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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือท าความเขา้ใจรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือน 
เพ่ือสร้างภูมิคุม้กันขององค์กรพฒันาเอกชน  มูลเหตุในระดบับุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความส าเร็จและผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กันเด็กด้อยโอกาส
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคมในระดบับุคคลและองคก์ร  มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้โครงการฯ เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังาน  จ านวน 4 คน  2) ผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เดก็ดอ้ยโอกาสอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชนดีดี  จ านวน 6 คน   3) ผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ ครอบครัวเดก็ดอ้ยโอกาส จ านวน 
5 คน โดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในรูปแบบ Intrinsic cases ซ่ึงการเก็บขอ้มูลใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวิธีการเทคนิค 
สามเส้า (Triangulation)  

ผลการศึกษา  พบวา่  รูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม  สามารถอธิบายได้ 3 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบกระบวนการ 
สร้างเสริมทกัษะชีวิต  รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ  และรูปแบบกระบวนการสร้างเสริม 
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การเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา ทั้ง 3 รูปแบบน้ีเป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัให้เกิดข้ึนกบัเด็ก 
ในชุมชนแออดัเมืองท่ีเข้าไปตอบโจทย์และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีแวดล้อมเด็กอยู ่ 
โดยรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 
ผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเช่ือวา่การเล่นและกิจกรรมท่ีหลากหลายช่วยพฒันาเด็ก
ให้เกิดสุขภาพกายท่ีแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  มีทกัษะชีวิต และน าไปสู่การมีภูมิคุม้กันตนเองได ้
ในท่ีสุด  ในส่วนรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งรอบดา้นเป็นการท างานเชิงพ้ืนท่ี  หวงัใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 
และรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญาเป็นรูปแบบท่ีให้เดก็ดอ้ยโอกาสไดรั้บ
และใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม  รวมทั้งใชส่ื้อเป็นตวักลางเช่ือมการเรียนรู้และเผยแพร่ สะทอ้นเร่ืองราว
ต่างๆ สู่สงัคม  

ส าหรับมูลเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส 
ประกอบดว้ย 5 มูลเหตุหลกั คือ มูลเหตุท่ีเกิดจากเด็กดอ้ยโอกาส  มูลเหตุท่ีเกิดจากองคก์ร  มูลเหตุ 
ท่ีเกิดจากครอบครัว   มูลเหตุท่ีเกิดจากชุมชน  และมูลเหตุท่ีเกิดจากองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
ผลของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการดว้ยกนั คือ 1) ผลต่อองคก์รพฒันาเอกชน  ผลการขบัเคล่ือนเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันขององค์กรพัฒนาเอกชน  2) ผลต่อตัวเด็กด้อยโอกาสและครอบครัว  ผล
กระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัของเด็กดอ้ยโอกาสและครอบครัว  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนทั้ง  
2 ประการน้ีล้วนแล้วแต่มีส่วนเก่ียวข้องท่ีสะท้อนความส าเร็จในการด าเนินงานรูปแบบของ
กระบวนการสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม   
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Abstract 
 

 

 The research aims to understand models of the mobilization process 

contributing to the formulation of psychological immunity of disadvantaged 

children amid social change. It also works towards exploring the causes associated 

with the models’ success and results at both individual and organizational level. 

The key informants are primarily divided into three groups 1) executive personnel, 

projects’ director, staff (4 informants) 2) disadvantaged children under 18 years of 

age (6 informants) 3) family members of disadvantaged children living in Deejai 

community (5 informants). The Intrinsic Case from Case Study approach is 

employed with in-depth interviews, participatory observation, unstructured 

observation and focus groups as the methods of data collection. Content Analysis is 

used for data analysis with Triangulation being the technique utilized to 

demonstrate data reliability. 

The research finds that the mobilization process models can be explained via 

three categorizations: a model of life skill promotion, model of health promotion and 

a model of media literacy learning promotion. The three models operate to 

strengthen psychological immunity of the children in a heavily populated urban 

community in Bangkok. They also aim to provide solutions to problems and 

situations surrounding the children. The Model promoting life skill focuses on the 

formulation of the children’s psychological immunity through different activities. 

This model believes that playing and participation in activities can contribute to 

the betterment of the children’s physical and mental health as well as proper 

development of life skills, which eventually lead them to possess a strong 

psychological immune system. Model promoting of health is essentially the 

facilitation of the children’s all-encompassing capabilities. It is achieved through an 

area-based approach with the objective improving mental and physical health of 

the underprivileged children within the community. The model of media literacy 

learning is created and implemented to educate the children about proper media 

consumption. It highlights the use of media as a resourceful mediator of knowledge 

and a platform where one’s stories and reflections on society can be responsibly and 

intellectually disseminated. 
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There are five causes related to the success of the mobilization models: the 

children, the involved organization, the children’s families, community and other 

agencies. The results from the operating models also generate impacts on the 

involved non-governmental organization’s ability to help mobilize the formulation 

of the children’s psychological immune system and the children and their families. 

The research findings also indicates that such impact are relevant to the successful 

implementation of the aforementioned models. 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

ช่ือเร่ือง : รูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส 
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม : กรณีศึกษาองคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Topic : Mobilization models contributing to the formulation of psychological 

immunity of disadvantaged children amid social changes: A case study 

from a Bangkok-based non-governmental organization 

 

 

1. ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมและโลกในดา้นต่างๆ เป็นไปอย่างพลวตั ไดส่้งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของผูค้น รวมถึงเด็กและเยาวชนอย่างมากมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอาศยั 
อยูใ่นชุมชนเมืองซ่ึงเป็นกลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส  ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัแออดัถูกทอดท้ิงใหเ้ติบโต
มาภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพิษและไม่ส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างสร้างสรรค ์ ผูค้นส่วนใหญ่ 
ใชชี้วิตดว้ยความเร่งรีบและแข่งขนั ส่งผลกระตุน้ให้เด็กเกิดพฤติกรรมเส่ียง เช่น การเท่ียวกลางคืน 
การด่ืมเหลา้  เสพสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  การตั้งกลุ่มหรือแก๊ง 
เพ่ือก่อพฤติกรรมเส่ียงภยับนทอ้งถนน  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นท าใหเ้ดก็มีสภาพจิตใจอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุม้กนั
ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตาม (คณะกรรมาธิการการพฒันาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน
สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส  วุฒิสภา  โดยคณะอนุกรรมาธิการดา้นเด็กและเยาวชน.  
2556)  

ดา้นองคก์รยนิูเซฟ  ไดก้ล่าววา่  ปัจจุบนัมีเดก็และเยาวชนจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีอยูใ่นสลมั

และยา่นเส่ือมโทรม  เป็นประชากรท่ีดอ้ยโอกาสและเปราะบางท่ีสุดของโลก  ขาดแมก้ระทัง่บริการ

พ้ืนฐานท่ีสุดและถูกตดัสิทธิท่ีจะมีชีวิตท่ีรุ่งเรือง (Unicef. 2012)  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น   

Jose G. Vargas-Hernandez  ไดใ้หข้อ้มูลวา่ตอ้งอาศยัความร่วมมือหลายรูปแบบและหลายประเภท

องค์กร ไดแ้ก่  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคองค์กรพฒันาเอกชน  ชุมชนช่วยเหลือสนับสนุน 

