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บทสรุปผูบริหาร
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยประจําปงบประมาณ 2559สามารถสรุปการดําเนินงานได 4 ตอน คือ 1) การลงพื้นที่ในระดับ
จังหวัดเพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 2) การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบาย
เรงดวนและนโยบายพันธกิจ เพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามจากตัวอยางประชาชนทั่ว
ประเทศ 3) การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาจากตัวอยางบุคลากรของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย4) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกับการ
สนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายและดําเนินงานตามนโยบายในป
ตอไป โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานได 4 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ดานนโยบาย
1) นโยบายมีความครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
2) นโยบายเรงดวนมีความสอดคลองกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
3) แผนเชิงปฏิบัติการสวนใหญมีความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ
1) การสรางเครือขายและสายสัมพันธกับหนวยงานอื่น
2) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการดําเนินงานในรูปแบบของ “พี่เลี้ยง”
3) มีรูปแบบการปฏิบัติงานกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในลักษณะ “จิตอาสา”
4) สงเสริมเทคนิคการจัดทําเอกสารเสนอขอโครงการ และกิจกรรมโดยภาคประชาชน
ความพึงพอใจของผูใชประโยชน
1) สามารถตอบสนองความพึงพอใจของเครือขายหรือกลุมเปาหมายของนโยบายไดทุกกลุม
2) นโยบายมีความยืดหยุนและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะตอนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๑) การสรางศักยภาพเครือขายใหมีความเขมแข็ง
๒) การกําหนดนโยบายและงบประมาณที่สอดคลองในระดับพื้นที่
๓) การดําเนินโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายทุกดานอยางบูรณาการ
๔) การดําเนินโครงการและกิจกรรมในเชิงปองกัน (Proactive plan)
๕) การพัฒนานโยบายสาธารณะภาคประชาชนระดับพื้นที่ ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวง

ตอนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวน
1) ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย คาเฉลี่ยโดยรวม 3.84 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
2) ดานการแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวคาเฉลี่ย
โดยรวม 3.79 มีความพึงพอใจระดับมาก
3) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนคาเฉลี่ยโดยรวม 3.77 มีความพึงพอใจระดับ
มาก
4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคมคาเฉลี่ยโดยรวม 3.76มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
5) ดานการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการคาเฉลี่ยโดยรวม 3.74 มีความพึงพอใจระดับ
มาก
6) ดานการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพคาเฉลี่ยโดยรวม 3.72 มี
ความพึงพอใจระดับมาก
7) ดานการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุคาเฉลี่ยโดยรวม
3.70 มีความพึงพอใจระดับมาก
8) ดานการปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน คาเฉลี่ยโดยรวม 3.65 มีความ
พึงพอใจระดับมาก
การรับรูนโยบายพันธกิจของกระทรวงฯ
1) การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตมีการรับรูนโยบาย รอยละ 66.30/ ไมรับรู รอยละ 20.00
2) การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม มีการรับรูนโยบาย รอยละ 67.70/ ไม
รับรู รอยละ 21.70
3) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว มีการรับรูนโยบาย รอยละ 57.50/ ไม
รับรู รอยละ 26.20
4) การคุมครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมีการรับรูนโยบาย รอยละ 55.60/ ไม
รับรู รอยละ 28.40
5) การพัฒนาสถานภาพสตรีและความเทาเทียมระหวางเพศมีการรับรูนโยบาย รอยละ
57.90/ ไมรับรู รอยละ 26.30
6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีการรับรูนโยบาย รอยละ 50.10/ ไมรับรู รอยละ 30.80
7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการรับรูนโยบาย รอยละ 49.30/ ไมรับรู รอยละ 30.60
8) การพัฒนาพื้นที่รองรับผูประสบปญหาทางสังคมมีการรับรูนโยบาย รอยละ 45.00/ ไม
รับรู รอยละ 33.90
9) การพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายมีการรับรูนโยบาย รอยละ 57.70/ ไมรับรู รอยละ
25.10
10) การเขาสูประชาคมอาเซียนมีการรับรูนโยบาย รอยละ 52.60/ ไมรับรู รอยละ 30.30
11) โครงการพิเศษมีการรับรูนโยบาย รอยละ 42.50/ ไมรับรู รอยละ 40.60

ตอนที่ 3 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนา
นโยบายปฏิรูปและพัฒนา
1) ดานการพัฒนากฎหมายดานสังคมคาเฉลี่ยโดยรวม 3.89 มีความพึงพอใจระดับมาก
2) ดานการพัฒนาระบบและกระบวนการทํางานคาเฉลี่ยโดยรวม 3.75มีความพึงพอใจระดับ
มาก
3) ดานการพัฒนาองคกรคาเฉลี่ยโดยรวม 3.57 มีความพึงพอใจระดับมาก
4) ดานการพัฒนาบุคลากร คาเฉลี่ยโดยรวม 3.50 มีความพึงพอใจระดับมาก
5) ดานการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลาการ คาเฉลี่ยโดยรวม 3.30 มีความพึงพอใจระดับมาก
ความผูกพันตอหนวยงาน
1) พรอมที่จะทํางานอยางเต็มกําลังความ สามารถเพื่อใหกระทรวงฯ กาวหนา คาเฉลี่ย 4.35
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
2) จะใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อใหกระทรวงฯ ดําเนินงานใหสําเร็จคาเฉลี่ย 4.28
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3) ไมปฏิเสธที่จะชวยเหลืองานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในทุกดานคาเฉลี่ย 4.25 มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4) พอใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาไมไดคาตอบแทนคาเฉลี่ย 4.21 มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
ตอนที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะตอแนวทางการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตามนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิงโครงสราง
2) การดําเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ
3) กําหนดนโยบายความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนดานที่พักพิงเหยื่อการคามนุษย
4) นโยบายการแกปญหาของเด็กเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ ดวยการเสริมพลัง
5) การกําหนดแนวทางและความชัดเจนในการแยกขอทานและคนไรบาน
6) การใหความสําคัญกับมิติความหลากหลายในสังคมและความหลากหลายทางเพศ
7) การสรางการยอมรับและความเทาเทียมของผูพิการในสังคม
8) การใหความสําคัญกับความสัมพันธของคน 3 ชวงวัย ภายในครอบครัว
9) นโยบายดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุกในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาค
ประชาชน
ขอเสนอแนะตอการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
1) ควรมีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรายโครงการวาแตละโครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับใด
2) ควรมีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยใชการประเมินผลการดําเนินงานตามกลุมเปาหมายโดยตรง
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรม
และความเสมอภาคในสั งคม การส งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และความมั่ น คงของชี วิ ต สถาบั น
ครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกระทรวงหรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวง ซึ่งการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพคนจากแนวคิดของ
สังคมคุณภาพ (Social quality) ซึ่งสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ในอันที่จะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว
และชุ ม ชน โดยสถานการณ ข องสั ง คมในอนาคตที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ ว ทั้ ง โครงสร า ง
ประชากร ผลกระทบจากการพั ฒนาเศรษฐกิ จและโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนความคาดหวั งจาก
ประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่ตองการกระบวนการคุมครองและเสริมสรางหลักประกันในรูปแบบ
ตาง ๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางเทาทัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนนโยบายการบริหารราชการแผนดินในดานสังคม เรื่อง การลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ไดแก
- การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรม
ต อแรงงานข ามชาติ การท องเที่ ย วที่ เ น น บริ การทางเพศและเด็ ก และป ญหาคนขอทาน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
- การพั ฒ นาระบบการคุ มครองทางสั งคม ระบบการออมและระบบสวั ส ดิ การชุ มชนให มี
ประสิ ทธิภ าพและมี ความยั่งยื นมากยิ่ งขึ้ น รวมทั้ งการดูแลให มีระบบการกู ยืมที่ เป น ธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก
- การเตรี ย มความพร อ มเข าสู สั งคมผู สู งอายุ เพื่ อส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต และการมี เ งิ น หรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกําหนด
นโยบายซึ่งจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมเพื่อให สามารถลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
โดยกําหนดนโยบายในป ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. นโยบายเรงดวน
๑.๑ การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๑.๒ การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุ
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๑.๓ การเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๑.๔ การแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑.๖ การเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ
๑.๗ การปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน
๑.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC ๑๓๐๐)
๒. นโยบายปฏิรูปและพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาบุคลากร
๒.๒ การพัฒนาองคกร
๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน
๒.๔ การพัฒนากฎหมายดานสังคม
๒.๕ การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร
๓. นโยบายพันธกิจ
๓.๑ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
๓.๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม
๓.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
๓.๔ การคุมครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
๓.๕ การพัฒนาสถานภาพสตรีและความเทาเทียมระหวางเพศ
๓.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
๓.๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.๘ การพัฒนาพื้นที่รองรับผูประสบปญหาทางสังคม
๓.๙ การพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย
๓.๑๐ การเขาสูประชาคมอาเซียน
๓.๑๑ โครงการพิเศษ
ดังนั้น ในการศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการประเมินผลการศึกษาตามโครงการ ระยะที่ 2
ดวยระเบียบวิธีการศึกษาและประเมินผลดวยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยแบบสอบถามความพึง
พอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายตามพันธกิจ และนโยบายเรงด วน จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียซึ่ง
เป น ประชาชน และตามนโยบายปฏิ รู ป และพั ฒ นาจากกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคตอไป
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2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อศึกษารอยละความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ตามนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
๒.๒ เพื่ อศึ กษาระดั บ ค าเฉลี่ย ความพึงพอใจต อผลสัมฤทธิ์ ต ามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
2.3 เพื่อศึกษารอยละความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ตามนโยบายปฏิรูป พัฒนา
2.4 เพื่ อศึ กษาระดั บ ค าเฉลี่ย ความพึงพอใจต อผลสัมฤทธิ์ ต ามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามนโยบายปฏิรูป พัฒนา
2.5 เพื่อใหขอเสนอแนะจากการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ การดํ าเนิ นงานตามนโยบายเร งด ว น
ปงบประมาณ 2559 ตอการกําหนดนโยบายเรงดวนในปงบประมาณ 2560
3. เปาหมายการประเมินผล
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน มีขอมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย และ
การบริ หารจั ด การในป ง บประมาณต อ ๆ ไป เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบายในอนาคตเกิ ด
ประสิทธิภาพ และความคุมคา สูงสุด ไดแก
๓.๑ ทราบผลการการประเมินการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
๓.๒ รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจากระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน
๓.๓ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4. ขอบเขตในการประเมินผล
4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จากรอยละความพึงพอใจและระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ จากนโยบายเรงดวน
นโยบาย 5 ปฏิรูป พัฒนา และนโยบายตามพันธกิจ
4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
เก็บขอมูลจากความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวน และนโยบายตามพันธกิจ จากกลุมผูมีสวนได
ส ว นเสี ย ซึ่ งเป น ประชาชนในภู มิภ าคต าง ๆ และความพึ ง พอใจต อ นโยบายปฏิ รู ป และพั ฒ นาจาก
เจาหนาที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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4.3 ขอบเขตดานเวลา
ในการประเมินผลผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ปงบประมาณ 2559 เปนการดําเนินงานประเมินผลในรอบระยะเวลา 3 - 6 9 และ 12 เดือน
5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 การประเมินผลผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย หมายถึง การประเมินผลรอยละความพึงพอใจ และคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานตามนโยบายพันธกิจ นโยบายเรงดวน และนโยบายปฏิรูป
และพัฒนา
5.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย หมายถึง ระดับความพึงพอในของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการดําเนินงาน
ตามนโยบายภารกิจ นโยบายเรงดวน และนโยบายปฏิรูปและพัฒนา ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 เกิดการพัฒนานโยบายเรงดวนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย และสนองตอบตอสถานการณในปจจุบันมากที่สุด
6.2 สามารถปรับปรุงนโยบายปฏิรูปและพัฒนาใหตอบสนองความตองการของบุคคลากรใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6.3 สามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายไดอยางเหมาะสม และใหกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน นโยบายปฏิรูปและพัฒนา
และนโยบายพันธกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินผล
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ประจําปงบประมาณ 2559 สามารถแบงการวิจัยและการประเมินผลได 4 ตอน คือ 1) การ
ลงพื้นที่ ซึ่งเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 2) การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบาย
เร ง ด ว นและนโยบายพั น ธกิ จ จากตั ว อย า งประชาชนทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง เก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด ว ย
แบบสอบถาม 3) การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนา จากตัวอยางบุคลากร ซึ่งเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสี ย รวมกับการ
สนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายและดําเนินงานในปตอ ไป
ตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ดําเนิน การคัด เลื อกผู ให ขอมู ลสํ าคั ญ (Key informant) โดยการเลือกตั วอย างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย และ
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กลุมเครือขายในการดําเนินงาน (Network) และกลุม
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตามภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดลําปาง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
ตาก จั งหวั ดสิ งห บุรี จังหวั ดกาญจนบุ รี จั งหวัด อํานาจเจริญ จังหวั ดมหาสารคาม จั งหวัดร อยเอ็ ด
จังหวัดพังงา และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ 8 - 15 ราย ไดแก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย จั ง หวั ด ตั ว แทนเครื อ ข า ยการจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ตั ว แทนเครื อข ายองค กรชุ ม ชน ตั ว แทน
เครือขายผูสูงอายุ ตัวแทนเครือขายเด็กและเยาวชน ตัวแทนเครือขายครอบครัว ตัวแทนเครือขายคน
พิการ ตัวแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อวิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในระยะที่ ๑ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
ใชขอคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured or guided interviews) ในการสนทนากลุม ดังนี้
๒.๑ ดานนโยบาย
๑) การกําหนดนโยบายในดานตาง ๆ ไดตรงตามความตองการของสถานการณและความ
ตองการประชาชน
๒) มีแนวทางในการสํารวจและศึกษาความตองการและความจําเปนดวยวิธีการตาง ๆ ตอการ
ดําเนินนโยบายในแตละดานจากกลุมประชาชนที่เกี่ยวของเสมอ
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๓) มีการมอบหมายผูรับผิดชอบนโยบายในดานตาง ๆ อยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบนโยบายฯ ที่ครอบคลุมในเรื่องการจัดทํานโยบาย
การประกาศใช การส ง เสริ ม ความรู / กระตุ น ให เ กิ ด การนํ า นโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ การติ ด ตาม
ความกาวหนาและการรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงาน
๔) มีการประกาศใชนโยบายมีความชัดเจนและมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ ดวยการวางแผนเพื่อผลักดันใหมีการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ
อยางเหมาะสมกับสถานการณและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๒.๒ ดานกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๑) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายครบทุกขอ
๒) มีการจัดทําแผนดําเนินการ (Action plan) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายใน
แตละเรื่อง
๓) มีแนวทางการติดตามการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั้งในดานผูปฏิบัติงาน และ
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม
๒.๓ ดานผลผลิต
๑) ผลลัพธจากการดําเนินงานตามนโยบาย สามารถชวยใหประชาชนมีชีวิตและความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
๒) ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนินงานตามนโยบายหรือขอเสนอแนะตอนโยบาย
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๓. การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
รายการผลการประเมิ น เชิ งคุ ณภาพจากการสั มภาษณ เ ชิ งลึ กหรื อสนทนากลุ มโดยใช การ
พรรณนาความเพื่ออธิบายผลการดําเนินงานตามนโยบาย ตามกรอบการประเมิน ดังนี้
๑) ปจจัยนําเขา (Input) คือ นโยบายเรงดวน และนโยบายพันธกิจ
๒) กระบวนการ (Process) คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ
๓) ผลลัพธ (Output) คือ การบรรลุวัตถุประสงค และความพึงพอใจของผูใชประโยชน
๔) ขอเสนอแนะตอนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตอนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประเมินผลความพึงพอใจตอนโยบายตามพันธกิจ และนโยบายเรงดวนของกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย จํานวน 3,000 ตัวอยาง จากการแบงเขตการตรวจราชการแบบบูรณาการ จํานวน 19 เขต
ซึ่งครอบคลุ มพื้น ที่ ต ามภู มิภ าค 6 ภูมิภ าค จํ านวน 9 เขตพื้ น ที่ และสุมตั ว อย างโดยการจับ ฉลาก
จังหวัดซึ่งเปนตัวแทนเขตพื้นที่ จํานวน 9 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมเปนจํานวน 10 พื้นที่
ตัวอยาง พรอมทั้งกําหนดโควตาตัวอยาง (Quota sampling) จังหวัดละ 150 ตัวอยาง ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนตัวอยางในการประเมินผลความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ภูมิภาค
เขตตรวจราชการ
จังหวัด
จํานวนตัวอยาง จํานวนตัวอยาง
ระยะ 6 เดือน ระยะ 9 เดือน
ภาคเหนือ
เขตที่ 15
เชียงใหม
150
150
ภาคกลาง
เขตที่ 1
ปทุมธานี
150
150
เขตที่ 17
พิษณุโลก
150
150
ภาคตะวันตก
เขตที่ 4
ราชบุรี
150
150
ภาคตะวันออก
เขตที่ 9
ตราด
150
150
ภาค
เขตที่ 11
อุดรธานี
150
150
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตที่ 14
นครราชสีมา
150
150
ภาคใต
เขตที่ 6
สุราษฎรธานี
150
150
เขตที่ 7
ภูเก็ต
150
150
กรุงเทพมหานคร
150
150
รวมจํานวน 3,000 ตัวอยาง
1,500
1,500
2. เครื่องมือในการประเมินผล
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ในครั้งนี้ เปนการประเมินผลเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การดํ าเนิ น งานตามนโยบายเร งด ว นและนโยบายตามพั น ธกิ จ จากกลุ มผูมีส ว นได ส ว นเสี ย ซึ่ งเป น
ประชาชน ดังนี้
1) ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และรายรับจากเบี้ยยังชีพ
2) ตอนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จํานวน 3 ขอ ไดแก วิสัยทัศนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3) ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จากนโยบายเรงดวน 8 เรื่อง จํานวน 25 ขอ
4) ตอนที่ 4 ความความพึงพอใจตอโครงการตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จํานวน 13 ขอ
โดยดําเนินการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินผล และจากผูบริหาร นักวิชาการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พรอมทั้งนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากกลุมทดสอบ จํานวน 30 คน
และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient
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Alpha) ไมต่ํากวา 0.75 ทั้งรายขอและโดยรวม โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งไดดําเนินการเลือกขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง 0.75 - 0.82 เปนขอคําถามที่ใชในการ
ประเมินผล
3. การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ไดแก
จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยผูวิจัยศึกษาไดแทนคาคะแนนตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
แทน
5
คะแนน
พึงพอใจมาก
แทน
4
คะแนน
เฉย ๆ / ไมแนใจ
แทน
3
คะแนน
พึงพอใจนอย
แทน
2
คะแนน
พึงพอใจนอยที่สุด
แทน
1
คะแนน
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย
1.00-1.80 หมายถึง
นอยที่สุด
คาเฉลี่ย
1.81-2.60 หมายถึง
นอย
คาเฉลี่ย
2.61-3.40 หมายถึง
ปานกลาง
คาเฉลี่ย
3.41-4.20 หมายถึง
มาก
คาเฉลี่ย
4.21- 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
ตอนที่ 3 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาจากตัวอยางบุคลากร
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) สวนกลาง
จากจํานวนประชากรเจาหนาที่ทุกประเภท สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ในสวนกลาง จาก 7 หนวยงาน มีจํานวนรวม 9,825 คน
ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรเจาหนาที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใน
สวนกลาง
หนวยงาน
ประเภทเจาหนาที่
รวม
ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
1) สํานักงานรัฐมนตรี
1,604
741
165
2,510
และสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
2) กรมกิจการเด็กและ
500
1,397
400
2,297
เยาวชน
3) กรมกิจการ
170
140
68
378

