่งเสริมให้เรียนรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร 

แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือความมั่นคงในวัยสูงอายุ คือ เตรียมตั้งแต่ช่วงหนุ่มสาว ใช้ชี วิต
อย่างระมัดระวัง ไม่ท าร้ายสุขภาพตัวเอง มองโลกในแง่ดี มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างความมั่นคงเรื่อง
ทรัพย์สินเงินทอง มีวินัยการใช้จ่าย และการออม เสริมทักษะทางสังคมด้านเทคโนโลยี และมีการวางแผน
เตรียมตัวที่จะตัวเองในระยะยาว 

แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการสังคมในภาพรวม คือ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เปลี่ยนจากการสงเคราะห์
เป็นการพัฒนาโดยปรับไปตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้กระทรวง พม.  
ใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.)เป็นศูนย์รวมของคนสูงวัยที่ยังคงมีพลังมาร่วมกัน 
โดยผ่านการบริหารจัดการร่วมของชุมชน และหน่วยงาน   
ในพ้ืนที่ควรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(อพม.) ท างานประสานเชื่อมโยงกับผู้สูงอายุที่ยังมีพลัง  
ในการท างาน เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครผู้สูงอายุ    
ในการท างานเพ่ือสังคมให้มีเพ่ิมขึ้น และควรมีนโยบายให้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนกลไกการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในแต่ละชุมชน 

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควรด าเนินงาน
เชิงบูรณาการร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ความช านาญ มีโอกาสได้ใช้
ความรู้ความสามารถและพลังเพ่ือการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคม 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://qrgo.page.link/V3bG8 
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โครงการวจิยักลยทุธ์สง่เสรมิการท างานของผูส้งูอายไุทย 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การท างานและลักษณะการท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน 
1.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติและความต้องการการสนับสนุนด้านการท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย 
1.3 เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  
ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพที่มีการใช้ทั้งวิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี เป็นแรงงานนอกระบบหรือ 
ผู้ที่ว่างงาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท างานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในพ้ืนที่และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านแรงงานและผู้สูงอายุ 

ผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์การท างานของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงและ 
มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีจ านวน
ค่อนข้างมาก เหตุผลส าคัญในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ของกลุ่มตัวอย่างคือ การมีภาระที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว 
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว และต้องการ 
ใช้เงินเลี้ยงดูตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก 
แหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการท างาน รองลงมาคือ 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บุตร และคู่สมรส รายได้โดยเฉลี่ยทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน น้อยกว่าหนี้สินรวม  
ต่อบุคคลและครัวเรือน 10 เท่าโดยประมาณ ส าหรับทัศนคติต่อการท างาน ทัศนคติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การท างานเป็นการสร้างคุณค่า ท าให้ได้เข้าสังคม และควรมีการสนับสนุนความมั่นคงด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
ส่วนความต้องการการสนับสนุนการท างานที่ส าคัญ ได้แก่ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการและ
ความมั่นคงด้านรายได้และการ ประกอบอาชีพ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน

ปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมการท างาน ได้แก่  ผู้สูงอายุที่มี
ทักษะ/ประสบการณ์ และสามารถเรียนรู้การท างานใหม่ ๆ 
ที่ ไม่ เกินความสามารถได้  ภาครัฐที่มี นโยบายเอ้ือต่อ 
การท างาน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนปัจจัย
ที่ เป็นอุปสรรค ได้แก่  ผู้สู งอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
การขาดฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ 
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ ผลจากการประมวล

ข้อมูลทั้งหมดน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท างาน 5 กลยุทธ์  คือ  
1) จัดท าฐานข้อมูลของผู้สูงอายุและกลไกในระดับพื้นท่ี  
2) สร้างค่านิยมในการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ  
3) ส่งเสริมการบูรณาการด้านการท างานของผู้สูงอายุ  
4) ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้ครบวงจร เพ่ือการขับเคลื่อน

การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  
5) พัฒนาระบบความคุ้มครองในการท างานของผู้สูงอายุ 
 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมเ พ่ือสร้างหลักประกันและความมั่นคง 
ด้านการเงิน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยแรงงาน การส่งเสริมให้ 
ผู้ที่ท างานในระบบมีการท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ควบคู่กันไป เพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ที่ท าให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง และควรมีการน ากลยุทธ์
ที ่ก าหนดไปทดลองปฏ ิบ ัต ิในพื ้นที ่ ๆ  ค ่อนข ้างจะ 
มีความพร้อม ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/8UTM6 



 
 
 
 
 
 
 

ด้าน 

ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

 

 

 

 ป ี2559 
- วิจัยทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนเร่ร่อน 

 ป ี2560 
- วิจัยนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคม 

  ที่เหมาะสมเพื่อผู้ด้อยโอกาส 

 ป ี2561 
- วิจัยและพัฒนาการสื่อสารเพื่อยุติปัญหาการขอทาน 

- วิจัยรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานแบบมีส่วนร่วม 
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โครงการวจิยัทศิทางการจัดสวัสดกิารสงัคม 

ทีเ่หมาะสมแกค่นเรร่อ่น 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 การศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของคนเร่ร่อนในปัจจุบัน 
1.2 การศึกษาโอกาสและปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของภาครัฐ 
1.3 การศึกษาทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method) ประยุกต์ใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และการใช้
เทคนิคการวิจัยกรณีศึกษา ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไร้ที่พ่ึงมีความรุนแรง
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากสภาพปัญหาบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 
สภาพแวดล้อมจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ดังปรากฏในลักษณะ
คนเร่ร่อน ไร้บ้าน ใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ กลุ่มคนดังกล่าวเป็น 
กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสตกเป็นคนไร้ที่ พ่ึง 

เนื่องจากภาวะด้อยโอกาสทางสังคมและถูกตัดออกจากสังคมที่ชัดเจน และอาจ
กลายเป็นคนไร้ที่พ่ึง หากไม่มีมาตรการใด ๆ รองรับ 

2. อุปสรรคส าคัญในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พ่ึง  
คือ ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับความพิการ มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง อีกทั้งมี ภาวะอาการทางจิตหรือ
เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท ปัญหาหลักในการท างานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
ของหน่วยงาน คือ บุคลากร เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อสัดส่วนการ
ให้บริการคนไร้ที่พ่ึง ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้ ความช านาญ ที่ส าคัญคือ 
ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ใช้บริการ ปัญหาเกี่ยวกับ 
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การประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง พม. 
ความไม่พร้อมในด้านสถานที่ในการให้บริการ  ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมต่อหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายส าคัญในการท างานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
คือ การส่งเสริมคนไร้ที่พ่ึงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี หัวใจ
ส าคัญของการท างานอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่เหมาะสม
ของคนไร้ที่พ่ึง มีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องในการท างานกับคนไร้ที่พ่ึง รวมถึงการท างาน
ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวและญาติที่ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และ
ยอมรับคนไร้ที่ พ่ึง ระดับชุมชน คือ ชุมชนจ าเป็นต้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้ที่พ่ึง 

 
 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงแห่งชาติและคณะกรรมการคุ้มครอง   
คนไร้ที่พ่ึงระดับจังหวัด จ าเป็นต้องขับเคลื่อนงานทั้งระดับนโยบายและงานระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมการ
เชื่อมโยงงานด้านนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ รวมถึงควรมีแผนหรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเจ้าหน้าที่ท้ังระบบที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานภาคี องค์กรเครือข่าย เพ่ือให้เกิดเป้าหมายการท างานทั้งการท างานของหน่วยงานและการท างาน
ร่วมกัน โดยหน่วยงาน พม. ท าหน้าที่ เป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้และส่งเสริมบทบาทและ
ศักยภาพการท างานของหน่วยงานและ สสว.  
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการระดับ
พ้ืนที่ควรมีบทบาทในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการพัฒนา
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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โครงการวจิยันวัตกรรมการประยกุตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง 

สู่การคุม้ครองทางสงัคมทีเ่หมาะสมเพือ่ผู้ด้อยโอกาส 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส  
1.2 เพ่ือศึกษาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของผู้ด้อยโอกาส  
1.3 เพ่ือเสนอนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการการคุ้มครองทางสังคม  

เพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ การคุ้มครองทางสังคม และการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่มีในปัจจุบัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามาตรการการคุ้มครอง 
ทางสังคมที่เหมาะสมกับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยมีขอบเขตการศึกษาในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของ สสว.1-12 
รวม 12 พ้ืนที่ วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาได้มาจากการศึกษาฐานข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ฐานข้อมูลทางด้านสังคมของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลสถานการณ์ 
ทางสังคมของ สสว.1-12 ย้อนหลัง 2 ปี สรุปผลจากการศึกษาดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก 
การพัฒนาต่อยอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาของ
เกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้จากการ 
ลองผิดลองถูกโดยใช้ฐานกสิกรรมเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้เกิดรูปแบบนวัตกรรมการประยุกต์ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด 12 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิ ตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 2. รูปแบบศูนย์เรียนรู้เพ่ือความ
ยั่งยืนจากฐานคิดการเกษตรผสมผสาน 3. รูปแบบ
ชีวิตพอเพียงเพ่ือหลังการพ้นโทษของผู้ด้อยโอกาส 
4. รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากพ่อหลวงสู่ชุมชน 
5. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสู่ศูนย์เรียนรู้ประจ า
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ต าบลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 6. รูปแบบนวัตกรรมหลุมพอเพียงสู่กลุ่มฮักแพงแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
7. รูปแบบสวัสดิการพอเพียงเพ่ือผู้ด้อยโอกาส 8. รูปแบบนวัตกรรมเพ่ือผู้ต้องขัง กับเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 9. รูปแบบปราชญ์ชุมชนสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียง 10. รูปแบบปราชญ์
โมเดล เรียนรู้วิธีคิด สร้างชีวิตใหม่จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 11. รูปแบบเกษตรวิถีพุทธ สร้างชุมชน
พอเพียงเพ่ือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 12. รูปแบบนวัตกรรมทางเลือกส าหรับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ไบโอดีเซล ตามแนวประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นของรูปแบบเหมือนๆ กันคือการเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์ตัวปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ความด้อยโอกาส
เกิดจากปัญหาความยากจน และเมื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทุกคน
สามารถน าไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในระดับบุคคล กลุ่มชุมชนหรือองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถที่จะน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสร้างให้เกิดชุมชนพอเพียงได้จริงในเชิง
ประจักษ์ทุกกรณี  และเมื่ อคนในชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได ้พ่ึงพิงกันไดเ้กิดเครือข่ายในการช่วยเหลือกัน 
การคุ้มครองทางสังคมก็จะเกิดขึ้นในชุมชนเสมอ  
จากการที่ทุกคนต่างดูแลซึ่งกันและกันภายใต้วิถีชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กระทรวง พม. 
ควรก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน         
ที่หน่วยงานดูแล และ สสว.1-12 ควรกระจายรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการด าเนินชีวิต และสามารถด าเนินชีวิต
ไดอ้ย่างพอเพียง สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือสังคมได ้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ นิคมสร้างตนเอง 
น ารูปแบบแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ทฤษฎี ใหม่  และ เกษตรผสมผสานถ่ า ยทอด และ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม ให้มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง องค์กร
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/spbHM 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินงานไปด าเนินงานการส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
ทั้งในลักษณะของบุคคลและส่งเสริมเป็นกลุ่มองค์กร เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเอง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชน ท าให้มีรายไดเ้ขา้สู่ชุมชน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
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โครงการวจิยัและพฒันาการสือ่สาร 

เพือ่ยตุิปัญหาการขอทาน 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร 
1.2 เพื่อศึกษากระบวนการยุติปัญหาขอทาน 
1.3 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร 
1.4 เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพ่ือยุติปัญหาการขอทาน 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ สสว.2 และ 
สสว.3 โดยมีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด  
อันประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราด โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