การด าเนินการ  (Jose G. V.  2008)  ในการท างานดา้นเดก็ดอ้ยโอกาสกบักลุ่มเดก็ชุมชนเมืองไดมี้
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องค์กรพฒันาเอกชนอีกหลายองค์กรร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนาเด็ก แต่พบว่า องค์กรท่ีมี 

ความโดดเด่นและท างานพฒันาเด็กดอ้ยโอกาสในชุมชนเมืองมาอย่างยาวนาน คือ มูลนิธิภูมิใจ  

ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีด าเนินการมาอยา่งยาวนานกวา่ 30 ปีเพ่ือพฒันาเด็กดอ้ยโอกาสทั้งเชิงลึกและกวา้ง  

โดยท างานผา่น 5 ศูนย ์ ไดแ้ก่  1) ศูนยป์ระสานงานกลางมูลนิธิภูมิใจ  2) ศูนยภ์ูมิดี  3) ศูนยภู์มิเด่น 

4) ศูนยภู์มิเด่นดี  5) ศูนยภ์ูมิใจดี  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้าง

ภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสขององคก์รพฒันาเอกชน พบการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของกระบวนการ

ขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส ทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่เป็นการศึกษา

ในประเด็นของการจดัการเรียนรู้ท่ีศึกษาในบริบทขององคก์รพฒันาเอกชน และการศึกษาสภาพ

ชีวติท่ีศึกษาในบริบทพ้ืนท่ีโรงเรียน ส่วนการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของกระบวนการสร้างภูมิคุม้กนั

เด็กดอ้ยโอกาสในบริบทขององคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึง ณ ช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัศึกษา ยงัไม่พบการศึกษา

ในประเดน็เก่ียวกบัรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสในบริบท

ขององค์กรพฒันาเอกชน ซ่ึงท าให้ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการอธิบายปรากฏการณ์กระบวนการ

ขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างให้เด็กดอ้ยโอกาสในชุมชนเมืองเกิดภูมิคุม้กนั  การมีส่วนร่วมของแต่ละภาค

ส่วนและผลท่ีเกิดข้ึน  อนัน าไปสู่การคน้พบรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั

เดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมุ่งท าความเขา้ใจองคก์รพฒันาเอกชนมีรูปแบบของกระบวนการ

ขบัเคล่ือนอยา่งไร  มูลเหตุอะไรบา้งในระดบับุคคลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ และผลท่ี

เกิดข้ึนในระดบับุคคล และองคก์รเป็นอยา่งไร  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศูนยภ์ูมิดีเป็น “สนาม” ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 

ศูนยก์ารด าเนินงานของมูลนิธิภูมิใจ เน่ืองดว้ยศูนยภู์มิดีไดเ้ขา้ไปท างานกบัเด็กดอ้ยโอกาสท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนแออดัเมืองมีการเคล่ือนยา้ยของประชากรสูง  สภาพครอบครัวหยา่ร้าง  เด็กถูกทอดท้ิง 

อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงย ัว่ยุ  มอมเมาให้เด็กมีพฤติกรรมเส่ียง  จนกระทัง่ศูนยภู์มิดี 

ได้เขา้ไป ให้บริการแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน เปิดพ้ืนท่ีการเล่นและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

ท่ีหลากหลาย เด็กด้อยโอกาสมีส่วนร่วมออกแบบและคิดคน้ลงมือท าด้วยตวัเอง จนท าให้เด็ก 

ดอ้ยโอกาสไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิต มีพฒันาการและเกิดภูมิคุม้กนัข้ึน  
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ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก 
ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม โดยศึกษารูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนของ
องคก์รพฒันาเอกชน  มูลเหตุในระดบับุคคล และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ และผลท่ีเกิดข้ึน 
จากกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม 
ในระดบับุคคล และองคก์ร ใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ แนวการศึกษาเฉพาะกรณี เขา้ไปเพื่อ 
สืบคน้หาความรู้ ความจริงอย่างละเอียดเก่ียวกับรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้าง 
ภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสในชุมชนเมืองขององคก์รท่ีเกิดข้ึนในบริบทและขอบเขตเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจในองคก์รปรากฏการณ์การกระท าในประเด็นนั้นๆ (ชาย โพธิสิตา.  
2548:152) 

นอกจากน้ี ยงัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรพฒันาเอกชน เด็ก ครอบครัวและสังคม  รวมทั้ง 
มีความส าคญัต่อองคก์รท่ีท างานดา้นเด็กดอ้ยโอกาสสามารถน าผลไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะ
บริบทใกลเ้คียงกบัองคก์รท่ีศึกษาในคร้ังน้ีใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสมีภูมิคุม้กนัท่ีดีสามารถเผชิญส่ิงท่ีเขา้มา
กระทบและยนืหยดัอยูภ่ายใตส้ภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคมไดอ้ยา่งมัน่คง 

2. ควำมมุ่งหมำยงำนวจิยั 

2.1  เพื่อท าความเขา้ใจรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนขององคก์รพฒันาเอกชนในการ
สร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2.2  เพื่อท าความเขา้ใจมูลเหตุในระดบับุคคล และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของ
กระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม 

2.3  เพ่ือท าความเข้าใจผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก 
ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคมในระดบับุคคลและองคก์ร 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษา 3 ขอบเขตดว้ยกนั  ไดแ้ก่  1) ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา  ครอบคลุม
เน้ือหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ท่ีสามารถอธิบายล าดับขั้ นตอนของ
องคป์ระกอบหรือกิจกรรมในการศึกษาในคร้ังน้ี  2) ขอบเขตดา้นวิธีวิทยา ใชว้ิธีการวิจยัคุณภาพ
รูปแบบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) และเลือกศึกษาเฉพาะกรณีแบบ 



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

www.kpi.ac.th หน้า 8 

Intrinsic Case   3) ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีและดา้นกลุ่มเป้าหมาย  ศึกษาศูนยภ์ูมิดีของมูลนิธิภูมิใจ  
ซ่ึงเป็นศูนยห์น่ึงจากการท างานทั้ง 5 ศูนย ์เพ่ือให้สามารถตอบค าถามงานวิจยัไดอ้ย่างชดัเจนและ
สมบูรณ์  เน่ืองจากผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงประเด็นส าคญัของความลึกของชุดขอ้มูล นยัแอบแฝงท่ีเกิดข้ึน
ในศูนยภู์มิดีโดยเฉพาะความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยภู์มิดี  ส่วนขอบเขตดา้น
กลุ่มเป้าหมายการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม  ประกอบดว้ย  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่ม
ท่ี 1 คือ  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยภู์มิดี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้โครงการฯ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน  
จ านวน 4 คน  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 คือ เดก็ดอ้ยโอกาสอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
ใจดี (เป็นช่ือสมมุติ) จ านวน 6 คน  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกักลุ่มท่ี 3 คือ ครอบครัวเดก็ดอ้ยดอ้ยโอกาส
ท่ีมีบุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมในศูนยภู์มิดี จ านวน 5 คน 