9
ผูสูงอายุ
4) กรมกิ จ การสตรี
และสถาบันครอบครัว
5) กรมพั ฒ นาสั ง คม
และสวัสดิการ
6) กรมส ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
รวม

325

228

161

714

816

1,431

692

2,939

276

390

321

987

3,691

4,327

1,807

9,825

2) สวนภูมิภาค
จากจํานวนประชากรเจาหนาที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในสวนภูมิภาค จาก 76 จังหวัด มีจํานวนรวม 2,518 คน
ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนเจาหนาที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใน
สวนภูมิภาค
หนวยงาน
ประเภทเจาหนาที่
รวม
ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
สวนภูมิภาค 76
1,036
105
341
2,518
จังหวัด
ดังนั้น รวมจํานวนประชากรเจาหนาที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยทุกประเภททั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งสิ้น จํานวน 12,343 คน
สําหรับการคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จากจํานวนประชากรในสวนกลาง
และส ว นภู มิภ าค จํ า นวน 12,343 คน เมื่ อคํ า นวณกลุ มตั ว อย า งแล ว พบว า ได จํ า นวนตั ว อย า ง
387.53 ตัวอยาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ดังนั้น ใชกลุม
ตัวอยางในการศึกษา จํานวน 400 คน ดังนี้
n
โดยแทนคา

n
N
e
เมื่อแทนคาแลวไดผลลัพธดังนี้
n

=
=
=
=
=
=

N
1 + N(e)2
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อน
12,343
1 + 12,343 (0.05)2
387.53
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ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จํ านวนกลุ มตั ว อย า งที่ น อ ยที่ สุ ด ที่ ค วรนํ า มาศึ ก ษา คื อ 400
ตัวอยาง โดยผูวิจัยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลเปนจํานวน 410 ตัวอยาง โดยกําหนดการเก็บขอมูลจาก
การกํ าหนดโควต าจากตั วอย างส ว นกลาง จํ านวน 100 ตั ว อย าง และโควต าจากตั วอย างในส ว น
ภูมิภาค จํานวน 310 ตัวอยาง เปนอยางนอย ดังนี้
ตารางที่ 2.4 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
หนวยงาน
ประชากร
1. สวนกลาง
1) สํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงาน
2,510
ปลัดกระทรวง
2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2,297
3) กรมกิจการผูสูงอายุ
378
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
714
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2,939
6) กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
987
2. สวนภูมิภาค
จํานวน 76 จังหวัด แบงเปน 6 ภูมิภาค
2,518
ภูมิภาคละ 17 ตัวอยาง
รวม
2,518