ที่ต้องการค้นหาแนวทางหรือมาตรการในการสื่อสารเพ่ือยุติปัญหาการขอทาน ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้รูปแบบ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ โดยได้ออกแบบกิจกรรม
การวิจัยเป็นกระบวนการหมุนเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาการขอทาน  
การวิเคราะห์แนวทางการจัดการที่ผ่านมาและผลที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการก าหนดมาตรการการสื่อสารเพ่ือยุติปัญหา 
การขอทาน การทดลองน ามาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
จนในที่สุดจะเป็นการประเมินผลและถอดบทเรียนการน า
มาตรการต่าง ๆ  ไปทดลองใช้เพ่ือให้ได้แนวทางการสื่อสาร
เพ่ือยุติปัญหาการขอทานที่ชัดเจน ภายใต้รูปแบบ R-D-R-D  

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาการขอทานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเป็นปรากฏการณ์
ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วนและจริงจังเนื่องจาก พบว่า 
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มีขอทานต่างด้าวในทุกจังหวัดภาคตะวันออก โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ขอทานที่มากระท าการขอทานซ้ า ซึ่งขอทานต่างด้าวเหล่านี้ 
ได้พัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการขอเงินและสร้างความน่าสงสาร
เพ่ือให้ผู้ให้มอบเงินหรือสิ่งของ กล่าวคือผู้กระท าการขอทานรู้ถึง
นิสัยคนไทยว่ามีความสงสาร โอบอ้อม ชอบช่ วยเหลือผู้ อ่ืน 
ที่ตกทุกข์ได้ยาก มีความยากล าบากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

คนพิการ ผู้สูงอายุ ขณะที่ผู้ให้เงินขอทานยังคงมองว่าการให้เงินขอทานเป็นสิ่งที่ดีที่ควรกระท าเพราะ  
การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการให้เงินขอทาน ท าให้เห็นได้ว่า
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกลุ่มผู้ให้เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คือ “หยุดให้เงินขอทาน” อันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะยุติปัญหา
การขอทาน รวมไปถึงผู้กระท าการขอทานจะรู้ถึงข้อกฎหมาย และ
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (มาตรการการจัดระเบียบขอทาน) 
การไม่บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง ท าให้สถานการณ์ปัญหา
การขอทานยังคงเป็นภาวะที่น่าเป็นห่วง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ไม่รับรู้ถึง
ปัญหาการขอทาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการปัญหาการขอทาน ท าให้การจัดการปัญหาขอทาน  
ขาดประสิทธิภาพ ไม่มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 

 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการขอทาน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขอทาน ดังนั้น ควรมุ่งการสื่อสารกับสังคม 
ในการยุติการให้เงินขอทานไปยังกลุ่มผู้ให้ 

3.2 ควรมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการปัญหา 
การขอทานที่ชัดเจนตั้งแต่นโยบายระดับชาติ และนโยบายการจัดการปัญหา
ขอทานในระดับพ้ืนที่จังหวัด 

3.3 คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานระดับจังหวัดควรเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนงานป้องกันและจัดการปัญหาการขอทานอย่างเป็น
ระบบเชิงบูรณาการ 

3.4 การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการปัญหาการ
ขอทานที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการจับปรับ การด าเนินคดี 
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3.5 การปรับรูปแบบการจัดระเบียบ 
การขอทานโดยเน้นการรณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
จากการขอทาน 

 3.6 ควรมีการพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกัน
ปัญหาการขอทาน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://qrgo.page.link/VVE7T 
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โครงการวจิยัรูปแบบการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาขอทาน 

แบบมสี่วนร่วม 

 
 

            วัตถปุระสงค ์  1
 

1.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการท างานด้านการจัดการปัญหาขอทาน 
1.2 ศึกษาแนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานภายใต้มุมมองสหวิชาชีพ  
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานอย่างมีส่วนร่วม 
 

ผลการศึกษา     2  
 

การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้ ด า เนินงานร่วมกัน
ระหว่าง สสว.1-12 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ประยุกต์หลักการและเทคนิควิธีการวิจัย 
ที่หลากหลาย (Mixed Method) ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล 
ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี้  

1. สถานการณปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
ด้านการจัดการปัญหาขอทาน ประเทศไทยมีการกระจายตัว
ของปัญหาขอทานอยูทั่วไปในทุกภูมิภาค ในหัวเมืองใหญ่
และสถานที่ที่มีความเจริญ เช่น ตลาดนัด แหล่งท่องเที่ยว วัด งานประจ าปี งานวัด สถานีรถไฟ ตลาดชุมชน 
ห้างสรรพสินค้า โดยกระท าการขอทาน ในช่วงเวลากลางวันและเย็นที่ผู้คนพลุกพล่าน มีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ได้แก่ กัมพูชา พม่า จีน ลาว เวียดนาม และอ่ืน ๆ รวมถึงบุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่มีสัญชาติไทย  

ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ส่งผลกระทบใน 3 ด้านที่ส าคัญคือ 1) ด้านความ
เป็นระเบียบของชุมชน 2) ด้านความปลอดภัยของคนในชุมชน และ  
3) ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน สะท้อนถึงสวัสดิการ 
ทีไ่มท่ั่วถึงและเพียงพอ  

2. แนวทางการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทาน
ภายใต้มุมมองสหวิชาชีพ มี 2 กรณี คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน โดยกระทรวง พม. 2) การก าหนดเป้าหมาย 
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ในการด าเนินงานร่วมกัน โดยคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
จังหวัด ผลที่เกิดขึ้นประชาชนในพ้ืนที่ เริ่ม เข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานมากขึ้น เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งผู้กระท า 
การขอทาน แต่มีบางพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังมีการท าบุญคู่กับการท าทาน 
จ านวนผู้กระท าการขอทานลดลง เนื่องจากการจัดระเบียบและการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีบางราย
กลับมาขอทานซ้ า เนื่องจากครอบครัวไม่ให้ความสนใจ และการไมเ่กรงกลัวกฎหมาย 

3. รูปแบบการจัดการและการป้องกันปัญหาขอทานอย่าง
มีส่วนร่วม มี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รูปแบบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้กระท าการขอทาน รูปแบบที่ 3 การป้องกันมิให้กลับมาขอทานซ้ า 
รูปแบบที่  4 การสืบสวนจับกุมและปราบปรามขบวนการหรือ 

แก๊งขอทาน รูปแบบที่ 5 การพัฒนานโยบายการจัดการปัญหาการขอทานในระดับพ้ืนที่ 
 

ขอ้เสนอแนะ      3  
 

3.1 การสร้างการรับรูของสังคมเกี่ยวกับการงดให้
เงินขอทานผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น โดยเน้น 
เข้าถึงพ้ืนที่ในระดับหมูบ้านโดยสื่อสารผ่านผู้น าทางสังคม  
ผู้น าทางความเชื่อ ผู้น าชุมชน ในลักษณะที่เป็น Mass Media เช่น การท าสปอตทางโทรทัศน์หรือวิทยุ  

3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทาน และติดตามผลการพัฒนา โดยควรมีมาตรการรองรับและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

3.3 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เต็มรูปแบบ และเข้มข้น จริงจัง ทั้งมาตรการการจับกุม การปรับ 
และการด าเนินคดีในกรณีขอทานต่างชาติ   

3.4 การด าเนินงานด้านการจัดการปัญหาขอทาน 
ควรเป็นหน้าที่หลักของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงแบบ
เบ็ดเสร็จ  (One stop service)  ทั้งเรื่องงบประมาณ และ
เรื่องบุคลากร 

3.5 ควรมีการประชุมและซักซ้อมความรู้ความ
เข้าใจกับเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ต ารวจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านคณะอนุกรรมการควบคุมการ
ขอทานระดับจังหวัด  
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3.6 บุคลากรเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ควรได้รับการพัฒนาที่เพียงพอ 
ในการรับรู้เรื่องกฎหมาย ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทุกฉบับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน
ในภาพรวมด าเนินไปด้วยดี   

3.7 กระทรวง พม. ควรมีรูปแบบและแนวทางการป้องกันปัญหาขอทาน
ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือป้องกันมิให้คนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการ
ขอทาน รวมถึงให้ความส าคัญต่อการรับรูและความเข้าใจของ ผู้ให้ทานที่จะน าไป 
สู่การ “งดให้เงินขอทาน” 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม      4    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
https://qrgo.page.link/UTPqT 
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