4. แนวคดิและทฤษฎ ี  

การศึกษาคร้ังน้ีใช ้แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรพฒันำเอกชน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมาย รูปแบบ
และลกัษณะการด าเนินงานขององค์กรพฒันาเอกชน  จนเขา้มาด าเนินกระบวนการขบัเคล่ือน 
เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส   แนวคิดเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกำส เพื่อให้เขา้ใจถึงความหมาย 
และลกัษณะของเด็กด้อยโอกาส    แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อให้เขา้ใจถึง
ความหมายการเปล่ียนแปลงและการเปล่ียนแปลงสังคม  ประเภทและสาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงระดบัการเปล่ียนแปลงสังคม     แนวคิดทฤษฎีทำงสังคมวิทยำ ใช ้ทฤษฎีโครงสร้ำงหน้ำที่ 
(Alvin L,  Bertrand. 1967) ซ่ึงเป็นทฤษฎีระดบัมหภาคท่ีมองวา่สังคมคือส่วนต่างๆ  ของโครงสร้าง
ท่ีเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั  โครงสร้างท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยแ์ละความสัมพนัธ์ของสถาบนั
สังคมหน้าท่ีของสังคม  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทุกส่วนหรือทุกสถาบนัจะปรับตวัเขา้หากนั
ตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นแต่ละสถาบนัก็จะท าหน้าท่ีของตนเอง  ทฤษฎีปฏิสังสรรค์
สัญลกัษณ์ (John D. Baldwin. 1941: 106-114) ท่ีมองในระดบัปัจเจกบุคคล   การปฏิสังสรรคท่ี์เป็น
การกระท าระหว่างบุคคลผ่านการให้ความหมายเชิงสัญลกัษณ์   การปฏิสังสรรคท่ี์เป็นการกระท า
ระหวา่งบุคคลผา่นการใหค้วามหมายเชิงสัญลกัษณ์สร้างความสัมพนัธ์ผา่นทางสัญลกัษณ์ ส่ือสาร
ร่วมกนัได ้และรับรู้บทบาทของผูอ่ื้นท าให้บุคคลเขา้ใจความหมายและความตั้งใจของผูอ่ื้นและ
สามารถตอบสนองการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชจิ้ตใจ ตวัตน และสังคม เขา้มาช่วย
ในการตดัสินใจ  แนวคิดระบบมนุษยนิเวศ (Bronfenbrenner. 1979) ท่ีอธิบายเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองกนัแต่ละระบบมีปฏิสัมพนัธ์กบั
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บุคคลและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั     แนวคิดทฤษฎีทำงจิตวิทยำ ใช้ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ปัญญำสังคม 
อลัเบิร์ต แบนดูรา (Bandura. 1986) ท่ีกล่าวถึงเร่ืองการเรียนรู้นั้นไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาในแง่ของ
การแสดงออก เพียงแค่การไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ ถือวา่การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้  พฤติกรรมมนุษย ์
มีปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ลว้นแลว้แต่
เป็นลกัษณะท่ีมีอิทธิพลเชิงเหตุเชิงผลซ่ึงกนัและกนั   ทฤษฎีกำรเรียนรู้เงื่อนไขแบบกำรกระท ำ 
Burrhus F. Skinner (1904-1990) (อา้งถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. 2536) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม
ของบุคคลเป็นผลพวงเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มพฤติกรรมท่ีเกิดของบุคคลจะ
แปลเปล่ียนไปจากผลกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มนั้น ซ่ึงผลกรรมมี 2 ประเภท  ไดแ้ก่ ผลท่ีเป็น
ตวัเสริมแรงและผลกรรมท่ีเป็นตวัลงโทษ   ทฤษฎีล ำดับขั้นแรงจูงใจของมำสโลว์   ไดอ้ธิบายว่า
มนุษยแ์ต่ละคนมีศกัยภาพพอส าหรับท่ีจะช้ีน าตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนบกพร่อง 
รู้จกัจุดอ่อน และความสามารถของตน มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบั
ตนเองทั้งส้ิน   ความตอ้งการนั้นตอ้งการพ้ืนฐานต ่าสุดก่อนจึงจะผ่านข้ึนไปยงัความตอ้งการขั้นสูง
ตามล าดบั ซ่ึงมาลโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัแรงจูงใจของมนุษย ์ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางสรีรวิทยา 
ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั   ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการเป็นเจา้ของความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บรักและรักผูอ่ื้น   ขั้นท่ี 4  ความตอ้งการความตอ้งการมีศกัด์ิศรีจากตนเองและผูอ่ื้น   ขั้นท่ี 5 
ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ (Maslow. 1954) ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง ไดก้ล่าวถึงแนวการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบติัตนของคนในทุกระดบั โดยมีองคป์ระกอบออกของ 3 ห่วง ไดแ้ก่  1) พอประมาณ 
2) มีเหตุผล  3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัดีพอสมควร  ในส่วนของ 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่  1) ความรู้   
2) คุณธรรม   รวมถึงแนวทางการปฏิบติัและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บดว้ยโดยความพอเพียงเป็น 
ทั้งวิธีการและผลจากการกระท า  ซ่ึงจะท าให้เกิดวิถีการพฒันาและผลของการพฒันาท่ีสมดุลและ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกด้าน  (ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริภาคใตแ้ละศูนยส์าธิต และส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. 2557 
ออนไลน์)   แนวคดิกำรพฒันำชุมชน ท่ีกล่าวถึงการพฒันาชุมชนเป็นการท างานร่วมกนัของหลาย
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้แก่  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรพฒันาเอกชน  เพื่อเขา้มาพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน  โดยการร่วมด าเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนนั้น  
ต้องเป็นการร่วมกันของทั้ งหน่วยงานท่ีมาสนับสนุนและชุมชนท่ีต้องช่วยกันขับเคล่ือนให้มี
มาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา. 2553)  แนวคดิสังคมสงเครำะห์ ท่ีกล่าวถึง
การสังคมสงเคราะห์คือ การช่วยเหลือเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขหรือการด าเนินการทุกอย่างท่ีจะช่วย
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เก้ือกูลเพ่ือนมนุษยใ์ห้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ โดยใชก้ระบวนการวิธีการและปฏิบติัหรือ
การกระท าซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลปะ  เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาความสามารถของบุคคล 
ครอบครัว  กลุ่มและชุมชน  ใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดเ้ป็นปกติสุข (จงจิตต ์ โศภนคณาภรณ์. 2530) 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของกระบวนกำรขับเคลื่อนที่มีกำรศึกษำในปัจจุบัน ซ่ึงได้แก่ 
รูปแบบของการขบัเคล่ือนโดยองคก์รชุมชน ปัจจยัเชิงเหตุและผลของภูมิคุม้กนัทางจิตของเยาวชน 
การจดัการเรียนรู้ การศึกษาสภาพชีวิต และการศึกษาการให้บริการและช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส
ขององคก์รพฒันาเอกชน การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชท้ั้งมุมมองทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเทียบเคียง
ขอ้คน้พบบางประการท่ีไดจ้ากการศึกษา 

5. วธีิกำรวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  รูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม กรณีศึกษาองคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร
คร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวทางการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study) เป็นวิธีการวิจยัท่ีเนน้การศึกษากรณีท่ีเฉพาะเจาะจงจุดเนน้อยูท่ี่ส่ิงท่ี 
ถูกศึกษาซ่ึงมีขอบเขตท่ีก าหนดไดช้ัดเจนมีความสมบูรณ์ในตวัเอง   หัวใจส าคญัของการศึกษา
เฉพาะกรณีอยู่ท่ีการศึกษาให้ไดท้ั้งแนวกวา้งและแนวลึกของกรณีท่ีเลือกมาศึกษานั้นๆ และเลือก
ศึกษาในรูปแบบ Intrinsic Cases ท่ีมีจุดเนน้อยูท่ี่กรณีศึกษาเฉพาะท่ีนกัวิจยัมุ่งสืบหาความรู้ความ
จริงเก่ียวกบัเน้ือหาสาระกรณีศึกษาเป็นกรณีท่ีน่ารู้และมีความสมบูรณ์ในตวัของกรณีศึกษาเอง 
เป็นหลกั อนัจะน าไปสู่การตอบค าถามวจิยัท่ีไดต้ั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด (ชาย โพธิสิตา. 2548)  