ตัวอยาง

100

310
410

2. เครื่องมือในการประเมินผล
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ในครั้งนี้ เปนการประเมินผลเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานตามนโยบายปฏิรูปและพัฒนา จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพอายุงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และสถานที่ปฏิบัติงาน
2) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จากนโยบาย 5 ดาน จํานวน 22 ขอ
3) ตอนที่ 3 ความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จํานวน 10 ขอ
โดยดําเนินการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินผล และจากผูบริหาร นักวิชาการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พรอมทั้งนําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากกลุมทดสอบ จํานวน 30 คน
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และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาช (Cronbach’s Coefficient
Alpha) ไมต่ํากวา 0.75 ทั้งรายขอและโดยรวม โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง
ไดดําเนินการเลือกขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง 0.78 - 0.86 เปนขอคําถามที่ใชในการ
ประเมินผล
ตอนที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมกับการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
1) การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 12.00 น. หองบานพันตน โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุมเขารวมระดมความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 คน
2) การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย ครั้ ง ที่ 2 วั น พุ ธ ที่ 10 สิ ง หาคม 2559 เวลา 08.00 12.00 น. โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมเขารวม
ระดมความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 คน
2. การสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการสนทนากลุมยอยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชน
ผู เ ชี่ ย วชาญด านการค ามนุ ษย ผู เ ชี่ ย วชาญด า นคนไร บ านและคนขอทาน ผู เ ชี่ ย วชาญด านผู พิการ
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา ผูเชียวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร รวมจํานวน 10 ทาน
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหถึงการดําเนินงานตามนโยบายในปงบประมาณ 2559 ในประเด็นจุดแข็ง
ของนโยบาย จุดออนของนโยบาย โอกาสของนโยบาย และอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
นโยบาย
3.2 ข อเสนอแนะต อการกํ าหนดนโยบายในป งบประมาณ 2560 ทั้ งข อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
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บทที่ 3
การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษย สามารถสรุปผลการวิ จัยและประเมิน ผลจากการลงพื้น ที่เ พื่อเก็บข อมูล เชิ ง
คุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกได ดังนี้
๑. นโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
๑) นโยบายมีความครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เนื่องจากนโยบายพันธกิจมีการกําหนด
กลุมเปาหมายในการพัฒนาตามกลุมเปาหมายแตละกลุม
โดยกลุมเปาหมายของนโยบายสามารถแบงไดเปนกลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี กลุมผูพิการ
กลุมแรงงานจากการคามนุษย กลุมผูประสบปญหาทางสังคม เปนตน ซึ่งกลุมเปาหมายแตละกลุมมี
หนวยงานในระดับกรมเปนผูรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหาและพัฒนาศักยภาพดวยเชนกันโดยมี
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบตามพันธกิจ ดังนี้
๑.๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๑) พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ไดมาตรฐาน
ครอบคลุมกลุมเปาหมายสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
(๒) สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมและมีศักยภาพในการ
พัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและพื้นที่
(๓) สงเสริมระบบการคุมครอง การปองกัน การฟนฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๔) สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(๑) กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายดานการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย และความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
(๒) สงเสริมการมีสวนรวมและประสานความรวมมือของภาคีเครือขาย
(๓) สงเสริม สนับสนุน และประสานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี
และความรุนแรงในครอบครัว
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๑.๓) กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑) ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สูการปฏิบัติอยาง
บูรณาการ
(๒) พัฒนาองคกรดานคนพิการของประเทศใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และมีความเข็มแข็งสามารถดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน
(๓) เสริมสรางสังคมที่ปราศจากอุปสรรคตอคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงและใช
ประโยชนจากสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
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(๔) พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรเปนมืออาชีพ
๑.๔) กรมกิจการผูสูงอายุ
(๑) เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
(๒) ศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค
ความรู การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิ
ผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๓) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในการดําเนิน งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิ
ผูสูงอายุ
(๔) บริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ เพื่อการคุมครอง
การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
(๕) พัฒนา ฝกอบรมบุคลากรดานผูสูงอายุทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประชาชนทุกชวงวัย
(๖) ติดตามผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและ
การคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
(๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อตอการดําเนินงานดานการสงเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมกิจการ
ผูสูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๕) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คุมครอง สงเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเปนพลเมืองที่มีสมรรถนะตามวัย สามารถ
พึ่งตนเองได อยูอยางมีความสุข ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
นอกจาก กรมทั้ง ๕ กรม ซึ่งมีลักษณะการแบงงานกันทําตามกลุมเปาหมายแลว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ยังประกอบดวยหนวยงานประเภทอื่นอีก ๓ หนวยงาน คือ
(๑) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) ที่มีบทบาทหนาที่เปนองคกรของประชาชนที่มุงสราง
ความเขมแข็งของสังคมจากฐานราก ดวยพลังองคกรชุมชนและประชาสังคม (๒) การเคหะแหงชาติ
และ (๓) สํานักงานธนานุเคราะห
ทั้ ง นี้ จากการให ค วามสํ าคั ญ ต อกลุ มเป า หมายแต ล ะกลุ ม จึ ง มี ก ารกํ า หนดโครงการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ และมีนโยบายที่สอดคลองกับประเด็นของกลุมตัวอยางนั้น จากการลง
พื้นที่ทั้ง ๑๐ จังหวัด พบวา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแตละแหงมีการใหน้ําหนัก
หรื อ ความสํ า คั ญ ต อ กลุ ม เป า หมายแต ล ะกลุ ม ที่ แ ตกต า งกั น ซึ่ ง หลายแห ง มี ค วามโดดเด น ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย ๒ กลุมเปนหลัก คือ เด็กและเยาวชนและผูสูงอายุ
เช น กรณี พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด หนึ่ ง กล า วว า “อย า งที่ เ ข า ใจว า ถ า ผม
ขับเคลื่อนผมคิดวา ๑ ใน ๒ เรงดวนที่สุด คือ ผูสูงอายุ อีกเรื่อง คือ เรื่องเด็ก ตองการเปลี่ยนสังคมตอง
เริ่มที่เด็ก” เปนตน
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๒) นโยบายเรงดวนมีความสอดคลองกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนไป
ตามพันธกิจตามกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่กําหนด
ประเด็นการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging) ของประเทศไทย ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบวา จังหวัด
สิงหบุรีมีจํานวนผูสูงอายุสูงมากถึง รอยละ ๑๘ ของประชากรทั้งจังหวัด และเปนจังหวัดที่มีผูสูงอายุ
มากที่สุดในประเทศ ซึ่งทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมีการจัดกิจกรรม
เพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทั้งนี้ กลไกหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การใหสมาคมผูสูงอายุเขา
มาดูแล บูรณาการเครือขายรวมกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งทางจังหวัดสิงหบุรีไดจัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ผูสูงอายุ โดยในขณะนี้สามารถเปดเปนโรงเรียนผูสูงอายุ รุนที่ ๕ นอกจากนี้ ยังไดนําแนวคิดของมูลนิธิ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ใหความสําคัญตอผูสูงอายุใน ๔ มิติ คือ เรื่องการเตรียมความพรอมสู
การเปนผูสูงอายุ การสรางงานสรางอาชีพ การปรับสถานที่ใหเปนมิตรกับผู สูงอายุ และสุดทาย คือ
การดูแลผูสูงอายุระยะสุดทาย เปนตน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาจากการลงพื้นที่
๑๐ จังหวัด นั้น ประเด็นเรื่องการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นที่ทุกพื้นที่ใหความสําคัญ เนื่องจากมี
จํ า นวนผู สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ป แต อ าจมี ค วามแตกต า งกั น ในรายละเอี ย ด เช น กรณี จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนจัง หวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
เกิดปญหาผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง เนื่องจากบุตรหลานมีการอพยพยายถิ่นฐานไปทํางาน
ในเมืองหรือกรุงเทพมหานคร เปนตน
สวนประเด็นการคามนุษยที่สหรัฐอเมริกา ไดจัดลําดับใหประเทศไทยยังคงอยูใน “เทียร ๓”
ในรายงานสถานการณคามนุษย (Trafficking in persons หรือTIP) ป ๒๐๑๕ โดยเทียร ๑ (Tier ๑) –
หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายปกปองเหยื่อการคามนุษยอยาง
ครบถวนสวนเทียร ๒ (Tier ๒) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของ ทีวีพีเอ
ไมครบถวนแตมีความพยายามอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานเหลานั้น ทั้งนี้ เทียร ๒
บัญชีรายชื่อประเทศที่ตองจับตามอง (Tier ๒ Watch list) หมายถึง ประเทศที่การคามนุษยเพิ่มขึ้น
ลมเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการตอสูกับการคามนุษยในปที่ผานมาและถูก
พิจารณาวากําลังพยายามอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหสามารถทําตามมาตรฐานขั้นต่ําของ ทีวีพีเอ โดย
สัญญาวาจะใชมาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปถัดไป
สําหรับเทียร ๓ (Tier ๓) หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตาม
กฎหมายดานการคามนุษยของสหรัฐอเมริกา และไมไดใชความพยายามอยางมีนัยสําคัญที่จะแกไข
ปญหาการคามนุษย ซึ่งผลของการที่ประเทศไทยตกอยูในขั้นเทียร ๓ นั้นสงผลให (๑) อาจสูญเสีย
ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าในด านต า ง ๆ ที่ ไ ม ได เ กี่ ย วข อ งกั บ ความช ว ยเหลื อด า น
มนุษยธรรมและการคา (๒) อาจเผชิญหนากับการถูกสหรัฐอเมริกาคัดคานความชวยเหลือจากสถาบัน
สําคัญระหวางประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด แบงก (หรือ
ธนาคารโลก) (๓) อาจรวมถึงการถูกสหรัฐอเมริกาคัดคานรวมถึงความชวยเหลือจากองคกรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ระหวางประเทศเปนตน
ทั้งนี้ จากการลงพื้น ที่เ พื่อเก็บข อมู ลใน ๑๐ จั งหวั ด นั้ น พบว า จั งหวัดที่ พบป ญหาการค า
มนุษยมากที่สุด คือ พื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ได
ใหความสําคัญตอการติดตามการคามนุษย ซึ่งเปนชาวโรฮิงญา โดยมี การรวมมือกับ หนวยงานสว น
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ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนองคกรเอกชนตาง ๆ พยายามผลักดันใหแรงงานซึ่ง
เปนการคามนุษยออกไปจากประเทศไทย หรือหากมีการจับกุมเพื่อรอการผลักดันออกนอกประเทศนั้น
ไดมีการดําเนินการจัดหาที่พักพิงเพื่อเยียวยา และพยายามสรางความเขาใจตอประเด็นการคามนุษย
ตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่
๓) การกําหนดนโยบายเชิงประเด็นตามกลุมเปาหมายเปนหลัก
สําหรั บนโยบายเรงดว นทั้ ง ๘ เรื่ อง นั้ น เป นการกําหนดนโยบายในประเด็ นต าง ๆ อยาง
ครอบคลุ มทั่ วทุ กพื้ น ที่ ทุกจังหวั ดไดรั บ การสนับ สนุ นงบประมาณจากนโยบายในแต ละเรื่ องแต ล ะ
ประเด็นในสัดสวนที่เทาเทียมกัน ซึ่งในความเปนจริงแลวผลจากการเก็บขอมูลในพื้นที่ พบวา ในแตละ
จังหวัดมีความหนักเบาของสถานการณในประเด็นตาง ๆ ที่แตกตางกันเชน ในกรณีจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเปน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบ และมีสมาชิกของ
ครอบครัวสวนหนึ่งเสียชีวิตจากการปญหาดังกลาว จึงพบวามีสตรีจํานวนหนึ่งที่ตองตกอยูในสถานภาพ
หญิงหมาย เนื่องจากสามีเสียชีวิตจากปญหาความไมสงบดังกลาว ดังนั้น การสงเสริมอาชีพและการ
สร างขวั ญกําลั งใจให กับ สตรีกลุ มนี้จึ งเปน สิ่ งสําคั ญ โดยเฉพาะสตรี ที่ต องรับ ภาระเลี้ ยงดู บุ ตรหรื อ
ครอบครั ว ตามลํ าพั ง ประกอบกั บพบว ามี เ ด็กและเยาวชนจํ านวนหนึ่ งที่ ต องกลายเป นเด็ กกํ าพร า
สืบเนื่องมาจากผูปกครองเสียชีวิตทั้งพอและแมจากปญหาความไมสงบดังกลาวอีกดวย ดังนั้น กลไก
หนึ่งที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดนราธิวาส ใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาเด็กและสตรี หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบนี้ คือ การเขาถึงชุมชนโดย
เจาหนาที่เยียวยา ซึ่งเปนเจาหนาที่อาสาสมัครที่เปนผูเขาไปดูแลชวยเหลือเยียวยาประชาชนผูที่ไดรับ
ผลกระทบ ดั งนั้ น หากสามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ยั งต องประสบกับ ป ญหาดังกลาวอยู กลไกการ
ทํางานผานเจาหนาที่เยียวยา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดีนั้น อาจจําเปนตองสนับสนุนใหกลไกนี้มี
ความต อเนื่ องควบคู ไปกับ สภาพป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น เช น เดี ย วกั นกั บ ด านเด็ กและเยาวชน ซึ่ งตั ว แทน
เยาวชนเห็นวาเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต ยังสะทอนใหเห็นถึงความเปนเยาวชนชายขอบ ที่ยังรูสึก
ถึงความไมเทาเทียมกับเยาวชนในจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางกลไกในการสรางความเทา
เทียมใหกับเยาวชนกลุมนี้ ที่อาจกลายเปนความเสี่ยงของการพัฒนาหรือของปญหาที่เกิดจากความรูสึก
ไมเทาเทียมนี้ไดในอนาคตหากไมไดรับการสรางความเขาใจ
ในแตละจังหวัดมีความพยายามนํานโยบายเรงดวนและนโยบายตามพันธกิจไปบูรณาการใช
กับสถานการณของจังหวัดไดอยางเหมาะสม แตอาจประสบปญหาในดานงบประมาณบาง เนื่องจาก
การปรับแผนเชิงปฏิบัติการตามนโยบายดานตาง ๆ นั้น สามารถทําไดอยางสอดคลองก็จริง แตในบาง
กรณีพบวาไมสามารถปรับหมวดงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของพื้นที่
เนื่องดวยขัดตอระเบียบราชการ
๔) แผนเชิงปฏิบัติการสวนใหญมีความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบายตาม
พันธกิจ และกิจกรรมสวนใหญเปนไปตามกรอบที่นโยบายกําหนดไว
จากผลการศึกษา พบวา กิจกรรมในแผนเชิงปฏิบัติการสวนใหญเปนกิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้น
หรือระบุตามความตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุม กลุมเปาหมายมีบทบาทในการเสนอแผนงาน
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ โดยมีเจาหนาที่สํานักงานพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําจังหวัด ดําเนินงานในลักษณะพี่เลี้ยงที่คอยแนะนําใหคําปรึกษา
ในการเขียนโครงการตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับกรอบที่ไดกําหนดไว เชน กรณีพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่ง
เปนจังหวัดที่มีกิจกรรมลอยกระทงสายในแมน้ําป ง และไดมีการจัดขบวนพาเหรดในวันลอยกระทง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดสนับสนุนใหกลุมชมรมคนพิการของจังหวัด จัด
ขบวนพาเหรดคนพิการเขารวมดวย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการแสดงออกถึงความเทาเทียมกันของคน
พิการ และชวยใหคนพิการไดออกสูสังคมภายนอก ดวยการสรางการยอมรับในตนเองและการจากรับ
จากผูอื่นดวย
สว นในพื้ นที่ จังหวัด อํานาจเจริญ ไดนํ านโยบายการคุ มครองและพั ฒนาศั กยภาพเด็ กและ
เยาวชน ไปดําเนินการจัดทําแผนเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
สะอาด โครงการสงเสริมการยกระดับศูนยเด็กเล็ กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โครงการเสริมสรางความเข็มแข็ง
ของสภาเด็กและเยาวชน โครงการวัยใสใสใจทําดี โครงการเสริมสรางทักษะดานอาชีพระยะสั้นใหเด็ก
ในวั ย เรี ย น เป น ต น สํ าหรั บ จั งหวั ด อุทั ย ธานี ได มีการจั ด โครงการศู น ย คุมครองคนไรที่พึ่ง จั งหวั ด
อุทัยธานี จัดกิจกรรมออกหนวยปฏิบัติตามแผน “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
จังหวัดอุทัยธานี” ตามโครงการสถานีสวัสดิการ ประจําป ๒๕๕๙ ณ บานหนองยาง ตําบลสุขฤทัย
อํ า เภอห ว ยคต โครงการและกํ าหนดแนวทางเพื่ อคั ด เลื อ กกลุ มเป า หมายที่ เ ข ารั บ การอบรมตาม
โครงการสรางภูมิคุมกันแกกลุมเพื่อปองกันการถูกลอลวงป ๒๕๕๙ เปาหมาย ๒๕ คน ณ ตําบลอุทัย
เกา อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปนตน
๒. กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๑) การสรางเครือขายและสายสัมพันธ
การนํานโยบายเรงดวน และนโยบายตามพันธกิจไปปฏิบัติของหนวยงานสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในพื้นที่จังหวัด ๑๐ แหง พบวา การดําเนินงานของทุกพื้นที่
เปนการดําเนิ นงานในประเด็นต าง ๆ รวมกับ สวนราชการอื่น ๆ องค กรปกครองสว นทองถิ่ น และ
เครือขายของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เชน สภาเด็กและเยาวชน เครือขายองคกรคนพิการ
ชมรมผูสูงอายุ ชมรมสตรี เปนตน จึงกลาวไดวาการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาหมายนั้น กระทรวงฯ ไมสามารถดําเนินงานได
อยางโดดเดี่ยว เนื่องจากนโยบายของกระทรวงฯ ในทุกดานจัดเปนนโยบายในระดับมหภาค (Macro
policy) และมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งในมิติเชิงประเด็น และมิติเชิงพื้นที่ ดังนั้น จึงจําเปนตอง
อาศัยหนวยงานอื่น ๆ เขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาจังหวัดพื้นที่ทั้ง ๑๐ แหง พบวา กลไกหลักที่สําคัญที่สุด คือ เครือขาย
ซึ่งเปนเครือขายองคกรภาคประชาชนจากกลุมเปาหมายแตละกลุม ซึ่งในภาพรวมแลวเครือขายที่
ทํางานรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวั ด ทั้ง ๑๐ จังหวัด จัดวามีความ
เขมแข็งเปนอยางมาก แตทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับศักยภาพของผูนําเครือขายแตละกลุมเองดวย จึงทําให
แตละจังหวัดมีความเขมแข็งของเครือขายที่แตกตางกันออกไป เชน จังหวัดรอยเอ็ด โดยศูนยบริการ
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คนพิ ก ารจั ง หวั ด “ศู น ย บ ริ ก ารคนพิ การจั ง หวั ด ” เป น หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร สิ ท ธิ
ประโยชน สวัสดิการ และความชวยเหลือที่คนพิการรองขอ โดยคนพิการ องคกร ชมรม สมาคมคน
พิการสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผานทางศูนยบริการคนพิการจังหวัด และศูนยฯ จะดําเนินการพิจารณาสงตอคําขอไปยังกองทุนฯเพื่อ
ขอรับงบประมาณ ซึ่งสามารถกูยืมเงินกองทุนฯ ในการสงเสริมการประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆ ได โดยใหมีการกูยืมเงินสําหรับประกอบอาชีพ สําหรับคนพิการทุกรายที่ตองการ โดย
ไมมีดอกเบี้ย หรือเปนการสนับสนุนดานกลุมอาชีพ กลุมตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยชมรม สมาคมของคน
พิการ ทั้งนี้ สมาคมชมรมตาง ๆ จะขอเปนโครงการสนับสนุน แลวแตกลุมหรือชมรม มีความถนัดใน
ดานใด ไมวาจะเปนการจักสาน หรือการเกษตร เปนตน ในสวนของการทํากิจกรรม/ โครงการ รวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนั้น ทางสมาคม ชมรมคนพิการ จะเขามารวม
โครงการ โดยในชวง ๓ ป จะมีการรวมกันจัดทําแผนลวงหนาเสนอแนวทางวาแตละกลุมหรือแตละ
ชมรมตองการกิจกรรมอะไร มีการจัดทําแผนกิจกรรมเสนอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ซึ่งทางสํานักงานฯ จะมีการดําเนินการจัดตั้งและประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาแตละโครงการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับจังหวัดลําปาง ไดมีการรวมกลุมของเครือขายทั้งกลุมเยาวชน ผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุม
คนพิการ รวมถึงสมัชชาตาง ๆ ประมาณ ๑๐๔ องคกร ที่เขามารวมกันดําเนินงาน โดยในปที่ผานมาได
มีการกําหนดประเด็นสาธารณะของจังหวัดลําปาง ซึ่งมีการจัดทําขอตกลงรวมกันในประเด็น “ทองไม
พรอม” ซึ่งมาจากการระดมความคิดเห็นของเครือขายตาง ๆ รวมกัน จนกลายเปนขอตกลง หรือ MOU
จังหวัดลําปาง นอกจากประเด็นทอ งไมพรอมแลวในปที่ผานมาจังหวัดลําปางยังไดมีการขับเคลื่อน
ประเด็นผูสูงอายุอยางควบคูกันดวย สวนจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา มีเครือขายผูสูงอายุที่เขมแข็งเปน
อยางยิ่ง คือ ชมรมผูสูงอายุบานเปอย ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งกอตั้ง
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมที่ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกใน
ชุ มชนนี้ ได และการดํ าเนิ น งานสนองตอบต อ นโยบายของการเตรี ย มพร อมรองรั บ ผู สู งวั ย อย างมี
คุณภาพได ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการสรางรายไดใหผูสูงอายุไมเปนภาระของลูกหลาน ดานสุขภาพ
กายและจิตใจที่มีกิจกรรมตาง ๆ ในการสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุ จึงมีความนาสนใจที่สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ควรขยายผลใหชุมชนอื่น ๆ ไดนําไปใชเปนแบบอยางใน
การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในระดับพื้นที่
นอกจากการดําเนินงานรวมกันกับเครือขายกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เขมแข็งดังกลาวมาแลว
ในระดับพื้นที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตองมีการดําเนินงานรวมกันกับ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น โดยผลการศึ กษาในจั งหวั ด พื้ น ที่ ทั้ง ๑๐ แห ง พบวา การดําเนิ น งาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดั บ พื้ น ที่ เนื่ อ งจากมี ก ฎหมายที่ กํา หนดให องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เข า มามี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงาน ทั้งในดานงบประมาณ และในดานการบริหารจัดการ แตอยางไรก็ตาม พบวา มีบางพื้นที่
เทานั้นที่การดําเนินงานไมไดรับความรวมมือหรืออํานวยความสะดวกเทาที่ควร แตเปนปญหาที่เกิดขึ้น
ในระดับบุคคลหรือตัวผูปฏิบัติเทานั้น ที่ยังขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน
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๒) บุคลากรผูปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาในพื้น ที่ทั้ง ๑๐ จังหวัด พบวา เจ าหน าที่ หรือผูป ฏิบัติ งานของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับคําชมเชยและชื่นชมจากกลุมเปาหมายและเครือขายเปน
อยางยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน มีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบของ “พี่
เลี้ยง” ที่คอยใหคําแนะนําคําปรึกษาแกผูนําเครือขายกลุมตาง ๆ ในการเสนอขอโครงการหรือกิจกรรม
ที่ชมรม องคกรเครือขายมีความตองการ ทั้งนี้ แสดงใหเห็นวานอกจากการดําเนินงานของเจาหนาที่
หรื อผู ป ฏิ บั ติ งาน จะดํ าเนิ น งานตามภาระงานของตนเองแลว ส ว นใหญ ยังดํ าเนิ น งานอย างมี “จิ ต
สาธารณะ” นอกจากนี้ กลุมเครือขายสวนใหญในทุกจังหวัดพื้นที่ ๑๐ แหง เห็นวาจํานวนเจาหนาที่
หรื อผู ป ฏิ บั ติ ง านของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ยั ง มี จํ า นวนน อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบที่มีมากขึ้ น ประกอบกับยังขาดบุคลากรในพื้นที่ระดับ
อําเภอ บางครั้งจึงทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางไมทั่วถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกทองถิ่น
นอกจากการดําเนินงานของเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ในระดับพื้นที่ยังมีกลไกการปฏิบัติงาน โดยอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงและ
ความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนกลไกในระดับทองถิ่น ที่เกิดขึ้นภายใตโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (อพม.) เปนโครงการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหอาสาสมัครที่มีอยูอยาง
หลากหลายใน ชุมชนและหมูบานไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เนื่องจากไดพิจารณาวา ภารกิจดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีขอบเขตกวางขวาง
เกี่ยวของกับประชากรทุกกลุม ซึ่งในที่นี้ไดพิจารณาจากกลุมอาสาสมัครที่มีอยูในชุมชนเปนลําดับแรก
โดย อพม. มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) นําเสนอขอมูลสถานการณปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผูไดรับผลกระทบ
เพื่อนําไปสูการเฝาระวังหรือปองกันและแกไขปญหา (ชี้เปา เฝาระวัง)
(๒) ประสานการดําเนินงานกับเครือขายทุกระดับ ทั้งการชวยเหลือผูประสบปญหา
การปองกัน แกไขปญหา และการฟนฟูผูประสบภัยธรรมชาติ (เชื่อมกลุมเดิม - สรางเสริมกลุมใหม)
(๓) ผลักดันหรือกระตุนใหชุมชนรวมกันจัดทําแผนชุมชนเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาสังคมของชุมชน (รวมใจทําแผนชุมชน)
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด พบวา กลไกการปฏิบัติงานของ อพม. ยังมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกลไกอาสาสมัครประเภทอื่น
เชน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูที่เปน อพม. สวนใหญนั้น
เปนอาสาสมัครที่เปน อสม. อยูแลวแตเดิม และอาจเปนอาสาสมัครในการดําเนินงานเรื่องอื่น ๆ ไป
พรอม ๆ กัน จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ อพม. ไดอยางเต็มที่ ประกอบกับ
การปฏิบัติหนาที่ อพม. เปนการดําเนินงานในรูปแบบอาสาสมัครและจิตอาสา ซึ่งไมมีคาตอบแทน
ให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน จึ ง อาจทํ าให ขาดป จ จั ย สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน เช น ค า พาหนะในการเดิ น ทาง
ตลอดจนการขาดแรงจูงใจใหเขามาปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้น กลไก อพม. จึงเปนกลไกที่ตองอาศัย
ประชาชน หรือเครือขายผูที่มีจิตอาสาที่แทจริง จึงจะใหกระบวนการดําเนินงานภายใตกลไกดังกลาว
ประสบความสําเร็จ
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๓) แนวปฏิบัติและเทคนิคการดําเนินงาน
(๑) รูปแบบการปฏิบัติงานกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เนื่องจากการดําเนินงานของเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ตองอาศัยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รวมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเปน
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น จากผลการศึกษา พบวา รูปแบบการปฏิบัติงานจึงเกิดขึ้นใน
ลั ก ษณะของเครื อ ข า ยและการประสานความร ว มมื อกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ เป น กลไกสํ า คั ญในการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาอย า งบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ โดยเฉพาะในการแก ไ ขป ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ อ น
หลากหลาย และเกินกวาความรั บผิดชอบขององคกรใดองค กรหนึ่ งโดยเฉพาะ ทั้ งนี้ ผลการศึกษา
สะทอนใหเห็นวาเครือขายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย นั้น สวนใหญเปนเครือขายแนวนอน (Horizontal network) โดยเครือขาย
ลักษณะนี้มองวาสถานภาพของสมาชิกในเครือขายมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีลักษณะชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ถอยทีถอยอาศัย เชน ในการดําเนินงานของ พมจ. และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมกันกับ
ผูนําเครือขายตาง ๆ มีการดําเนินไปเฉกเชนกัลยาณมิตรภายใตความสัมพันธอันดีตอกัน
(๒) เทคนิคการจัดทําเอกสารเสนอขอโครงการ และกิจกรรมโดยภาคประชาชน
ในการดําเนินกิจกรรมระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รวมกับภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนหรือเครือขายนั้น นับวาเปนการทํางานโดยใชระบบราชการเปนโครงสรางหลักดาน
การบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ จากผลการศึกษา พบวา เครือขายที่ทํางานรวมกันกับ
เจาหนาที่ภาครัฐสวนใหญ ประสบปญหาความไมเขาใจในดานเทคนิควิธีหรือระเบียบราชการที่ถูกตอง
จึงทําใหการขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มาจากภาคประชาชนหรือเครือขายผิดแบบแผน
หรือไมเปนไปตามระเบียบราชการ จึงทําใหเกิดความลาชาหากตองแกไข และในบางกรณีโครงการที่
เสนอขอไปอาจถูกปฏิเสธจากผูพิจารณา ดังนั้น ควรมีการสรางศักยภาพและความรูผูนําเครือขาย
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ แนวปฏิ บั ติ ต าง ๆ ทางราชการที่ สํ าคัญอย างสม่ํ าเสมอ เนื่ องจากการ
เสริมสรางศักยภาพของสมาชิกในเครือขาย มีความจําเปนตอการพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็ง ซึ่ง
จะสามารถชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีจํานวนนอยอยูแลวไดอีกหนทางหนึ่งดวย
๓. การบรรลุวัตถุประสงค และความพึงพอใจของผูใชประโยชน
๑) การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินถึงผลลัพธเชิงคุณภาพ
(๑) การดําเนินงานมีความครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยพิจารณาจากการมีสวน
รวมในกิจกรรมและโครงการระหวางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในแตละจังหวัด
รวมกับเครือขายแตละกลุมที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยทุกกลุมเปาหมายมีโครงการ/ กิจกรรม
ที่สามารถสนับสนุนกลุมเปาหมายทุกกลุมในทุกพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ซึ่งในเบื้องตน ผลจากการศึกษา
พบว า เครือขายทุ กเครือขายในทุ กพื้ นที่ มีการรับ รูและเข าใจเกี่ ยวกับ นโยบายของ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีการปรับนโยบาย จากป ๒๕๕๘ ในเรื่อง “๗ เรงดวน ๔
พัฒนา ๙ พันธกิจ” ไปสูนโยบายในป ๒๕๕๙ ในเรื่อง “๘ เรงดวน ๕ พัฒนา ๑๑ พันธกิจ”
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(๒) มีการกําหนดประเด็นเชิงพื้นที่ที่มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันของ
แตละพื้นที่ แตอาจยังขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับพื้ นที่ในเชิงลึก เชน ระดับตําบล ระดับ
หมูบาน ทั้งนี้ อาจมีการถอดบทเรียนและนํารูปแบบการบริหารจัดการของเครือขายที่เขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพจากพื้นที่ เชน เครือขายชมรมผูสูงอายุบานเปอย ต.เปอย จังหวัดอํานาจเจริญ ไปปรับใช
กับพื้นที่อื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
(๓) ประสิ ทธิ ผ ลของการดํ าเนิ น งานตามนโยบายเกิ ด ขึ้ น จากการดํ าเนิ น งานตาม
โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเปนตัวชี้วัดเฉพาะของนโยบายแตละประเด็นซึ่งแยกจากกัน โดยยังขาด
การบู ร ณาการโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ามารถตอบสนองนโยบายในด า นต า ง ๆ ร ว มกั น อย า ง
หลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมของ เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ สตรี นั้น สามารถบูรณาการใหเกิดขึ้น
รวมกันภายใตโครงการหรือกิจกรรมเดียวกันไดหรือไม อยางไร
(๔) ความตอเนื่องและยัง่ ยืนของโครงการหรือกิจกรรม ที่ตอบสนองตอนโยบาย
๒) การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(๑) สามารถตอบสนองความพึงพอใจของเครือขายหรือกลุมเปาหมายของนโยบายได
ทุกกลุม โดยเครือขายสวนใหญมีความพึงพอใจตอตัวนโยบายเปนอยางยิ่ง แตเห็นวานโยบายดังกลาว
ยังขาดความครอบคลุมเชิงพื้นที่ และครอบคลุ มเครือขายทุกกลุมอยางทั่วถึง ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา ในทุกพื้นที่ ๑๐ จังหวัด นั้น มีเครือขาย ชมรม ที่ขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ ตามนโยบายของ
กระทรวง ฯ ครบทุกเครือขายในทุกพื้นที่ ซึ่งการทํางานของเครือขายของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละ
กลุมจะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกในเครือขายไดอยางสอดคลองกับความตองการ
(๒) ผูปฏิบัติงานเห็นวานโยบายมีความยืดหยุนและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได
อยางมีป ระสิทธิภ าพ ตลอดจนสามารถบูร ณาการนโยบายในเชิงพื้ นที่ไดอยางเหมาะสม เนื่องจาก
นโยบายในป ๒๕๕๙ นั้น มีลักษณะตอยอด ขยายผล และมีความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและ
นโยบายพันธกิจในป ๒๕๕๘ ที่ผานมา ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติของเจาหนาที่จึงมีความเขาใจ
ตอนโยบาย และกิจกรรม โครงการ ที่จัดทําขึ้นสวนใหญจึงมีความตอเนื่องมาจากปที่ผานมา ทั้งนี้ จาก
ความตอเนื่องของนโยบาย และความเขาใจตอนโยบายของผูปฏิบัติงาน จะชวยสงผลใหการดําเนินงาน
มีแนวโนมในดานประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามนโยบายไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 4
การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ในการวิจัยและประเมินผลจากการสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและ
นโยบายพันธกิจของประชาชน ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นี้การดําเนินงานประเมินผลโดยใชการเก็บ
ขอมูลจากกลุมเปาหมายหมาย ดวยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางทั้งประเทศ
จํานวน 3,000 คน ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 1843 คน คิดเปนรอยละ
61.40 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 1157 คน คิดเปนรอยละ 38.60 สวนใหญมีอายุ ระหวาง
21 - 25 ป จํานวน 658 คน คิดเปนรอยละ 21.90 รองลงมาอายุ ระหวาง 15 – 20 ป จํานวน
464 คน คิดเปนรอยละ 15.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 1,610 คน คิดเปน
รอยละ 53.70 รองลงมาสมรสแลว จํานวน 1,116 คน คิดเปนรอยละ 37.20 ในดานการศึกษานั้น
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 1,019 คน คิดเปนรอยละ 34.00
รองลงมา มัธยมศึกษา/ ปวช. จํานวน 830 คน คิดเปนรอยละ 27.70 สวนใหญเปนนิสิต/ นักศึกษา/
นักเรียน จํานวน 617 คิดเปนรอยละ 20.60 รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพรับจางทั่วไป/ รานคา/
บริษัทเอกชน จํานวน 611 คน คิดเปนรอยละ 20.40 ทั้งนี้ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน เดือนละ
9,000 - 15,000 บาท จํานวน 898 คน คิดเปนรอยละ 29.90 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 618 คน คิดเปนรอยละ 20.60 โดยสวนใหญไมเขาขาย
หรือไมถึงเกณฑรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 2,645 คน คิดเปนรอยละ 88.20 ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน รอยละ ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทางประชากร
จํานวน
เพศ
ชาย
1157
หญิง
1184
อายุ
15 – 20 ป
464
21 – 25 ป
658
26 – 30 ป
427
31 – 35 ป
319
36 – 40 ป
286
41 – 45 ป
285
46 – 50 ป
219
51 – 55 ป
115
56 – 60 ป
84
61 – 65 ป
53
ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป
80
สถานภาพ
โสด
1,610
สมรส
1,116
หยาราง
177
หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)
97
การศึกษา
ประถมศึกษา
447
มัธยมศึกษา/ ปวช.
830
อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร / ปวส.
417
ปริญญาตรี
1,019
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
230
อื่นๆ
57
อาชีพ
วางงาน / ประกอบอาชีพไมได
159
อาชีพคาขาย / เจาของกิจการ / อาชีพอิสระ
474
รับจางทั่วไป / รานคา / บริษัทเอกชน
611
ขาราชการ / บํานาญ / เจาหนาที่ของรัฐ
452
พนักงาน / เจาหนาที่ในรัฐวิสาหกิจ
269
นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน
617