6. สรุปและอภปิรำยผล 

การศึกษารูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กันเด็กด้อยโอกาสภายใต ้
การเปล่ียนแปลงของสังคม : กรณีศึกษาองคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้คน้พบท่ีเป็นบทสรุปและอภิปรายผลควบคู่กนัไป ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 รูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส  ส่วนท่ี 2 มูลเหตุ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส   ส่วนท่ี 3 
ผลของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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6.1  ส่วนที่ 1 รูปแบบของกระบวนกำรขบัเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัเดก็ด้อยโอกำส 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก 
ดอ้ยโอกาส 3 รูปแบบดว้ยกนั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1.1 รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมทกัษะชีวติ 

รูปแบบของกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสร้างประสบการณ์ 
สร้างโอกาส  พฒันาการตามวยัและตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ให้พ้ืนท่ีทางความคิด พ้ืนท่ี
ทางส่ือให้เด็กไดจิ้นตนาการ  แสดงความสามารถ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
จนคน้พบศกัยภาพของตนเอง เกิดเป็นภูมิคุม้กนัข้ึน  

โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต ประกอบดว้ย  
2 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  (1)  องคป์ระกอบของการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัผ่านการเล่นและการ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  สามารถอธิบายองคป์ระกอบของการเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัผ่านการเล่น คือ ให้เด็กเล่นอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการ
เรียนรู้  เดก็มีส่วนร่วมออกแบบพ้ืนท่ีเล่นทั้งหมด เช่น  เล่นทราย  ปีนตน้ไม ้ เล่นน ้ า  เล่นบา้นตน้ไม ้
เป็นตน้  ในส่วนองคป์ระกอบการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กไดพ้ฒันา
ตนเองผ่านกิจกรรมควบคู่ไปกบัการเล่น โดยจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย   เช่น กิจกรรม
ถนนปลอดภยั  กิจกรรมสอนท าอาหาร  กิจกรรมรณรงคเ์ร่ืองยาเสพติด เป็นตน้  (2) องคป์ระกอบ
บุคคล  ประกอบดว้ย   ผูอ้  านวยการเล่น  แกนน าเด็กและเยาวชน  ครอบครัวเดก็ดอ้ยโอกาส   ชุมชน 
และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   จากท่ีกล่าวมารูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต เม่ือพิจารณา
สถานการณ์ดงักล่าวแลว้สามารถเทียบเคียงไดก้บัทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีตามแนวคิดของ ทลัคอตต ์
พาร์สันส์ (Talcott Parsons) ตามมุมมองทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี (อา้งถึงใน ศิริรัตน์  แอดสกุล.  
2555) เม่ือระบบสังคมและหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์และสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั   หนา้ท่ีคือ  กลุ่มของ
กิจกรรมท่ีด าเนินไปเพ่ือสนองความตอ้งการของระบบสังคม  เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีการเปล่ียน 
แปลงจะเป็นสาเหตุท าใหส่้วนอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย รูปแบบกระบวนการสร้างเสริม
ทกัษะชีวิต จึงเป็นการท าหน้าท่ีของภูมิดีในฐานะท่ีเป็นกลุ่มกิจกรรมของระบบสังคม เม่ือระบบ
หลกัของสังคมไม่สามารถท าหน้าท่ีแก้ปัญหาได้อย่างทัว่ถึงจึงเขา้มาท าหน้าท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของระบบสังคมแกไ้ขปัญหาจนท าใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสมีภูมิคุม้กนัข้ึนเพ่ือเป็นการสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั  
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รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทักษะชีวิตได้ด าเนินงาน  4 ขั้นตอน คือ  
1) จดัสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีของการเล่นและการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม  2) ออกแบบกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย   3) มีผูอ้  านวยการเล่น (Play Work) ในการดูแลอ านวยความสะดวกการเล่นของ
 เดก็ดอ้ยโอกาส   4) ประชุมทีมสรุปการท างาน และไดน้ ากลยทุธ์การสร้างแรงใจแก่เดก็ดอ้ยโอกาส 
กลยุทธ์ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสเห็นคุณค่าในตนเอง   กลยุทธ์การพูดคุยอย่างมีเหตุและผล  
กลยทุธ์การกระตุน้การเรียนรู้   กลยทุธ์การสร้างขอ้ตกลงร่วมของเดก็ดอ้ยโอกาส    และกลยทุธ์สร้าง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   มาใชใ้นการด าเนินงานรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต จาก
กระบวนการและกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาข้างตน  เม่ือพิจารณาแล้วสามารถเทียบเคียงได้กับทฤษฎี 
ปฏิสังสรรคส์ัญลกัษณ์  ตามแนวคิดของ จอร์จ  เฮอร์เบิร์ท  มีด (George Herbetr Mead)  ท่ีกล่าวถึง
จิตใจ (Mind)  ตวัตน (Self)  และสังคม (Society)  ไวว้า่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการทางสังคม 
เป็นการกระท าพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีส่งผลต่อบุคคลอ่ืนๆ มีการให้ความหมาย มีดเห็นว่า 
จิต (Mind)  จิตใจของมนุษยมี์คุณภาพสูงต่างจากสัตวอ่ื์นๆ   ตวัตน (Self) มีดเห็นวา่ความสามารถ 
ท่ีจะตอบโตท้างความคิดกบัตวัเองและกบัผูอ่ื้น   การด าเนินกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต  
และการใช้กลยุทธ์ ท าให้เด็กด้อยโอกาสให้ความหมายกับส่ิงอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อมได้แล้ว 
เด็กด้อยโอกาสก็จะสามารถให้ความหมายกับตนเองได้จากการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน (John D. Baldwin. 1941: 115-125) 

 



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

www.kpi.ac.th หน้า 13 

องค์ประกอบของรูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวติ
ส ำหรับเดก็ 

กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกนั  
ผ่ำนกำรเล่น 

- เล่นบา้นตน้ไม ้ 
- เล่นแสดงละคร  
- เล่นแต่งการชุดแฟนซี 
- เล่นทราย 
- เล่นน ้ า  
- เล่นบา้นในฝันของหนู  
- เล่นปีนเชือก 
- อ่ืนๆ เช่น เล่นปิงปอง,    
เล่นขายของ  เป็นตน้ 

กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกนั 
ผ่ำนกจิกรรมที่หลำกหลำย 

-กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองสิทธิ
ตนเอง 
- กิจกรรมถนนปลอดภยั 
- กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 
- กิจกรรมการออม 
- อ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมความรู้
เร่ืองสุขภาพ , กิจกรรม
เรียนรู้การท าอาหาร เป็นตน้ 

องค์ประกอบบุคคล 

- ผูอ้  านวยการเล่น 
   (Play worker) 
- แกนน าเดก็และ  
  เยาวชน 
- ครอบครัวเดก็ 
  ดอ้ยโอกาส 
- ชุมชน 
- องคก์รอ่ืนๆ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เดก็ดอ้ยโอกาสท่ีผา่นรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต 