รอยละ
38.60
61.40
15.50
21.90
14.60
10.60
9.50
9.50
7.30
3.80
2.80
1.80
2.70
53.70
37.20
5.90
3.20
14.90
27.70
13.90
34.00
7.00
1.90
5.30
15.80
20.40
15.10
9.00
20.60
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ลักษณะทางประชากร
อาชีพ
เกษตรกร / ทําไร ทํานา ทําสวน / เลี้ยงสัตว
อาชีพไมแนนอน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาเดือนละ 9,000 บาท
เดือนละ 9,000 - 15,000 บาท
เดือนละ 15,001 - 20,000 บาท
เดือนละมากกวา 20,000 บาท
ไมมีรายไดจากการทํางาน
รายรับจากเบี้ยยังชีพ
ไมเขาขายหรือไมถึงเกณฑรับเบี้ยยังชีพ
รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
รับเบี้ยยังชีพคนพิการ และผูสูงอายุ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
รับเบี้ยยังชีพประเภทอื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

364
54

12.10
1.80

618
898
584
394
506

20.60
29.90
19.50
13.10
16.90

2,645
33
153
21
25
123

88.20
1.10
5.10
0.70
0.80
4.10
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2. การรับรูเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2.1 วิสัยทัศนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนนอยมีการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับวิสัยทัศนของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คือ มุงสูสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน
จํานวน 730 คน คิดเปนรอยละ 24.30
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับวิสัยทัศนของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย คือ บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบําบัดทุกข บํารุ งสุข
ประชาชน จํานวน 1,433 คน คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมามีการรับรูที่ไมถูกตอง คือ ศักยภาพ
สูงเพื่ อสงเสริ มขี ดความสามารถในการแข งขั น ทางเศรษฐกิจ มี ความมั่ น คง และมี คุณภาพชี วิต ที่ ดี
จํานวน 837 คน คิดเปนรอยละ 27.90
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน รอยละ การรับรูเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
วิสัยทัศนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
จํานวน
รอยละ
ความมั่นคงของมนุษย
1. บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
1,433
47.80
บําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน
2. มุงสูสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
730
24.30
รวมกัน
3. ศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการ
837
27.90
แขงขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
รวม
3,000
100.0
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2.2 การรับรูบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มากที่สุดใน เรื่อง การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและ
บริการสังคม จํานวน 2,032 คิดเปนรอยละ 67.70 รองลงมา คือ เรื่อง การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
จํานวน 1,990 คิดเปนรอยละ 66.30
ในทางตรงกั นข าม ผลการศึ กษา พบว า กลุมตั วอย างไมมีการรั บรู บ ทบาทหน าที่ และการ
ดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มากที่สุดใน เรื่อง การพัฒนาพื้นที่
รองรับผูประสบปญหาทางสังคม เชน คนจน คนขอทาน คนไรบาน จํานวน 1,017 คิดเปนรอยละ
33.90 รองลงมา คือ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 925 คิดเปนรอยละ 30.80
ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงการรับรูบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
บทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวง
รับรู
ไมรับรู
ไมแนใจ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
1. การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
1,990**
601
409
(66.30)
(20.00)
(13.60)
2. การพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ การสั งคมและบริ การ 2,032*
651
371
สังคม
(67.70)
(21.70)
(10.60)
3. การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของสถาบั น
1,725
787
488
ครอบครัว
(57.50)
(26.20)
(16.30)
4. การคุ มครองและพั ฒ นาศั กยภาพเด็ กและ
1,667
852
481
เยาวชน
(55.60)
(28.40)
(16.00)
5. การพัฒนาสถานภาพสตรีและความเทาเทียม 1,738***
790
472
ระหวางเพศ
(57.90)
(26.30)
(15.70)
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
1,502
925
573
(50.10)
(30.80)
(19.10)
7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1,478
919
603
(49.30)
(30.60)
(20.10)
8. การพัฒ นาพื้นที่ร องรับผู ประสบป ญหาทาง
1,351
1,017
632
สังคม เชน คนจน คนขอทาน คนไรบาน
(45.00)
(33.90)
(21.10)
9. การพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย เชน
1,730
7,54
516
อพม. ชมรมผูสูงอายุ สภาเยาวชน
(57.70)
(25.10)
(17.20)
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2.3 ความคิดเห็นตอปญหาในสังคมไทยที่มีความสําคัญมากที่สุด
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปญหาในสังคมไทยที่มีความสําคัญ
มากที่สุด คือ ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จํานวน 1,956 คน
เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางทั้งหมด คิดเปนรอยละ 65.20 รองลงมา คือ ปญหาการคามนุษย จํานวน
1,760 คน เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางทั้งหมด คิดเปนรอยละ 58.70 ลําดับสาม คือ ปญหาที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยคนพิการ และผูสูงอายุ จํานวน 1,457 คน เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 48.60 ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน รอยละ ความคิดเห็นตอปญหาในสังคมไทยที่มีความสําคัญมากที่สุด
หนาที่และการดําเนินงานของกระทรวง
เลือกตอบ
ไมเลือกตอบ
ลําดับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
1) ปญหาการคามนุษย
1,760
1,240
2
(58.70)
(41.30)
2) ปญหาที่อยูอาศั ยสํ าหรับ ผูมีรายไดน อยคน
1,457
1,543
3
พิการ และผูสูงอายุ
(48.60)
(51.40)
3) ปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
964
2,036
5
(32.10)
(67.90)
4) ปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและ
1,956
1,044
1
บุคคลในครอบครัว
(65.20)
(34.80)
5) ปญหาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
1,414
1,586
4
(47.10)
(52.90)
6) ปญหาการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ
582
2,418
7
(19.40)
(80.60)
7) ปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน
729
2,271
6
(24.30)
(75.70)
8) ปญหาอื่น ๆ
55
2,945
8
(1.80)
(98.20)
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3. ความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1) นโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย มากที่สุด
เรื่อง การปองกันและปราบปรามการคามนุษยทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด (คาเฉลี่ย 3.93) ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
2) นโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุ
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการ
และผูสูงอายุ มากที่สุด เรื่อง การดําเนินโครงการบานมั่นคงชุมชนแออัด (พอช.) บานเอื้ออาทร และ
บานยั่งยืน (บานการเคหะ) (คาเฉลี่ย 3.71) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
3) นโยบายการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
กลุ มตั ว อย า งมี ความพึ ง พอใจนโยบายการเตรี ย มความพร อมรองรั บ สั งคมสู งวั ย อย า งมี
คุณภาพ มากที่สุด เรื่อง เสริมสรางการดูแลผูสูงอายุ ดวยการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและ
ทองถิ่นใหสามารถดูแลผูสูงอายุได (คาเฉลี่ย 3.76) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็น
อื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
4) นโยบายการแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว มากที่สุด เรื่อง การประสานความรวมมือ กําหนดแนวปฏิบัติ ในการรณรงค
ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เทากับ การจัดกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (คาเฉลี่ย
3.81) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
เชนกัน
5) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มากที่สุด
เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่ยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.79) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากเชนกัน
6) นโยบายการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ มากที่สุด เรื่อง
การออกบัตรประจําตัว และเบี้ยยังชีพคนพิการ (คาเฉลี่ย 3.78) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
7) นโยบายการปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน
มากที่สุด เรื่อง การจัดระเบียบขอทาน สงเสริมแนวคิด “ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” (คาเฉลี่ย
3.66) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน

28
8) นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคม
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคม มากที่สุด
เรื่อง การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC 1300) เทากับ การประสานงานและการสงตอ
ความชวยเหลือระหวางหนวยงานภายในกระทรวงและเครือขายที่เกี่ยวของ (คาเฉลี่ย 3.76) ซึ่งมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย คาเฉลี่ย
นโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนา อยางยิ่ง จํานวน จํานวน
ดวย
อยางยิ่ง
(S.D.)
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํานวน (รอยละ) (รอยละ) จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
1. การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
1.1 การปองกันและปราบปรามการคา
1,034 1,001
745
175
45
3.93*
มนุษยทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
(34.50) (33.40) (24.80) (5.80) (1.50) (0.97)
1.2 การปองกันกลุมเสี่ยง เชน เด็ก สตรี คน 928
1041
780
196
55
3.86
ตางดาว ไมใหตกเปนผูเสียหายจากการคา (30.90) (34.70) (26.00) (6.50) (1.80) (0.98)
มนุษย
1.3 การคุมครอง ชวยเหลือ ผูเสียหายจาก
793 1,147
778
228
54
3.79
การคามนุษย
(26.40) (38.20) (25.90) (7.60) (1.80) (0.97)
1.4 การบังคับใชกฎหมายการปองกันและ
893 1,012
786
231
78
3.80
ปราบปรามการคามนุษยอยางมี
(29.80) (33.70) (26.20) (7.70) (2.60) (1.03)
ประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุ
2.1 การดําเนินโครงการบานมั่นคงชุมชน
742 1,019
930
259
50
3.71*
แออัด (พอช.) บานเอื้ออาทร และบานยั่งยืน (24.70) (34.00) (31.00) (8.60) (1.70) (0.98)
(บานการเคหะ)
2.2 การปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัยและสิ่ง
800
914
937
284
65
3.70
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และ
(26.70) (30.50) (31.20) (9.50) (2.20) (1.03)
ผูสูงอายุ
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)

เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย
นโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนา อยางยิ่ง จํานวน จํานวน
ดวย
อยางยิ่ง
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํานวน (รอยละ) (รอยละ) จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
3. การเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3.1 เสริมสรางการดูแลผูสูงอายุ ดวยการมี
792
1048
892
213
55
สวนรวมของประชาชน ชุมชนและทองถิ่นให (26.40) (34.90) (29.70) (7.10) (1.80)
สามารถดูแลผูสูงอายุได
3.2 การสงเสริมดานอาชีพและการมีงานทํา 838
933
905
262
62
ของผูสูงอายุโดยสนับสนุนเงินทุนประกอบ (27.90) (31.10) (30.20) (8.70) (2.10)
อาชีพ
3.3 สงเสริมใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพใหมี
843
927
893
287
50
สวนรวมในการพัฒนาสังคมโดยการถายทอด (28.10) (30.90) (29.80) (9.60) (1.70)
ภูมิปญญาใหกับชุมชนและสังคม
3.4 จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
794
893
909
329
75
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) อําเภอละ 1 (26.50) (29.80) (30.30) (11.00) (2.50)
แหง
4. การแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
4.1 การประสานความรวมมือ กําหนดแนว
888
981
862
216
53
ปฏิบัติ ในการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก (29.60) (32.70) (28.70) (7.20) (1.80)
สตรี และบุคคลในครอบครัว
4.2 การจัดกิจกรรมรณรงคและ
957
880
875
237
51
ประชาสัมพันธเพื่อปองกันและแกไขปญหา (31.90) (29.30) (29.20) (7.90) (1.70)
การกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
4.3 พัฒนาการดําเนินงานของศูนย
905
909
930
209
47
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความ
(30.20) (30.30) (31.00) (7.00) (1.60)
รุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด (โครงการ
“ตําบลเขมแข็งไรความรุนแรง”)
4.4 ใหการชวยเหลือและเยียวยาผูถูก
839
959
933
218
51
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจน (28.00) (32.00) (31.10) (7.30) (1.70)
บําบัดผูมีพฤติกรรมกระทําความรุนแรง

คาเฉลี่ย
(S.D.)

3.76*
(0.97)
3.74
(1.02)
3.74
(1.02)
3.66
(1.05)
3.81*
(0.99)
3.81*
(1.02)
3.80
(0.99)
3.77
(0.99)

30
ตารางที่ 4.5 (ตอ)
นโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
5.1 การสนับสนุนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในครอบครัวที่ยากจนใหไดรับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
5.2 ผลักดันใหเกิดการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็ก
ในสวนราชการและสถานประกอบการ
เอกชน
5.3 ปองกันและแกไขปญหาการตั้งทองใน
วัยรุน โดยใหความรูเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
เพศวัยรุนและครอบครัว
6. การเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ
6.1 สงเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหคนพิการ
6.2 การออกบัตรประจําตัว และเบี้ยยังชีพ
คนพิการ
6.3 การสงเสริมอาชีพคนพิการทั้งดาน
เงินทุน ทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ การจาง
งานในสถานประกอบการ
6.4 การยกระดับอาชีพนักดนตรีคนพิการ
คนตาบอดใหมีศักดิ์ศรีและเปนมืออาชีพ

เห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน
(รอยละ)

เห็นดวย
จํานวน
(รอยละ)

ไมแนใจ
จํานวน
(รอยละ)

ไมเห็น ไมเห็นดวย คาเฉลี่ย
ดวย
อยางยิ่ง
(S.D.)
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)

788
1,105
826
222
(26.30) (36.80) (27.50) (7.40)

59
(2.00)

3.78*
(0.98)

798
1,041
875
230
(26.60) (34.70) (29.20) (7.70)

56
(1.90)

3.76
(0.98)

874
957
858
237
(29.10) (31.90) (28.60) (7.90)

74
(2.50)

3.77
(1.03)

755
1,063
870
251
(25.20) (35.40) (29.00) (8.40)
809
1,062
862
223
(27.0) (35.40) (28.70) (7.40)
854
926
914
247
(28.50) (30.90) (30.50) (8.20)

61
(2.00)
44
(1.50)
59
(2.00)

3.73
(0.99)
3.78*
(0.97)
3.75
(1.01)

851
887
288
(28.40) (29.60) (9.60)

79
(2.60)

3.73
(1.06)

942
899
324
(31.40) (30.00) (10.80)

85
(2.80)

3.64
(1.05)

883
916
303
(29.40) (30.50) (10.10)

95
(3.20)

3.66
(1.07)

895
(29.80)
7. การปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน
7.1 การจัดหาสถานที่เพื่อรองรับและฝก
750
อาชีพใหกับขอทานและคนไรที่พึ่ง เชน
(25.00)
“ธัญบุรีโมเดล” ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7.2 การจัดระเบียบขอทาน สงเสริมแนวคิด 803
“ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”
(26.80)
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
นโยบายเรงดวนของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง จํานวน
จํานวน (รอยละ)
(รอยละ)

ไมแนใจ
จํานวน
(รอยละ)

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
8.1 การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคม
823 1ม031 838
(OSCC 1300)
(27.40) (34.40) (27.90)
8.2 การประสานงานและการสงตอความ
833
896
926
ชวยเหลือระหวางหนวยงานภายในกระทรวง (29.40) (29.90) (30.90)
และเครือขายที่เกี่ยวของ

ไมเห็น ไมเห็นดวย คาเฉลี่ย
ดวย
อยางยิ่ง
(S.D.)
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
239
(8.00)
228
(7.60)

69
(2.30)
67
(2.20)

4. ความพึงพอใจตอโครงการตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยโครงการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (คาเฉลี่ย 3.93) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ การจัดที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย ซอมแซมบานผูสูงอายุ และผูพิการ เทากับการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน (ค าเฉลี่ย 3.89) ซึ่งมี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บมาก ลํ าดับ สาม คื อ การรณรงค ยุติ ความ
รุนแรงในครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.88) ทั้งนี้ ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจในโครงการอื่น ๆ มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 3.69 - 3.87)
อยางไรก็ตาม โครงการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักรองและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (โครงการจากถนนสูดวงดาว) (คาเฉลี่ย 3.69) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.6

3.76*
(1.01)
3.76*
(1.02)
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอโครงการตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น ไมเห็นดวย คาเฉลี่ย
โครงการตามนโยบายของกระทรวงการ อยางยิ่ง จํานวน จํานวน
ดวย
อยางยิ่ง
(S.D.)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน (รอยละ) (รอยละ) จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
1. การจัดที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
1,074 879
761
221
65
3.89**
ซอมแซมบานผูสูงอายุ และผูพิการ
(35.80) (29.30) (25.40) (7.40) (2.20) (1.04)
2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
895 1,091
756
187
71
3.85
แรกเกิด (400 บาท)
(29.80) (36.40) (25.20) (6.20) (2.40) (0.99)
3. การสงเสริมศักยภาพใหเด็กและเยาวชน
896 1,087
767
199
51
3.85
(29.90) (36.20) (25.60) (6.60) (1.70) (0.97)
4. โครงการจัดระเบียบคนขอทาน และคน
852
964
853
254
77
3.75
ไรที่พึ่ง
(28.40) (32.10) (28.40) (8.50) (2.60) (1.03)
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักรองและนัก
807
923
887
307
76
3.69
ดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (โครงการจาก (26.90) (30.80) (29.60) (10.20) (2.50) (1.05)
ถนนสูดวงดาว)
6. การจางงานคนพิการในสถาน
792 1,031
839
257
81
3.73
ประกอบการ
(26.40) (34.40) (28.00) (8.60) (2.70) (1.02)
7. โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ
921
958
825
231
65
3.81
บริการสําหรับคนพิการ
(30.7) (31.90) (27.50) (7.70) (2.20) (1.02)
8. กองทุนผูสูงอายุ (บริการกูยืมเงินทุน
951
937
816
227
69
3.82
ประกอบอาชีพและสนับสนุนใหความ
(31.70) (31.20) (27.20) (7.60) (2.30) (1.03)
ชวยเหลือผูสูงอายุ)
9. การรณรงคยุติความรุนแรงในครอบครัว
982 1,004
765
182
67
3.88
(32.70) (33.50) (25.50) (6.10) (2.20) (1.00)
10. ศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC 1300)
918 1,095
733
195
59
3.87
(30.60) (36.50) (24.40) (6.50) (2.00) (0.98)
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)
โครงการตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
12. การดูแลผูสูงอายุในชุมชน
13. การปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษย

เห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน
(รอยละ)
940
(31.30)
976
(32.50)
1,110
(37.00)

เห็นดวย
จํานวน
(รอยละ)

ไมแนใจ
จํานวน
(รอยละ)

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิ่ง
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
1,014
802
185
59
(33.80) (26.70) (6.20) (2.00)
1,059
708
191
66
(35.30) (23.60) (6.40) (2.20)
921
697
198
74
(30.70) (23.20) (6.60) (2.50)

คาเฉลี่ย
(S.D.)

3.86
(0.99)
3.89**
(1.00)
3.93*
(1.04)
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บทที่ 5
การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนา
การดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษย สามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย และประเมิ น ผลจากการสํ ารวจความพึ งพอใจต อ
นโยบายปฏิรูปและพัฒนา จากตัวอยางบุคลากร จํานวน 410 คน ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
จากผลการศึ กษา พบวา กลุ มตั วอย างส วนใหญ เปน เพศหญิ ง จํ านวน 319 คน คิด เป น
รอยละ 77.80 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.20 โดยสวนมากมีอายุ
ระหวาง 51 – 55 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.00 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 45 ป
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.30 กลุมตัวอยางสวนใหญ การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 53.70 คน รองลงมา การศึกษาปริญญาโท จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 44.40
คน โดยสวนใหญมีอายุงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมามีอายุงาน ระหวาง 3-4 ป จํานวน 32 คน
คิ ด เป น ร อยละ 7.80 คน กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญ มีร ายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อน มากกว า 25,000 บาท
จํานวน 281 คน คิ ด เป น ร อยละ 68.50 รองลงมา มีร ายได เ ฉลี่ย ต อเดื อน ระหว าง 20,001 25,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.30 และในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลจาก
เจาหนาที่สวนภูมิภาค จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 75.60 และจากเจาหนาที่สวนกลาง จํานวน
100 คน คิดเปนรอยละ 24.4 ดังแสดงในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวน รอยละ ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทางประชากร
จํานวน
เพศ
ชาย
91
หญิง
319
อายุ
15 - 20 ป
0
21 – 25 ป
3
26 – 30 ป
34
31 – 35 ป
50
36 – 40 ป
53
41 – 45 ป
67
46 – 50 ป
66
51 – 55 ป
82
56 – 60 ป
55
การศึกษา
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษา/ ปวช.
5
อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร / ปวส.
220
ปริญญาตรี
182
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
183
อื่นๆ
0
อายุ ง านในสั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย
อายุงานนอยกวา 1 ป
2
อายุงาน 1 - 2 ป
19
อายุงาน 3 - 4 ป
32
อายุงาน 5 - 6 ป
28
อายุงาน 7 - 8 ป
29
อายุงาน 9 - 10 ป
20
อายุงานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
280
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
เดือนละ 9,000 - 15,000 บาท
15
เดือนละ 15,001 - 20,000 บาท
47
เดือนละ 20,001 - 25,000 บาท
67
เดือนละมากกวา 25,000 บาท
281