ภาพประกอบ 1   รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมทกัษะชีวิต 

เดก็ดอ้ยโอกาส 

กลยุทธ์ 
- กลยทุธ์การสร้างแรงใจ 
แก่เดก็ดอ้ยโอกาส 
- กลยทุธ์ส่งเสริมเดก็ดอ้ยโอกาส 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
- กลยทุธ์การพดูคุยอยา่งมีเหตุ 
และผล 
- กลยทุธ์การกระตุน้การเรียนรู้ 
- กลยทุธ์การสร้างขอ้ตกลงร่วม 
ของเดก็ดอ้ยโอกาส 
- กลยทุธ์การสร้างเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

กระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 
 
  

 

 

 

รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวติ ควำมหมำย     คือ   พื้นที่ส ำหรับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ผ่ำนกำรเล่นและกำรเสริมสร้ำงภูมิ คุ้มกันผ่ำนกิจกรรม 
ที่หลำกหลำย  พื้นที่ทำงควำมคิด  พื้นที่ทำงส่ือ  สร้ำง
ประสบกำรณ์ สร้ำงโอกำส พัฒนำกำรตำมวัย และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเดก็ เกดิเป็นภูมิคุ้มกนัขึน้ในที่สุด 
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6.1.2 รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การท างานเชิงพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีเป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพท่ีดี ถูกวางแผนออกแบบและด าเนินการด้วยความตั้ งใจตามหลกั 
ของสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีของเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยกระบวนการบริหารจดัการ
อย่างมีส่วนร่วมและยัง่ยืนของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ีตั้ งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จนน าไปสู่การการมีชีวติอยา่งมีคุณภาพและความเป็นปกติสุข 

โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 2 ลกัษณะกิจกรรมดว้ยกนั คือ 1) กิจกรรม
ดา้นโภชนาการอาหารสะอาดและปลอดภยั  เป็นกิจกรรมรณรงคร้์านคา้ในชุมชน ให้ความส าคญั
กบัปรุงอาหารท่ีสะอาดมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กไดเ้ลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  สะอาด 
ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั และมีความอร่อย   2) ดา้นสภาพแวดลอ้มบา้นน่าอยูคู่่ชุมชนน่ามอง คือ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเร่ิมตั้งแต่บา้นของตนเอง  ท าความสะอาดบา้น  จดัระเบียบ  ท าให้บา้น 
มีความโปร่ง  อากาศถ่ายเท  มีความปลอดภยั  รวมถึงเขา้ไปปรับสภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีมี 
ความทึบ มืด ไม่ปลอดภยัให้มีสีสัน น่าอยู่ ไม่น่ากลวั โดยน าศิลปะมาเป็นเคร่ืองมือในการปรับ
สภาพแวดล้อมตามก าแพงในชุมชนและหน้าชุมชน เพ่ือให้มีความสวยงามและปลอดภัย  
(2) องค์ประกอบดา้นบุคคล  กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย ตั้ งแต่เด็กด้อยโอกาส ครอบครัว ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้การด าเนิน
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพมีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ  1) สร้างการ
มีส่วนร่วมท าความเขา้ใจของเด็ก ครอบครัว ชุมชน  หน่วยงาน และองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ร่วมกนัออกแบบสร้างและพฒันาพ้ืนท่ีสุขภาพ ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามบริบท
ชุมชน  3) ลงมือท ากิจกรรมพ้ืนท่ีสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของเดก็ ครอบครัว ชุมชน องคก์รอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  4) เผยแพร่และเปิดพ้ืนท่ีสุขภาพในชุมชนเพ่ือเป็นตน้แบบ  5) ประชุมทีมและการ
พฒันาพ้ืนท่ีสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง และไดน้ ากลยทุธ์การสร้างอาสาสมคัรในชุมชน  และกลยทุธ์การ
สร้างความร่วมไมร่้วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการด าเนินงานรูปแบบกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดระบบมนุษยนิเวศของ 
บรอนเฟรนเบนเนอร์   การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมใดๆ นั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดบัของตวัเด็ก 
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ดอ้ยโอกาส ในโครงสร้างระดบัจุลภาคท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัเด็กท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีพ่อแม่
และลูกมีปฏิสัมพนัธ์กนั  นอกจากน้ียงัมีหน่วยอ่ืนอีก เช่น หอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน เป็นตน้ จนถึง
โครงสร้างระดบัมหภาคท่ีเป็นระบบใหญ่สุดของสังคมรวมทุกระบบให้เก่ียวเน่ืองกัน ซ่ึงรวม 
ทุกระบบท่ีเป็นวฒันธรรมใหญ่และวฒันธรรมย่อยของสังคม ภูมิคุ ้มกันท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบ
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพมีความเก่ียวข้องกับระบบปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงระบบส่ิงแวดล้อมท่ี
เช่ือมโยงระบบจุลภาคต่างๆ ให้สัมพนัธ์กัน  เช่น  ความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กและเด็ก ระหว่าง
ครอบครัวและชุมชน  ระหวา่งชุมชนกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Bronfenbrenner. 1979) 
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รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมสขุภาพ ควำมหมำย คือ การท างานเชิงพื้นท่ี ส่งเสริม 
ใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีของเดก็และคนในชุมชน 

องค์ประกอบของ 
รูปแบบกระบวนกำร 
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

- กิจกรรมดา้นโภชนาการ
อาหารสะอาดและปลอดภยั 
- กิจกรรมดา้น
สภาพแวดลอ้มบา้นน่าอยูคู่่
ชุมชนน่ามอง 

 

องค์ประกอบบุคคล 

 - แกนน าเดก็ 
และเยาวชน 
- ครอบครัว 
เดก็ดอ้ยโอกาส 
- ชุมชน 
- องคก์รอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กลยุทธ์ 
- กลยทุธ์การสร้างอาสาสมคัร 
ในชุมชน 
- กลยทุธ์การสร้างความ 
ร่วมไมร่้วมมือกบัองคก์ร 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

 
 

 

 

 

 

เดก็ดอ้ยโอกาส 

เดก็ดอ้ยโอกาสท่ีผา่นรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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6.1. 3 รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ส่ือด้วยปัญญำ 

กระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา หมายถึง การพฒันาศกัยภาพเด็ก 
ในการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์เพ่ือบ าบดัเยียวยา สร้างคุณค่าในตวัตนให้เด็กไดรั้บและใช้ส่ือท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมต่อการพฒันาตามช่วงวยั  รวมทั้งการรู้เท่าทนัส่ือในเร่ืองต่างๆ โดยเด็กเป็นทั้ง
ผูรั้บและผูใ้ห้ในการส่ือสารไปในคราวเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาทักษะชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชม และสงัคม 

โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั  ได้แก่  (1) องค์ประกอบด้านกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการรู้ 
เท่าทนัส่ือ วิเคราะห์ส่ือ เลือกใชส่ื้ออย่างเหมาะสม  รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองส่ือท่ีสร้างสรรคใ์น
รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้เด็กดอ้ยโอกาสไดน้ าความรู้มาผลิตส่ือของชุมชนตนเองข้ึน (2) องคป์ระกอบ
ดา้นบุคคล ประกอบดว้ย แกนน าเดก็และเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญามีการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน 
คือ 1) ส ารวจสถานการณ์ปัญหาท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ือท่ีไม่เหมาะสม  2) ออกแบบและวางแผน
สร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองส่ือปลอดภัย สร้างสรรค์ โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3) จดัอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา  4) ฝึกปฏิบติัและฝึก 
การส่ือสารอย่างสร้างสรรค ์ 5) เผยแพร่ส่ือสู่สาธารณะ  6) ประชุมทีมและสรุปการท างาน และ 
ได้น ากลยุทธ์แกนน าเด็กและเยาวชน และกลยุทธ์การสร้างความร่วมไมร่้วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาใชใ้นการด าเนินการรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  เม่ือพิจารณารูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือด้วยปัญญา 
สามารถเทียบเคียงไดก้บัทฤษฎีจิตวิทยาตามแนวคิดการเรียนรู้ปัญญาสังคมของ แบนดูรา   ท่ีได้
อธิบายการเรียนรู้ปัญญาสังคมท่ีท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแสดงออก เพียงแค่ 
การไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ (Aquired) ถือวา่การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ โดยสาเหตุพฤติกรรมของบุคคล
เป็นผลการปฏิสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึง
ความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 ส่วนน้ีมีอิทธิพลเชิงเหตุเชิงผลต่อบุคคล สนับสนุนทางความรู้และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา ท าให้เกิดข้ึนความรู้แก่เด็กดอ้ยโอกาสข้ึน มีความสัมพนัธ์กนั 
กบัสภาพแวดลอ้มและก่อให้เกิดพฤติกรรมในการสร้างภูมิกนัในตนเอง (Bandura. 1986) และ 
เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ของส่ือต่าง ๆ ท่ีถูกพฒันาโดยเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ท าให ้
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เดก็ดอ้ยโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว รับส่ือต่างๆ อยา่งรู้ไม่เท่าทนั  เช่น  ส่ือลามก  ละครหรือ
ภาพยนตร์ท่ีใชค้วามรุนแรง  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ของสังคมท่ีพลวตัไปอยา่ง
ไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคม การเปล่ียนแปลงในระบบความสัมพนัธ์ของ
มนุษยท่ี์อยู่รวมกนัในสังคมเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดด้ว้ยสายตาในลกัษณะต่างๆ ของวิธีการ
ด ารงชีวิต เช่น การรับเอาแบบอยา่งความเป็นอยูใ่นเร่ืองอาหาร การแต่งกายฯ ซ่ึงมีผลสะทอ้นใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในระบบความสัมพนัธ์ของบุคคลแตกต่างไปจากท่ีเคยเป็นอยู่มาแต่เดิม ดงันั้น 
เม่ือสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนย่อมส่งผลต่อกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กันเด็ก 
ดอ้ยโอกาสอยา่งแน่นอน (นิเทศ ตินณะกลุ. 2544) 
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เดก็ดอ้ยโอกาส 

เดก็ดอ้ยโอกาสท่ีผา่นรูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา 
                 

ภาพประกอบ 3  รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการเรียนรู้ส่ือดว้ยปัญญา 

องค์ประกอบกจิกรรม 
 

- กิจกรรมใหค้วามรู้ 
เท่าทนัส่ือ  
- กิจกรรมวเิคราะห์ส่ือ  
- จดัอบรมและผลิตส่ือ 
- อ่ืนๆ เช่น ดูหนงั,  
ชมละคร  เป็นตน้ 

 

องค์ประกอบบุคคล 
 

- แกนน าเดก็และเยาวชน 
- ครอบครัวเดก็ดอ้ยโอกาส  
- ชุมชน 
- องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ควำมหมำย คือ การเลือกใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค์
เพื่อบ าบดัเยยีวยา และสร้างคุณค่าในตวัตนของเดก็ 
สามารถเลือกรับและใชส่ื้อท่ีมีคุณภาพเหมาะสม 
 กระบวนกำรด ำเนินงำน 

รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ส่ือด้วยปัญญำ 

กลยุทธ์ 
 

- กลยทุธ์การสร้าง 
แกนน าเดก็และเยาวชน 
 - กลยทุธ์การสร้างความ
ร่วมไมร่้วมมือกบัองคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.2 ส่วนที่ 2 มูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับควำมส ำเร็จกระบวนกำรขับเคลื่อนเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกัน
เดก็ด้อยโอกำส 

ในส่วนของมูลเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั
เดก็ดอ้ยโอกาส ปรากฏผลส าคญั 2 ระดบั ดงัน้ี 

6.2.1 มูลเหตุในระดบับุคคล  คือ มูลเหตุท่ีเกิดจากเดก็ดอ้ยโอกาส ประกอบดว้ย  มูลเหตุ
ในบุคคล  ซ่ึงพบว่าสามารถพิจารณาได ้4  มูลเหตุดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) อยากเปล่ียนแปลงตนเองเป็น
แรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนภายในของเด็กดอ้ยโอกาสเอง  จากการไดท้บทวนตนเองแลว้ท าให้เห็นปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน   2) ร่วมคิดและลงมือท าดว้ยตนเองเม่ือเดก็ดอ้ยโอกาสไดร่้วมคิด วางแผน ออกแบบ 
และลงมือท าดว้ยตนเอง   3) ชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  เดก็เขา้มาเพ่ือรับค าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ โดยหวงัวา่
การเรียนจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งใจ คือ การมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  4) การรับรู้ถึงการยอมรับ
จากผูอ่ื้น    เด็กไดท้ างานช่วยเหลือในการด าเนินงานต่างๆ ท่ีส าคญั  เช่น  การเตรียมสถานท่ี  การ
แสดงโชว์  การเล่นดนตรี  การไดรั้บมอบหมายงานต่างๆ ท าให้เด็กสัมผสัไดถึ้งการยอมรับใน
ความสามารถของตนเองท่ีมีจากผูอ่ื้น  เม่ือพิจารณาแลว้สามารถเทียบเคียงไดก้บัทฤษฎีตามแนวคิด
ล าดบัขั้นแรงจูงใจของมาสโลวท่ี์อธิบายเก่ียวกบัล าดบัขั้นแรงจูงใจของมาสโลวว์่าแรงจูงใจของ
มนุษยมี์ล าดบัขั้นตอนท่ีเรียงล าดบัจากระดบัต ่าไปยงัระดบัสูงสุด  ซ่ึงมาสโลวแ์บ่งล าดบัแรงจูงใจ
ของมนุษย ์ คือ ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางสรีรวิทยา   ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  
ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการเป็นเจา้ของความตอ้งการท่ีจะไดรั้บรักและรักผูอ่ื้น  ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการ
ความตอ้งการมีศกัด์ิศรีจากตนเองและผูอ่ื้น   ขั้นท่ี 5 ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ เดก็ดอ้ยโอกาส
ลว้นมีแรงจูงใจในการเขา้มาร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือน าไปสู่ความเป็น
มนุษยโ์ดยสมบูรณ์ (Maslow. 1954) และมูลเหตุนอกบุคคล คือ มูลเหตุสภาพแวดลอ้มจากกลุ่ม
เพื่อน การอยู่ท่ามกลางเพ่ือนทั้งรุ่นน้อง รุ่นพ่ี และรุ่นเดียวกัน คอยเตือนให้ปรับพฤติกรรมไป
ในทางท่ีเหมาะสมและให้ก าลงัใจในช่วงท่ีพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงการอยูก่บัเพ่ือนท่ีเป็น
แบบไหนเดก็ยอ่มเป็นแบบนั้น  

เม่ือพิจารณาถึงมูลเหตุในระดับบุคคล สามารถน ามาเทียบเคียงได้กับทฤษฎี 
ปฏิสังสรรค์สัญลกัษณ์ ตามแนวคิดของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ท มีด  ท่ีไดก้ล่าวว่า  การพฒันาตนผ่าน
กระบวนการทางสังคมโดยการปฏิสังสรรค์สัญลกัษณ์ เป็นการมองตนเองสะทอ้นจากมุมมอง 
ท่ีปรากฏแก่สายตาผูอ่ื้น และน าไปสู่การให้ความหมายแก่ตนเองกบัส่ิงอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอ้มได ้
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ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีมุมมองเก่ียวกบัตวัตนของตนเอง 
อยากเปล่ียนแปลงตนเอง ไดร่้วมคิดและลงมือท า อยากมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ จากส่ิงท่ีคนในสังคมให้
ความหมายคือ การรับรู้ถึงการยอมรับจากผูอ่ื้น (John D. Baldwin. 1941)   

6.2.2 มูลเหตุในระดบัองค์กร 

มูลเหตุท่ีเกิดจากตวัองคก์ร  ประกอบดว้ย 6 มูลเหตุ ไดแ้ก่   1) อุดมการณ์อนัมุ่งมัน่
ต่อภารกิจขององค์กร ตั้ งแต่ระดบัผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานนั้น  
มีอุดมการณ์ท่ีมุ่งมัน่ต่อภารกิจขององคก์ร  2) ความเขา้ใจในบริบทต่อภารกิจงานเป็นอย่างดี 
เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจในบริบทต่างๆ ทั้งเร่ืองของพ้ืนท่ี คน การท างานร่วม มีความเท่าทนัต่อบริบท
ต่างๆ อยา่งลึกซ้ึง  3) การวางบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมต่อภารกิจงาน   4) การก าหนดเป้าหมาย
ภารกิจงานท่ีชดัเจน  5) การออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งต่อสถานการณ์ปัญหา  6) การคิดคน้
นวตักรรมการท างานอยู่เสมอ  บริบทของสังคมไทยองคก์รพฒันาเอกชนเป็นองคก์รท่ีเป็นอิสระ
จากหน่วยราชการรวมตัวกันข้ึนตามกลุ่มสนใจหรือกลุ่มท่ีมีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือท่ีจะด าเนิน
บทบาทในการช่วยคล่ีคลายปัญหาในสังคม บริการสังคมพฒันาสังคม รวมทั้งสร้างความมัน่คงทาง
สังคมโดยมิไดแ้สวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ใดๆ  ตามท่ีศูนยภู์มิดีเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ข
ปัญหาดา้นเด็กดอ้ยโอกาสในชุมชนแออดัเมือง ท่ีเด็กตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาต่างๆ เช่น  
ถูกทอดท้ิงให้เติบโตตามล าพงั สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสม ท้องก่อนวยัเรียน ไม่มี 
พ้ืนท่ีเล่นท่ีปลอดภัย โดยเข้าไปด าเนินกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันข้ึน (ณรงค ์ 
เพช็รประเสริฐ. 2544) 

มูลเหตุท่ีเกิดจากครอบครัว ประกอบดว้ย 4 มูลเหตุ ไดแ้ก่  1) การอบรมเล้ียงดูจาก
ครอบครัว ดว้ยครอบครัวมีบทบาทหลกัต่อการเล้ียงดูเด็กให้เติบโตอยา่งเหมาะสมตามช่วงวยัและ 
มีภูมิคุม้กนั  2) แรงสนบัสนุนจากครอบครัว เม่ือเด็กไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัวทุกๆ เร่ือง 
ท าให้เด็กไดมี้พ้ืนท่ีเล่น ไดมี้พ้ืนท่ีเรียนรู้ มีพ้ืนท่ีในการผ่อนคลาย มีพ้ืนท่ีในการพบปะเพ่ือน และ
เดก็คนอ่ืนๆ ในชุมชน  3) การร่วมท ากิจกรรมของครอบครัว ท าให้เดก็ดอ้ยโอกาสรับรู้ไดถึ้งความ
เอาใจใส่ การมีครอบครัวอยู่เคียงขา้ง และท่ีส าคญัไดใ้ช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกนั 4) อาสาสมคัร
ผูป้กครอง  อาสาสมคัรผูป้กครองเป็นตวักลางเช่ือมโยงความร่วมมือต่างๆ ในการสร้างภูมิคุม้กนั 
เด็กด้อยโอกาสกับชุนชนท าให้การท างานเป็นไปอย่างก้าวกระโดด  สามารถเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดระบบมนุษยนิเวศ  บรอนเฟรนเบนเนอร์ ท่ีไดก้ล่าวว่า แต่ละระบบมีส่วนสร้างพฤติกรรม 
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ของบุคคล และอาจถูกเปล่ียนแปลงไดจ้ากคนในระบบนั้นๆ ดว้ย  มนุษยท่ี์พฒันามาหรือเติบโต 
มาจาก ส่ิงแวดลอ้มต่างกนั ย่อมมีพฤติกรรม และลกัษณะนิสัยท่ีแตกต่างกนัปัจจยัท่ีอยู่รายลอ้ม 
ลว้นส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั ครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ใกลต้วัท่ีสุดของเด็กดอ้ยโอกาส 
เม่ือครอบครัวมีความรู้และความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเองในการอบรมเล้ียงดูเดก็ใหเ้หมาะสมตาม
ช่วงวยั เป็นระบบส่ิงแวดล้อมท่ีจะท าให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและลกัษณะนิสัยท่ีดีตาม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวั (Bronfenbrenner. 1979)  นอกจากน้ี ยงัสามารถเทียบเคียงไดก้บัทฤษฎี
การเรียนรู้ปัญญาสังคมตามแนวคิดของ  แบนดูรา ท่ีกล่าวถึง การเรียนรู้จากการสังเกต 
(Observational Learning)  การเปล่ียนแปลงความคิดหรือการเรียนรู้ของบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการ
สังเกตตวัแบบ ซ่ึงแบ่งตวัแบบออกเป็น 4 ประเภทหลกัคือ  1) ตวัแบบทางพฤติกรรม (Behavioral 
Modeling)  การมีตวัแบบท่ีแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็น   2) ตวัแบบทางวาจา (Verbal Modeling) การมี
ตวัแบบท่ีพดูบอกหรือเขียนบอกจะท าอะไรอยา่งไร  3) ตวัแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic Modeling) 
การมีตวัแบบภาพหรือเสียงผา่นส่ือต่างๆ  4) ตวัแบบสัมผสั (Kinesthetic Modeling) การมีตวัแบบ
โดยใชก้ารสมัผสั  ครอบครัวเป็นตวัแบบท่ีเดก็เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผา่นการเรียนรู้จากการสังเกต ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมภายในของเดก็ (Bandura. 1986) 