รอยละ
22.20
77.80
0.00
0.70
8.30
12.20
12.90
16.30
16.10
20.00
13.40
0.00
0.50
1.20
53.70
44.40
0.20
0.50
4.60
7.80
6.80
7.10
4.90
68.30
3.70
11.50
16.30
68.50
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2. ความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
จากผลการศึกษา พบวา นโยบายปฏิรูปและพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ในแตละดานมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดังตอไปนี้
2.1 ดานการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพโดยกําหนดหลักสูตร
ในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและเปนมืออาชีพ
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63) ซึ่งอยูในระดับมาก
2.2 ดานการพัฒ นาองคกร แนวทางการดํ าเนิน งาน เรื่อง ยกระดับ ขีดความสามารถของ
หนวยงานในพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรู มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62) ซึ่งอยูใน
ระดับมาก
2.3 ด า นการพั ฒ นาระบบและกระบวนการทํ า งาน การดํ า เนิ น งาน เรื่ อ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและการปฏิบัติการขาวสาร โดยใหมีการบูรณาการขอมูลขาวสารใน
กระทรวงฯ เพื่อการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเชื่อมมั่ นของประชาชน เทากัน กับ เรื่อง
การบริหารงบประมาณของแตละหนวยงานมีความคุมคา โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.81) ซึ่งอยูในระดับมาก
2.4 ดานการพัฒนากฎหมายดานสังคม การดําเนินงาน เรื่อง การผลักดันและจัดทําราง
กฎหมายดานสังคมในประเด็นตาง ๆ เชน พรบ. ควบคุมการขอทาน พรบ.คุมครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.01) ซึ่งอยูในระดับมาก
2.5 ดานการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลาการ การดําเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนใหบุคลากรมี
ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.45) ซึ่งอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ สําหรับการดําเนิน งานที่มีคาเฉลี่ ยความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ เรื่อง การจัด สวัส ดิการ
สําหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ เชน ที่อยูอาศัย บานพักรับรอง หองพยาบาล การจัดรถรับ-สง
สถานที่ออกกําลังกาย จําหนายสินคาราคาถูก ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน (คาเฉลี่ย 3.21)
และรองลงมา คือ เรื่อง ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางถูกตอง เทาเทียม และเหมาะสม
(คาเฉลี่ย 3.28) ซึ่งอยูในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พึงพอใจ พึงพอใจ ไมแนใจ ไมพึงพอ ไมพึงพอใจ ไม คาเฉลี่ย
นโยบายปฏิรูปและพัฒนาของ
มากที่สุด มาก
ใจมาก มากที่สุด ตอบ (S.D.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ)
ความมั่นคงของมนุษย
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
1. การพัฒนาบุคลากร
1.1 การพัฒนาศักยภาพโดยกําหนด
60
181
136
24
9
0
3.63*
หลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะและ
(14.50) (41.10) (33.20) (5.90) (2.20) (0.00) (0.88)
ทักษะเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานและเปนมืออาชีพ
1.2 การกําหนดแผนการเตรียมบุคลากร 48
153
144
48
16
1
3.42
เพื่อเขาสูตําแหนง ในระดับบริหาร
(11.70) (37.30) (35.10) (11.70) (3.90) (0.20) (1.01)
1.3 สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความ
59
138
140
58
14
1
3.42
เขาใจ และพัฒนาความสามารถในการ (14.40) (33.70) (34.10) (14.10) (3.40) (0.20) (1.04)
ใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี
1.4 การเชิญนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ
50
172
141
41
5
1
3.55
ดานสังคมมาใหความรูและถายทอด
(1.20) (42.00) (34.40) (10.00) (1.20) (0.20) (0.91)
ประสบการณ
2. การพัฒนาองคกร
2.1 การเรงรัดการจัดโครงสรางองคกร
67
158
141
37
7
0
3.58
โดยจัดทําอนุบัญญัติรองรับพระราช
(16.30) (38.50) (34.40) (9.00) (1.70) (0.00) (0.92)
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม
2.2 ยกระดับขีดความสามารถของ
63
181
127
28
11
0
3.62*
หนวยงานในพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรู (15.40) (44.10) (31.00) (6.80) (2.70) (0.00) (0.91)
2.3 พัฒนาอาคารสถานที่ ปาย
54
165
132
45
12
2
3.52
สัญลักษณ ยานพาหนะ และระบบ
(13.20) (40.20) (32.20) (11.00) (2.90) (0.50) (1.02)
เครื่องมือปฏิบัติการ ใหทันสมัย มีความ
เปนสากล มีมาตรฐาน
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)

พึงพอใจ
นโยบายปฏิรูปและพัฒนาของ
มากที่สุด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ จํานวน
มั่นคงของมนุษย
(รอยละ)
3. การพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน
3.1 ยกระดับขีดความสามารถศูนย
82
ปฏิบัติการ (War room) ใหมีฐานขอมูล (20.00)
ครบถวนและมีความพรอมในการแกไข
สถานการณทางสังคม
3.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูล แผนที่
65
ทางสังคม โดยใหมีการเชื่อมโยงทั้ง
(15.90)
หนวยงานภายในและภายนอก
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการประชา
76
สัมพันธ และการปฏิบัติการขาวสาร
(18.50)
โดยใหมีการบูรณาการขอมูลขาวสารใน
กระทรวงฯ เพื่อการสรางการรับรู ความ
เขาใจ และความเชื่อมมั่นของประชาชน
3.4 การบริหารงบประมาณของแตละ
81
หนวยงานมีความคุมคา โปรงใส ตาม
(19.80)
หลักธรรมาภิบาล
3.5 กําหนดแผนปฏิบัติการที่สามารถ
65
เชื่อมโยงและบูรณาการ กับหนวยงาน (15.90)
ภายในและภายนอกกระทรวง
3.6 การพัฒนาระบบงานในรูปแบบการ
78
ทํางานเปนทีม และการบูรณาการกับ
(19.50)
สวนราชการที่เกี่ยวของ โดยใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน
3.7 การพัฒนาขีดความสามารถ
71
บุคลากรใหมีความพรอมในการติดตาม (17.30)
และบริหารสถานการณ
3.8 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสาร
94
สนเทศ และจัดทําคูมือเพื่อพัฒนาระบบ (22.90)
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พึงพอใจ ไมแนใจ ไมพึงพอ ไมพึงพอใจ ไม คาเฉลี่ย
มาก
ใจมาก มากที่สุด ตอบ (S.D.)
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
192
107
24
(46.80) (26.10) (5.90)

5
(1.20)

172
117
45
(42.00) (28.50) (11.00)

10
(2.40)

206
100
23
(50.20) (24.40) (5.60)

4
(1.00)

198
111
16
(48.30) (27.10) (3.90)

4
(1.00)

213
104
21
(52.00) (25.40) (5.10)

6
(1.50)

195
101
32
(47.60) (24.60) (7.80)

2
(0.50)

192
112
33
(46.80) (27.30) (8.00)

2
(0.50)

171
109
(41.70) (26.60)

1
(0.20)

34
(8.30)

0
(0.00)

1
(0.20)

1
(0.20)

0
(0.00)

1
(0.20)

2
(0.50)

0
(0.00)

1
(0.20)

3.78
(0.87)
3.59
(0.99)
3.81*
(0.87)

3.81*
(0.82)
3.77
(0.87)
3.79
(0.93)
3.72
(0.85)
3.80
(0.93)
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)
นโยบายปฏิรูปและพัฒนาของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

พึงพอใจ พึงพอใจ ไมแนใจ ไมพึงพอ ไมพึงพอใจ ไม คาเฉลี่ย
มากที่สุด มาก
ใจมาก มากที่สุด ตอบ (S.D.)
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

4. การพัฒนากฎหมายดานสังคม
4.1 การผลักดันและจัดทํารางกฎหมาย
84
245
ดานสังคมในประเด็นตาง ๆ เชน พรบ. (20.50) (59.80)
ควบคุมการขอทาน พรบ.คุมครอง
สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
4.2 การเผยแพรประชาสัมพันธให
77
205
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
(18.80) (50.00)
4.3 การตรวจสอบและติดตามการ
85
208
บังคับใชกฎหมาย ชวงป พ.ศ. 2558 - (20.70) (50.70)
2559
5. การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลาการ
5.1 การสนับสนุนใหบุคลากรมีที่อยู
87
109
อาศัยเปนของตนเอง
(21.20) (26.60)
5.2 การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร
79
89
เพื่อการปฏิบัติราชการ เชน ที่อยูอาศัย (19.30) (21.70)
บานพักรับรอง หองพยาบาล การจัดรถ
รับ-สง สถานที่ออกกําลังกาย จําหนาย
สินคาราคาถูก ความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน
5.3 การสรางขวัญและกําลังใจให
80
101
บุคลากรที่มีผลงานโดดเดน เชน
(19.50) (24.60)
การศึกษา อบรม และดูงานทั้งในและ
ตางประเทศ
5.4 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
73
104
การงานอยางถูกตอง เทาเทียม และ
(17.80) (25.40)
เหมาะสม

68
(16.60)

7
3
(1.70) (0.70)

106
(25.90)
96
(23.40)

20
2
(4.90) (0.50)
15
6
(3.70) (1.50)

128
(31.20)
121
(29.50)

54
30
(13.20) (7.30)
76
44
(18.50) (10.70)

123
(30.00)

74
32
(18.00) (7.80)

139
(33.90)

54
40
(13.20) (9.80)

3
(0.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(0.50)

1
(0.20)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.01*
(0.83)
3.81
(0.80)
3.85
(0.83)
3.44*
(1.23)
3.21
(1.28)

3.30
(1.19)
3.28
(1.18)
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3. ความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเห็นวาพรอมที่จะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อให
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กาวหน า มีคาเฉลี่ย สูงสุด (คาเฉลี่ย 4.35) ซึ่งอยูในระดับมากที่สุ ด
รองลงมา คือ จะใชความรูความสามารถและทักษะ เพื่อใหกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดําเนินงานให
สําเร็จ (คาเฉลี่ย 4.28) ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ สําหรับความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เรื่อง เห็นวาหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความทัดเทียมกับองคกรอื่นใน
ระดับเดียวกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (คาเฉลี่ย 3.70) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือ เรื่อง เชื่อมั่นและ
ยอมรับนโยบายและการบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (คาเฉลี่ย 3.86)
ซึ่งอยูในระดับมาก
ตารางที่ 5.3 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความผูกพันตอหนวยงาน สั งกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
พึงพอใจ พึงพอใจ ไมแนใจ ไมพึงพอ ไมพึงพอใจ ไม คาเฉลี่ย
มากที่สุด มาก
ใจมาก มากที่สุด ตอบ (S.D.)
ความผูกพันตอหนวยงาน
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
1. ทานเห็นวาหนวยงานในสังกัด
77
180
115
33
5
0
3.70
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความ
(18.80) (43.90) (28.00) (8.00) (1.20) (0.00) (0.90)
ทัดเทียมกับองคกรอื่นในระดับเดียวกัน
2. ทานเชื่อมั่นและยอมรับนโยบายและ
81
213
93
16
6
1
3.86
การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนา (19.80) (52.00) (22.70) (3.90) (1.50) (0.20) (0.86)
สังคมฯ
65
3. ทานจะชี้แจง กลาวแกไขทันที เมื่อได 130
208
6
1
0
4.12
ยินการพูดถึงหนวยงานกระทรวงการ
(31.70) (50.70) (15.90) (1.50) (0.20) (0.00) 0.73)
พัฒนาสังคมฯ ในทางเสื่อมเสีย
90
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีสวนใน 101
197
12
9
1
3.91
การสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของ (24.60) (48.00) (22.00) (2.90) (2.20) (0.20) (0.91)
ทาน
5. ทานจะใชความรูความสามารถและ
160
204
39
2
3
2
4.28*
(0.50) (0.78)
ทักษะเพื่อใหกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (39.00) (49.80) (9.50) (0.50)
(0.70)
ดําเนินงานใหสําเร็จ
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ตารางที่ 5.3 (ตอ)

พึงพอใจ พึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ความผูกพันตอหนวยงาน
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
6. ทานพรอมที่จะทํางานอยางเต็มกําลัง 184
194
ความสามารถเพื่อใหกระทรวงการ
(44.90) (47.30)
พัฒนาสังคมฯ กาวหนา
7. ทานพอใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวา
160
190
ไมไดคาตอบแทน
(39.00) (46.30)
8. ทานไมเคยปฏิเสธที่จะชวยเหลืองาน
160
198
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในทุก (39.00) (48.30)
ดาน
9. ทานจะปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
147
158
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จนกวาจะ (35.90) (38.50)
เกษียณอายุราชการ
10. ทานตัดสินใจถูกแลวที่ไดมาทํางาน
150
174
ที่หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา (36.60) (42.40)
สังคมฯ

ไมแนใจ ไมพึงพอ ไมพึงพอใจ ไม คาเฉลี่ย
ใจมาก มากที่สุด ตอบ (S.D.)
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
29
1
2
0
4.35*
(7.10) (0.20) (0.50) (0.00) (0.66)
52
4
(12.70) (1.00)
39
7
(9.50) (1.70)

4
(1.00)
4
(1.00)

69
(16.80)

19
(4.60)

(0.50)

3

0

(0.70)

(0.00)

15
(3.70)

68
15
(16.60) (3.70)

0
(0.00)

2
(0.50)

2

4.21
(0.77)
4.25
(0.83)
4.00
(1.10)
4.10
(0.85)
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บทที่ 6
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ
การจั ดประชุมระดมความคิดเห็ นเพื่ อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 2 ครั้ง รวมผูเขารวมทั้งสิน จํานวน 200 คน และ
ดําเนินการสนทนากลุมยอยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการคามนุษย ผูเชี่ยวชาญดานคนไรบานและคนขอทาน ผูเชี่ยวชาญดานผูพิการ ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษา ผูเชียวชาญดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร รวมจํานวน 10 ทาน สามารถสรุป
ขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตามนโยบาย ไดดังนี้
1. การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิงโครงสราง
นโยบายฉบั บ นี้ มุงทํ างานเกี่ ย วกั บ ความเหลื่ อมล้ํ า และการสร างความเป น ธรรมในสั งคม
โดยในภาพรวมของนโยบายฉบับนี้ยังไมไดมุงเนนหรือมีการพูดถึงการแกปญหาในเชิงโครงสราง มีการ
ใหความสําคัญตอการแกปญหาในระดับปจเจก (ระดับบุคคล ระดับกรณี รายประเด็น) ที่ไมมีความ
เชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เชน ปญหาคามนุษยโดยบุคคลในครอบครัว (ผูปกครองนําลูกไปคาประเวณี) ซึ่ง
เปนปญหาที่เชื่อมโยงมาจากปญหาความรุนแรงและความสัมพันธในครอบครัว ที่อาจสืบเนื่องมาจาก
ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหาดานจริยธรรมภายในชุมชน สังคม และอาจเปนปญหาที่สืบ
เนื่องมาจากผูคนหลายช วงวัยภายในครอบครัว เปนตน เนื่องจากปญหาสังคมเปนปญหาที่ มาจาก
หลากหลายมิติที่ทับซอนกันอยูปญหาสังคมตาง ๆ ไมไดเกิดจากปญหาสวนตัวของเด็ก ผูหญิง คนชรา
คนพิการ คนขอทาน คนไรบาน แตมีที่มาจากความสัมพันธภายใตโครงสรางนี้ ดังนั้น จึงตองมีการ
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่เชื่อมโยงกันของปญหาตาง ๆ
2. การดําเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ
ระบบการทํ างานของภาครั ฐ โครงสรางระบบราชการ ในบางครั้ ง ไม เ อื้ ออํานวยต อการ
ทํางานอยางบูรณาการ เปนการแยกกันทํางานไมสามารถทํางานเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได เชน
ขอจํากัดดานงบประมาณ ขอจํากัดดานบุคลากร ขอจํากัดดานการวางแผนงานที่ขาดความสอดคลอง
กัน เปนตน หากมีการบูรณาการในระดับนโยบายใหแตละกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีพันธกิจตอกลุมคนที่หลากหลายแตกตางกันเขาดวยกัน เชื่อมโยงกัน และ
สามารถดําเนินการรวมกันได ซึ่งจะสงผลใหมีการบูรณาการในหนาที่การทํางานซึ่งกันและกันทั้งใน
ดานงบประมาณ บุคลากร และการดําเนินงานตามแผนงาน
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3. การดําเนินงานนโยบายความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนดานที่พักพิงผูตกเปนเหยื่อการคา
มนุษย
ประเด็น เรื่องอิ ส ระในการดํารงชี วิต อยู ในที่ พักพิ งผู ตกเป น เหยื่อการคา มนุษย (Shelter)
ของรัฐมีขอจํากัด เชน กรณีแรงงานตางชาติ ซึ่งอาจเปนเหยื่อการคามนุษยดวยความสมัครใจหรือไม
สมัครใจ ซึ่งสาเหตุ ที่มาอยูป ระเทศไทยก็เ พราะตองการทํางาน และต องการรายได ดังนั้ น เมื่ออยู
ระหวางการดําเนินคดีจึงพบวามีสวนหนึ่งยายไปอยู Shelter ของเอกชน เนื่องจากมีอิสระในการ
ออกไปหางานทํามากกวา รวมถึง Shelter ของเอกชนจะมีการรวมมือกันกับนายจาง เอกชนมองวาตน
มีศักยภาพที่จะดูแลคนเหลานี้ได จึงสงไปทํางานกับนายจาง แตไมใชการฝกอาชีพ ซึ่งคาจางเปนสิ่งที่
ผูเสียหายตองการ เนื่องจากเขายังตองเลี้ยงดูครอบครัวที่ประเทศของเขา ประกอบกับผูเสียหายมองวา
กฎระเบียบของภาครัฐบังคับจิตใจเขา จึงตองการออกไปอยูที่ Shelter เอกชน (ที่มีทั้งจดทะเบียน
อยางถูกตองและไมถูกตอง) แมวาจะมีตัวกฎหมายออกมาวาผูเสียหายสามารถออกไปทํางานขางนอก
ไดชั่ วคราวแต พอถึ งแนวปฏิบั ติจ ริงยั งไมมีวิ ธีการดําเนิน การที่ชั ดเจนจึ งทํ าให ผูเ สียหายไม ส ามารถ
ออกไปไหนได
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีนโยบายความรวมมือกับองคกรภาคประชาชน (NGOs) และองคกร
เอกชน ในการบริหารจัดการ Shelter ใหเปนไปตามกฎหมายและไดมาตรฐาน สอดคลองกับความ
ตองการของผูประสบเหตุ โดยสวนใหญ Shelter ในตางประเทศมักมีการใหภาคประชาสังคมหรือ
เอกชนเขาไปดําเนินการ
4. นโยบายการแกปญหาของเด็กเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ ดวยการเสริมพลัง
ภาพรวมของการดําเนินงานตามนโยบายยังมองวาปญหาเกี่ยวกับผูหญิง เด็ก ผูสูงอายุ เปน
เพียงแคปญหาระดับปจเจกยังขาดการเชื่อมโยงไปสูการเปนปญหาในระดับโครงสรางสังคม ตลอดจน
โยบายยังสะทอนใหเห็นวาผูหญิง เด็ก คนชรา เปนผูที่จะตองไดรับการเยียวยาตองเขาถึงความเทา
เที ย มต อ งได รั บ การช ว ยเหลื อ แต สิ่ ง ที่ ห ายไป คื อ ขาดการมอบอํ า นาจและการเสริ ม พลั ง
(Empowerment) ใหผูหญิง เด็ก คนชรา ใหคนเหลานี้ไดเห็นถึงศักยภาพของตนเองในการเขามามี
สวนรวมและมีอํานาจในกิจการทางสังคม
นอกจากนี้ การใหความสําคัญตอเด็กและเยาวชนนั้น ที่ผานมากิจกรรมสวนใหญยังคงมุงไป
ที่กลุมเด็กในระบบโรงเรียน และสภาเด็กของแตละพื้นที่ แตยังขาดนโยบายในการสงเสริมศักยภาพ
ใหกับเด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนและนอกเครือขายเยาวชน (เชน สภาเด็ก) ซึ่งเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้จัดเปนกลุมที่อยูชายขอบทางสังคมและมักขาดโอกาสทางสังคมในดานตาง ๆ
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5. การกําหนดแนวทางและความชัดเจนในการแยกขอทานและคนไรบาน
ควรมี การกํ าหนดนิ ย ามทางกฎหมายหรื อแนวทางและมุ มมองระหว างคนไร บ านกั บ คน
ขอทานว าเป น บุ คคลคนละกลุ มกั น ถึ งแม คนทั้ ง 2 กลุ มนี้ จะมี รู ป แบบและวิ ถีชี วิ ต ที่ ซ อนทั บ และ
คลายคลึงกันอยูบาง แตบุคคลเหลานี้ควรถูกแยกออกจากกันเปนคนละกลุม เนื่องจากจะสงผลตอ
แนวทางในการจัดการและแกไขปญหาที่แตกตางกันไปดวย และในกลุมคนขอทานก็ยังสามารถแบง
ออกไดหลากหลายประเภทและหลากหลายที่มา เชนเดียวกับคนไรบานที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากใน
ระดับนโยบายยังมีการกําหนดแนวทางการแกปญหาในภาพรวมก็อาจไมสามารถแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืนได เชน ในกรณีคนไรบานในกลุมเด็กและเยาวชนนั้น ในงานวิจัย พบวา หลายคนมีบาน มีที่อยู
อาศัย และมีครอบครัวที่มีฐานะดี แตไมมีความตองการอยูอาศัยในบานของตน กลับอยากออกมาใช
ชี วิ ต ข า งถนน เนื่ อ งจากป ญ หาในครอบครั ว หรื อ ป ญ หาทางด า นการเรี ย นรู ใ นช ว งชี วิ ต ที่ ผ า นมา
(ซึ่งสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง) ซึ่งอาจมีแนวทางในการแกไขปญหาที่แตกตางจากคนไรบานที่มี
ฐานะยากจนไรที่อยูอาศัย ไร ที่พึ่งพิง รวมทั้ง ภาครัฐ ควรมีการทําความเขาใจต อคนในสั งคมอยาง
แพรหลาย ถึงความแตกตางของบุคคลทั้ง 2 กลุม เชนเดียวกับกรณีของคนขอทานและวณิพก เปนตน
6. การใหความสําคัญกับมิติความหลากหลายในสังคมและความหลากหลายทางเพศ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ นั้น ยังไมมีระบุเปนปญหาในกลุมประชากรที่หลากหลาย
และยังไมมีการแบงกลุมบุคคลประเภทตาง ๆ ออกมา เนื่องจากในปจจุบันสังคมไมสามารถตั้งรับการ
ชวยเหลือการเยียวยาหรือการกูความเปนมนุษยของกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศได เชน ใน
กรณีผูหญิง ในการกําหนดนโยบายเขียนเกี่ยวกับผูหญิงในภาพรวมยังขาดการแยกประเภทตาง ๆ ของ
ผูหญิงไวเพราะผูหญิงมีความเฉพาะและสามารถแบงผูหญิงออกเปนหลายกลุม ไดแก ผูหญิงที่เปน
นักบวช ผูหญิงที่เขาไมถึงสิทธิ์ ผูหญิงที่เปนมุสลิมอาศัยอยูที่ภาคใต ผูหญิงที่เปนแมเลี้ยงเดี่ยว ผูหญิง
พิการ ผูหญิงที่เปนผูตองขัง ผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน เปนตน หรือแมแตกรณีเด็กและเยาวชน พบวา
เยาวชนในพื้นที่ภาคใตไดสะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมระหวางเยาวชนกลุมอื่น ๆ ในภูมิภาค
ตาง ๆ ของประเทศ รวมถึงการใหความสําคัญกับสถานการณเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในสังคมไทยที่
มีความเปลี่ยนแปลงไป
7. การสรางการยอมรับและความเทาเทียมของผูพิการในสังคม
ที่ ผ านมาภาครั ฐ ให ความสํ า คั ญต อการดํ าเนิ น งานด านอารยสถาป ต ย ใ ห กับ กลุ มผู พิการ
ซึ่งเปนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูพิการในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบกับมีการ
จัดสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการมาแลวนั้น ในอันดับตอไปภาครัฐควรมีการรณรงคและสราง
การยอมรับ โดยชี้ใหเห็นถึงความเทาเทียมของผูพิการในสังคม โดยชี้ใหสังคมเห็นวาคนพิการก็เปน
พลเมื องของประเทศที่ มีศักยภาพเช น เดี ย วกั บ ประชาชนที่ มีร างกายปกติ โดยภาครั ฐ ต องรณรงค
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและมุมมองของคนในสังคมที่มีตอคนพิการ
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8. การใหความสําคัญกับความสัมพันธของคน 3 ชวงวัย ภายในครอบครัว
ควรมีสงเสริมนโยบายที่เกี่ยวกับการรณรงคการสานสัมพันธบุคคลในครอบครัว ใน 3 ชวงวัย
คือ เด็กและเยาวชน วัยกลางคน วันชรา ใหบุคคลเหลานี้สามารถดํารงความสัมพันธภายใตบทบาท
ของตนเองภายในครอบครัวไดอยางเขมแข็งและมั่นคง นอกจากนี้ เมื่อกลาวถึง ครอบครัวมักจะเนนไป
ที่ ครอบครั ว ที่ มี พอแม ลู กแต ในความเป น จริ ง เด็ กบางคนจะถู กตี ต ราจากญาติ และบุ คคลอื่ น ๆ ใน
ครอบครัว ซึ่งไมถูกรวมนํามาพิจารณาในโครงการเสริมสรางความเขาใจ เชนในกรณีทองไมพรอม ใน
หลายกรณี พบวา บุคคลในครอบครัว และสมาชิกในชุมชน ไดตีตราเด็กที่ทองไมพรอมสูงมาก
9. นโยบายด า นการสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ เ ชิ งรุ ก ในการขั บ เคลื่ อนนโยบายไปสู ภ าค
ประชาชน
ควรมีการกําหนดนโยบายดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางครอบคลุมทุก
กลุมเป าหมาย ทั้งในดานการสื่อสารและการประชาสัมพัน ธนโยบายของของกระทรวงฯ และการ
ประชาสั มพั น ธ กิจ กรรมการดํ าเนิ น งานของกระทรวงอย างสม่ํ าเสมอ เนื่ องจากกระทรวงฯ มี การ
ดํ าเนิ น งานร ว มกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนหลากหลายหน ว ยงาน จึ งอาจทํ าให เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่ อ นต อ การรั บ รู เ ชิ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ ข องกลุ ม ประชาชนได การดํ า เนิ น งานตาม
กระบวนการประชาสัมพันธอยางถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญและใชชองทางการสื่อสารอยางหลากหลาย จะ
สามารถชวยใหประชาชนเกิดความเขาใจตอบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวง ฯ ไดอยาง
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรับรูการดําเนินงานตามนโยบาย จะสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียไดอยางถองแทมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 7
สรุปการประเมินผล และขอเสนอแนะ
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ประจําปงบประมาณ 2559 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได 4 ตอน คือ 1) การลงพื้นที่เพื่อ
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 2) การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและ
นโยบายพั น ธกิ จ จากตั ว อย างประชาชนทั่ ว ประเทศเพื่ อเก็ บ ข อมู ล เชิ งปริ ม าณด ว ยแบบสอบถาม
3) การสํ ารวจความพึ ง พอใจต อ นโยบายปฏิ รู ป และพั ฒ นาจากตั ว อย า งบุ คลากร 4) การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกับการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหขอเสนอแนะตอการ
กําหนดนโยบายและดําเนินงานตามนโยบายในปตอไป โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานได 4 ตอน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
๑. นโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
๑) นโยบายมีความครอบคลุ มทุกกลุมเป าหมาย เนื่ องจากนโยบายพั นธกิจ มีการกําหนด
กลุมเปาหมายในการพัฒนาตามกลุมเปาหมายแตละกลุม
๒) นโยบายเรงดวนมีความสอดคลองกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนไป
ตามพันธกิจตามกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่กําหนด
๓) การกําหนดนโยบายเชิงประเด็นตามกลุมเปาหมายเปนหลัก
๔) แผนเชิ งปฏิ บั ติ การส ว นใหญ มีค วามสอดคล องกั บ นโยบายเร งด ว นและนโยบายตาม
พันธกิจ และกิจกรรมสวนใหญเปนไปตามกรอบที่นโยบายกําหนดไว
๒. กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๑) การสรางเครือขายและสายสัมพันธ
การดําเนินงานของทุกพื้นที่เปนการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ รวมกับสวนราชการอื่น ๆ
องค กรปกครองส ว นทองถิ่น และเครือข ายของกลุ มผู มีส วนไดส ว นเสี ย กลุมต าง ๆ กระทรวงฯ ไม
สามารถดําเนินงานไดอยางโดดเดี่ยว เนื่องจากนโยบายของกระทรวงฯ ในทุกดานจัดเปนนโยบายใน
ระดับมหภาค (Macro policy) และมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งในมิติเชิงประเด็น และมิติเชิงพื้นที่
๒) บุคลากรผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับคํา
ชมเชยและชื่นชมจากกลุมเปาหมายและเครือขายเปนอยางยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
ผูปฏิบัติงานมีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบของ “พี่เลี้ยง” ที่คอยใหคําแนะนําคําปรึกษาแกผูนํา
เครือขายกลุมตาง ๆ ในการเสนอขอโครงการหรือกิจกรรมที่ชมรม องคกรเครือขายมีความตองการ
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ทั้งนี้ แสดงใหเห็นวานอกจากการดําเนินงานของเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน จะดําเนินงาน
ตามภาระงานของตนเองแลว สวนใหญยังดําเนินงานอยางมี “จิตสาธารณะ” นอกจากนี้ กลุมเครือขาย
สวนใหญในทุกจังหวัดพื้นที่ ๑๐ แหง เห็นวาจํานวนเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ยังมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบที่มี
มากขึ้น ประกอบกับยังขาดบุคลากรในพื้นที่ระดับอําเภอ บางครั้งจึงทําใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางไมทั่วถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกทองถิ่น
๓) แนวปฏิบัติและเทคนิคการดําเนินงาน
(๑) รูปแบบการปฏิบัติงานกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
รูปแบบการปฏิบัติงานจึงเกิดขึ้นในลักษณะของเครือขายและการประสานความรวมมือ
กับหนวยงานอื่น ๆ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะใน
การแกไขปญหาที่มีความซับซอน หลากหลาย และเกินกวาความรับผิดชอบขององคกรใดองคกรหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวาเครือขายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย นั้ น ส ว นใหญ เ ป น เครื อ ข า ยแนวนอน
(Horizontal network) โดยเครือขายลักษณะนี้มองวาสถานภาพของสมาชิกในเครือขายมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันระหวางผูปฏิบัติงาน
(๒) เทคนิคการจัดทําเอกสารเสนอขอโครงการ และกิจกรรมโดยภาคประชาชน
เครือขายที่ทํางานรวมกันกับเจาหนาที่ภาครัฐสวนใหญ ประสบปญหาความไมเขาใจใน
ดานเทคนิควิธีหรือระเบียบราชการที่ถูกตอง จึงทําใหการขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มา
จากภาคประชาชนหรือเครือขายผิดแบบแผนหรือไมเปนไปตามระเบียบราชการ
3. การบรรลุวัตถุประสงค และความพึงพอใจของผูใชประโยชน
๑) การประเมินประสิทธิผลเปนการประเมินถึงผลลัพธเชิงคุณภาพ
(๑) การดําเนินงานมีความครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยพิจารณาจากการมีสวนรวม
ในกิจกรรมและโครงการ นอกจากนี้ เครือขายทุกเครือขายในทุกพื้นที่ มีการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ซึ่งมีการปรับนโยบาย จากป ๒๕๕๘ ในเรื่อง “๗ เรงดวน ๔ พัฒนา ๙ พันธกิจ” ไปสูนโยบาย
ในป ๒๕๕๙ ในเรื่อง “๘ เรงดวน ๕ พัฒนา ๑๑ พันธกิจ”
(๒) มีการกําหนดประเด็นเชิงพื้นที่ที่มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันของแต
ละพื้นที่ แตอาจยังขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ในเชิงลึก เชน ระดับตําบล ระดับหมูบาน
(๓) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรม ซึ่งเปนตัวชี้วัดเฉพาะของนโยบายแตละประเด็นซึ่งแยกจากกัน โดยยังขาดการบูรณาการ
๒) การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(๑) สามารถตอบสนองความพึงพอใจของเครือขายหรือกลุมเปาหมายของนโยบายได
ทุกกลุม โดยเครือขายสวนใหญมีความพึงพอใจตอตัวนโยบายเปนอยางยิ่ง แตเห็นวานโยบายดังกลาว
ยังขาดความครอบคลุมเชิงพื้นที่ และครอบคลุมเครือขายทุกกลุมอยางทั่วถึง

48
(๒) ผูปฏิบัติงานเห็นวานโยบายมีความยืดหยุนและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการนโยบายในเชิงพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เนื่องจากนโยบายใน
ป ๒๕๕๙ นั้ น มี ลักษณะตอยอด ขยายผล และมี ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบาย
พันธกิจในป ๒๕๕๘ ที่ผานมา
4. ขอเสนอแนะตอนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๑) การสรางศักยภาพเครือขายใหมีความเขมแข็ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรมีการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสราง
ศักยภาพใหเครือขายอยางตอเนื่อง เนื่องจากผลการศึกษาในพื้นที่ พบวา กลไกการทํางานที่สําคัญของ
การขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ คือ การอาศัยเครือขายของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม
ดังนั้น ประสิทธิภาพของการทํางานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกของเครือขายที่เขามาทํางานรวมกัน
ตองมี ศักยภาพในดานต าง ๆ ที่ จําเป นต อการผลั กดัน นโยบายไปสูความสํ าเร็จ ตามเปาหมาย เช น
ศักยภาพดานการดําเนินงาน ศักยภาพดานการสรางสัมพันธภาพระหวางเครือขาย ศั กยภาพดานการ
สื่อสาร ศักยภาพดานการสรางการมีสวนรวม การดําเนินงานตามระเบียบราชการ เปนตน
๒) การกําหนดนโยบายและงบประมาณที่สอดคลองในระดับพื้นที่
ผลการศึกษาในพื้นที่ พบวา ในแตละพื้นที่มีสถานการณของปญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวของ
กับนโยบายที่แตกตางกัน เชน จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานการณทองไมพรอมของเด็กและเยาวชนเพิ่ม
มากขึ้น จังหวัดสิงหบุรี มีสถานการณผูสูงอายุเปนอันดับหนึ่งของประเทศ จังหวัดนราธิวาส ไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบ รวมถึงเรื่องความรูสึกไมเทาเทียมกันของเยาวชนในพื้นที่และเยาวชนใน
พื้ น ที่ อื่น ๆ เป น ต น ทั้ งนี้ การกํ าหนดนโยบายในระดั บ พื้ น ที่ จึ งมี ความสํ าคั ญในการจั ด การป ญหา
เรงดวน ซึ่งมีระดับความรุนแรงของปญหาที่แตกตางกัน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณจึงควรมีความ
สอดคลองกับสภาพปญหาและระดับความรุนแรงของแตและพื้นที่ดวยเชนกัน
๓) การดําเนินโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายทุกดานอยางบูรณาการ
เนื่องจากที่ผานมา จากผลการศึกษา พบวา โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งถูกจัดขึ้นใน
ระดับพื้น ที่นั้น เป นการดํ าเนินงานเพื่อสนองตอบตอนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ และมักมี
ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางวางบประมาณมีจํานวนจํากัดสําหรับการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ดั้งนั้น หาก
มีการบูรณาการโครงการ กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายอยางหลากหลายรวมกัน จะสามารถแกไข
ปญหาความไมเพียงพอของงบประมาณไดในระดับหนึ่ง เชน ในกรณีการจัดกิจกรรมดานครอบครัว
กิจกรรมดานสตรี และกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน โดยควบรวมกิ จกรรมสําหรับกลุมเปาหมายทั้ง ๓
กลุม เขาดวยกันเปนหนึ่งกิจกรรมที่สนองตอบตอเปาหมายทั้งสามดาน โดยนํางบประมาณจากทั้งสาม
ดานมาจัดกิจกรรมพรอมกันในคราวเดียว จะสามารถเอื้ออํานวยใหใชทรัพยากรต าง ๆ ดวยกันได
นอกจากนี้ ในด า นเป า หมายการดํ า เนิ น งานจะทํ า ให เ ครื อ ข า ยและผู เ ข า ร ว มโครงการ
กิจกรรม จะสามารถเล็งเห็นถึงความเกี่ยวของ สัมพันธ และเชื่อมโยงกันของสถานการณตาง ๆ ที่
สอดคลองกับนโยบายอยางเปนองครวมวาทุกสถานการณทางสังคมมีความเชื่อมโยงกัน เปนสาเหตุ
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และ/ หรือเปนผลกระทบซึ่งกันและกัน เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สงผลใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาทองไมพรอม และปญหาทะเลาะวิวาท เปนตน
๔) การดําเนินโครงการและกิจกรรมในเชิงปองกัน (Proactive plan)
การดําเนินโครงการและกิจกรรมในเชิงปองกันนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ ๕ ขั้นตอน
ดวยกัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การคาดการณหรือพยากรณปรากฏการณ (Predict) ขั้นตอนที่ ๒ มีลักษณะ
การดําเนินการลวงหนา (Prevent) ขั้นตอนที่ ๓ มีการวางแผน (Plan) ขั้นตอนที่ ๔ การสรางการมี
สวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Participation) ขั้นตอนที่ ๕ การดําเนินการตามแผน (Perform)
ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมในเชิงปองกัน เปนความพยายามที่จะปองกันภาวะคุกคาม
หรือปญหาที่ถูกคาดเดาวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
๕) การพัฒนานโยบายสาธารณะภาคประชาชนระดับพื้นที่ ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวง
ในการดําเนินงานเชิงพื้นที่หากสามารถขยายผลของนโยบายเรงดวน และนโยบายพันธกิจ
จากนโยบายของภาครัฐ นําไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะภาคประชาชนในระดับพื้นที่อยางควบคู
กัน โดยใหทุกคนทุกเครือขายในพื้นที่สามารถเขามามีสวนรวมตอนโยบายในการกําหนดประเด็นตาง ๆ
ที่สมาชิกของชุมชนหรือสมาชิกของเครือขายเห็นพองตองกันวาประเด็นนั้น ๆ เปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอพื้นที่ของตนเอง ควรมีการขยายผลและสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะนโยบายสาธารณะภาค
ประชาชนระดับพื้นที่ ซึ่งเปนสํานึกและความรับผิดชอบรวมกันของชุมชน เชน จากผลการศึกษาใน
กรณีพื้นที่จังหวัดลําปาง ที่กลุมองคกร เครือขายตาง ๆ เขามาทําขอตกลงรวมกัน ในประเด็นผูสูงอายุ
ประเด็นทองไมพรอม เปนตน เนื่องจากกระบวนการนโยบายสาธารณะเชิงพื้นที่ จะสนับสนุนใหเกิด
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยชุมชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเอง และเปนนโยบายของ
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนเอง
ดังนั้น นโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ จึงเปนแนวทางของการดําเนินกิจกรรม การกระทํา
หรือการเลือกตัดสินใจของชุมชน ซึ่งชุมชนไดทําการตัดสินใจและกําหนดไวลวงหนา เพื่อชี้นําใหมี
กิจกรรมหรือการกระทําตาง ๆ เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน การ
จัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดวยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกั บสภาพความเปนจริง และความตองการของ
ประชาชน ผูใชบริการในแตละเรื่องในภายชุมชนหรือระดับพื้นที่
ตอนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายเรงดวนและนโยบายพันธกิจ
การดําเนินงานตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ตามนโยบายเรงดวน และนโยบายพันธกิจ ระยะที่ 3 นี้ การดําเนินงาน
ประเมินผลโดยใชการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายหมาย ดวยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กลุมตัวอยางทั้งประเทศ จํานวน 3,000 คน จากการสุมตัวอยาง จํานวน 10 จังหวัด คือ เชียงใหม
ปทุมธานี พิษณุโลก ราชบุรี ตราด อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎรธานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร
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ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 1,843 คน คิดเปนรอยละ
61.40 มีอายุระหวาง 21 - 25 ป จํานวน 658 คน คิดเปนรอยละ 21.90 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
สถานภาพโสด จํานวน 1,610 คน คิดเปนรอยละ 53.70 จบการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 1,019
คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญเปนนิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน จํานวน 617 คิดเปนรอยละ
20.60 ทั้งนี้ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน เดือนละ 9,000 - 15,000 บาท จํานวน 898 คน คิดเปน
รอยละ 29.90 โดยสวนใหญไมเขาขายหรือไมถึงเกณฑรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 2,645 คน คิดเปน
รอยละ 88.20
กลุมตัวอยางสวนนอยมีการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับวิสัยทัศนของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย คือ มุงสูสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน จํานวน 730 คน
คิดเปนรอยละ 24.30 กลุมตัวอยางสวนใหญมกี ารรับรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับวิสัยทัศนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คือ บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขประชาชน จํานวน 1,433 คน คิดเปนรอยละ 47.80
โดยกลุมตัวอยางมีการรับรูบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย มากที่สุดใน เรื่อง การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม
จํานวน 2032 คิดเปนรอยละ 67.70 ในทางตรงกันขาม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางไมมีการ
รับรูบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มาก
ที่สุดใน เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รองรับผูประสบปญหาทางสังคม เชน คนจน คนขอทาน คนไรบาน
จํานวน 1,017 คิดเปนรอยละ 33.90
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปญหาในสังคมไทยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ปญหา
การกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จํานวน 1,956 คน เมื่อเทียบกับกลุม
ตัวอยางทั้งหมด คิดเปนรอยละ 65.20
โดยสามารถสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ระยะที่ 3 ในสวนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายเรงดวน และนโยบาย
พันธกิจ ดังนี้
1) นโยบายการปองกันและปราบปรามการคามนุษย กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ มากที่สุด
เรื่อง การปองกันและปราบปรามการคามนุษยทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด (คาเฉลี่ย 3.93) ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
2) นโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการและผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง การดําเนินโครงการบานมั่นคงชุมชนแออัด (พอช.) บานเอื้ออาทร และ
บานยั่งยืน (บานการเคหะ) (คาเฉลี่ย 3.71) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
3) นโยบายการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจ มากที่สุด เรื่อง เสริมสรางการดูแลผูสูงอายุ ดวยการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและ
ทองถิ่นใหสามารถดูแลผูสูงอายุได (คาเฉลี่ย 3.76) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็น
อื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
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4) นโยบายการแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง การประสานความรวมมือ กําหนดแนวปฏิบัติ ในการ
รณรงค ยุ ติ ความรุ น แรงต อเด็ ก สตรี และบุ คคลในครอบครั ว เท ากั บ การจั ด กิ จ กรรมรณรงค และ
ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการกระทํ า ความรุ น แรงต อ เด็ ก สตรี และบุ ค คลใน
ครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.81) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากเชนกัน
5) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่ยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.79) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากเชนกัน
6) นโยบายการเขาถึงบริการสังคมของคนพิการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง
การออกบัตรประจําตัว และเบี้ยยังชีพคนพิการ (คาเฉลี่ย 3.78) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน
7) นโยบายการปองกันและแกไขปญหาคนไรที่พึ่งและคนขอทาน กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจมากที่สุด เรื่อง การจัดระเบียบขอทาน สงเสริมแนวคิด “ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”
(คาเฉลี่ย 3.66) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนในประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากเชนกัน
8) นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยชวยเหลือสังคม กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด เรื่อง การใหบริการของศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC 1300) เทากับ การประสานงานและการสง
ตอความชวยเหลือระหวางหนวยงานภายในกระทรวงและเครือขายที่เกี่ยวของ (คาเฉลี่ย 3.76) ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ในดานความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยโครงการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ การปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษย (คาเฉลี่ย 3.93) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม โครงการที่มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด คื อ โครงการพั ฒ นาศั กยภาพนั ก ร อ งและนั ก ดนตรี ต าบอดในที่
สาธารณะ (โครงการจากถนนสูดวงดาว) (คาเฉลี่ย 3.69)
ตอนที่ 3 การสํารวจความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนา
การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษย ตามนโยบาย 5 ปฏิรูป พัฒนา ดําเนินงานประเมินผลโดยใชการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย
ดวยการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสังกัดกระทรวง ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 400 ตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ
77.80 โดยส ว นมากมี อายุ ร ะหว าง 51 – 55 ป จํ านวน 82 คน คิ ดเป น ร อยละ 20.00 กลุ ม
ตัวอยางมีการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 53.70 คน สวนใหญมีอายุงานใน
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สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป จํานวน 280 คน
คิดเปนรอยละ 68.30 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 25,000 บาท จํานวน 281คน คิดเปน
รอยละ 68.50 โดยในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สวนภูมิภาค จํานวน 310 คน
คิดเปนรอยละ 75.60 และจากเจาหนาที่สวนกลาง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 24.4
สําหรับความพึงพอใจตอนโยบายปฏิรูปและพัฒนาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยในแตละดานดังตอไปนี้
1) ดานการพัฒนาบุคลากร การดําเนินงาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง การ
พัฒ นาศักยภาพโดยกําหนดหลั กสู ต รในการพั ฒนาสมรรถนะและทั กษะเฉพาะทาง เพื่ อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานและเปนมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63) ซึ่งอยูใน
ระดับมาก
2) ดานการพัฒนาองคกร แนวทางการดําเนินงาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรื่อง ยกระดับขีดความสามารถของหนวยงานในพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรู มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.62) ซึ่งอยูในระดับมาก
2.3 ดานการพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน การดําเนินงาน กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจมากที่สุด เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการประชา สัมพันธ และการปฏิบัติการขาวสาร โดยใหมี
การบูรณาการขอมูลขาวสารในกระทรวงฯ เพื่อการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเชื่อมมั่นของ
ประชาชน เทากันกับ เรื่อง การบริหารงบประมาณของแตละหนวยงานมีความคุมคา โปรงใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.81) ซึ่งอยูในระดับมาก
2.4 ดานการพัฒนากฎหมายดานสังคม การดําเนินงาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด เรื่อง การผลักดันและจัดทํารางกฎหมายดานสังคมในประเด็นตาง ๆ เชน พรบ. ควบคุมการ
ขอทาน พรบ. คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.01)
ซึ่งอยูในระดับมาก
2.5 ดานการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลาการ การดําเนินงาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากที่สุด เรื่อง การสนับสนุนใหบุคลากรมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด
(คาเฉลี่ย 3.45) ซึ่งอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ สําหรับการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ เรื่อง การจัดสวัสดิการ
สําหรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ เชน ที่อยูอาศัย บานพักรับรอง หองพยาบาล การจัดรถรับ -สง
สถานที่ออกกําลังกาย จําหนายสินคาราคาถูก ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน (คาเฉลี่ย 3.21)
และรองลงมา คือ เรื่อง ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางถูกตอง เทาเทียม และเหมาะสม
(คาเฉลี่ย 3.28) ซึ่งอยูในระดับมาก
สวนความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอหนวยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย โดยเห็นวาพรอมที่จะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กาวหนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.35) ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด อยางไรก็ตามในทางตรงกันขาม มี
ความพึงพอใจต่ําสุด เรื่อง เห็นวาหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความทัดเทียมกับ
องคกรอื่นในระดับเดียวกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (คาเฉลี่ย 3.70)
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ตอนที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ
1. ขอเสนอแนะตอแนวทางการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานตามนโยบาย
1.1 การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเชิงโครงสราง
1.2 การดําเนินงานตามนโยบายเชิงบูรณาการหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ
1.3 การดําเนินงานนโยบายความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนดานที่พักพิงผูตกเปนเหยื่อ
การคามนุษย
1.4 นโยบายการแก ป ญหาของเด็ ก เยาวชน สตรี และผู สู ง อายุ ด ว ยการเสริ ม พลั ง
(Empowerments)
1.5 การกําหนดแนวทางและความชัดเจนในการแยกขอทานและคนไรบาน
1.6 การให ความสํ าคัญกั บ มิติ ความหลากหลายในสังคมและความหลากหลายทางเพศ
(Diversity Lens)
1.7 การสรางการยอมรับและความเทาเทียมของผูพิการในสังคม
1.8 การใหความสําคัญกับความสัมพันธของคน 3 ชวงวัย ภายในครอบครัว
1.9 นโยบายดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุกในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
ภาคประชาชน
2. ขอเสนอแนะตอการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
2.1 ควรมีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรายโครงการวาแตละโครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับใด
2.2 ควรมีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยใชการประเมินผลการดําเนินงานตามกลุมเปาหมายโดยตรง เชน
นโยบายดานเด็กและเยาวชน ควรประเมินเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนเทานั้น นโยบายดานผูสูงอายุ
ควรประเมินเฉพาะกลุม ผูสูงอายุ เปนตน