มูลเหตุท่ีเกิดจากชุมชน ประกอบดว้ย 2 มูลเหตุ ไดแ้ก่  1) การมีส่วนร่วมแบบ
ธรรมชาติ  แมค้วามเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะมีภารกิจและการด าเนินชีวิตท่ีสวนทางกนั  แต่คน 
ในชุมชน หากว่างและรู้ว่ามีกิจกรรมหรือเร่ืองท่ีตนเองพอจะมีส่วนร่วม พร้อมท่ีสละเวลาร่วมท า
กิจกรรม  2) การมีส่วนร่วมแบบจดัตั้งคณะท างาน มีจดัตั้งคณะท างานในชุมชนข้ึน การมี
คณะท างานในชุมชนจะน าไปสู่การพฒันากระบวนการสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีการต่อยอดในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ เพราะมีศูนยก์ลางของการประสานงาน สามารถ
เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดระบบมนุษยนิเวศ  บรอนเฟรนเบนเนอร์  ท่ีไดก้ล่าวถึงระบบปฏิสัมพนัธ์ 
(Mesosystem) ซ่ึงเช่ือมโยงระบบจุลภาคใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งเดก็และชุมชน
เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เม่ือชุมชนมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กในชุมชนตนเอง  
จึงเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้ไปพร้อมกนัระหว่างชุมชนและเด็ก (Bronfen- 
brenner. 1979) 

มูลเหตุท่ีเกิดจากองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 มูลเหตุ ไดแ้ก่ 1) บุคคล
ทัว่ไป  เป็นการเปิดโอกาสให้คนภายนอกเขา้มาร่วมกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็ก
ดอ้ยโอกาส ในนามอาสาสมคัรน าส่ิงท่ีตนเองมีมาให้ มาแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกนั เช่น บางคน 
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มีแรงกาย  บางคนมีแรงบริจาค  บางคนมีแรงความรู้  บางคนมีแรงทรัพยากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั
ช่วยในการท างานพฒันาเดก็  2) องคก์รภาครัฐ  เขา้มาสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้  เป็นการท างานเป็นคู่ขนานกนัไปของศูนยภู์มิดีกบัองคก์รภาครัฐ  
3) องคก์รภาคเอกชน   สนบัสนุนงบประมาณ  จดัอบรม  เขา้มาเป็นอาสาสมคัร และสนบัสนุน
กิจกรรมพิเศษ  เช่น  กิจกรรมทศันศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ แก่เด็ก เทียบเคียงไดก้บัทฤษฎี
โครงสร้างหนา้ท่ี ตามแนวคิดของ ทลัคอตต ์พาร์สันส์ (Talcott Parsons) ท่ีไดก้ล่าววา่ระบบสังคม
และหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  หนา้ท่ีคือ กลุ่มของกิจกรรมท่ีด าเนินไปเพ่ือ
สนองความตอ้งการของระบบสังคม  เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงจะเป็นสาเหตุท าให้
ส่วนอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุนการท างานของ
องคก์รพฒันาเอกชนมีความสัมพนัธ์และเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานให้มีการเปล่ียนแปลงไป  
ในทิศทางท่ีดีข้ึน  เพื่อให้ระบบสังคมด าเนินไปได้ด้วยดีในการด าเนินงานสร้างรูปแบบของ
กระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส (อา้งถึงใน ศิริรัตน์  แอดสกลุ. 2555) 
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ภาพประกอบ 4  มลูเหตุในระดบับุคคลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัความส าเร็จของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส 

  

มูลเหตุในระดบับุคคลและ 
องค์กรที่เกีย่วข้องกบั

ควำมส ำเร็จของกระบวนกำร
ขับเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนั 

เดก็ด้อยโอกำส 

ระดบับุคคล 
มูลเหตุทีเ่กดิจำก 
เดก็ด้อยโอกำส 

มูลเหตุในบุคคล 
- อยากเปล่ียนแปลง
ตนเอง 
- ร่วมคิดและลงมือท า
ดว้ยตนเอง 
- การรับรู้ถึงการ
ยอมรับจากผูอ่ื้น 
- ชีวติท่ีดีมีคุณภาพ 
มูลเหตุนอกบุคคล 
- สภาพแวดลอ้มจาก
กลุ่มเพื่อน 

ระดบัองค์กร 

มูลเหตุทีเ่กดิจำกตัวองค์กร 
- อุดมการณ์อนัมุ่งมัน่ต่อภารกิจขององคก์ร 
- ความเขา้ใจในบริบทต่อภารกิจงานเป็น
อยา่งดี  
- การวางบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมต่อ
ภารกิจงาน  
- การก าหนดเป้าหมายภารกิจงานท่ีชดัเจน 
- การออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งต่อ
สถานการณ์ปัญหา  
- การคิดคน้นวตักรรมการท างานอยูเ่สมอ 

มูลเหตุทีเ่กดิจำกครอบครัว 
- การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว  
- แรงสนบัสนุนจากครอบครัว  
- การร่วมท ากิจกรรมของครอบครัว 
 - การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรผูป้กครอง 

มูลเหตุทีเ่กดิจำกชุมชน 
- การมีส่วนร่วมแบบธรรมชาติ 
- การมีส่วนร่วมแบบจดัตั้งคณะท างาน 

มูลเหตุทีเ่กดิจำกองค์กรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
- บุคคลทัว่ไป  
- องคก์รภาครัฐ  
- องคก์รภาคเอกชน  
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6.3  ส่วนที่ 3 ผลของกระบวนกำรขับเคลื่อนเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกันเดก็ด้อยโอกำสภำยใต้กำร
เปลีย่นแปลงของสังคม 

ในส่วนของผลของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้าร
เปล่ียนแปลงของสงัคม ปรากฏผลส าคญั 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

6.3.1 ผลกระบวนกำรขบัเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัขององค์กรพฒันำเอกชน 

พบว่าผลกระบวนการการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัขององคก์รพฒันาเอกชน 
ประกอบดว้ย  2 ประเดน็ ไดแ้ก่   

ประเด็น 1)  ผลท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัของ
องคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ (1) การด าเนินงานนนัทนาการเพื่อเด็ก  (2) 
สร้างโมเดลการเล่นเพ่ือการพฒันาเด็ก  (3) การพฒันาและขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ส าหรับเด็ก   (4) ผลกัดนันโยบายพ้ืนท่ีส าหรับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปกป้องและพฒันาตนเองได้
จนน าไปสู่การมีภูมิคุม้กนัในตวัเองเพ่ือการด าเนินชีวติในสงัคม  

ประเด็น 2) ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัของ 
องคก์รพฒันาเอกชน  พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงสามารถพิจารณาได ้8 ประการ คือ (1) เกิดรูปแบบ 
และกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการเล่นเพ่ือการพฒันาเด็ก  จากการคิดคน้ ออกแบบ ประเมินความ
ตอ้งการของเดก็ วางแผน ลงมือปฏิบติั ตลอดจนถอดบทเรียน และพฒันากระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
(2) เกิดตน้แบบพ้ืนท่ีสร้างเสริมทกัษะชีวิตส าหรับเด็กในชุมชนแออดัเมือง ชุมชน องค์กร และ
หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทของตนเองได ้ จากการเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ผ่านการเล่นและผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายแก่เด็กดอ้ยโอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน (3) เกิดองคค์วามรู้ในรูปแบบคู่มือแนวทางการเล่นเพ่ือการพฒันาเด็ก ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้
ในเร่ืองแนวทางการจดัพ้ืนท่ีเล่นอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กท่ีจะเป็นแนวทางให้ผูส้นใจน าไป 
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่เดก็ในพ้ืนท่ีของตนเอง  (4) เกิดหลกัสูตรการอบรม เพ่ือใหเ้กิด
ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่ผูดู้แลเด็ก ให้ความส าคญักับการมีพ้ืนท่ีส าหรับเด็ก  การออกแบบ 
การเล่นและกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค ์ รวมถึงการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีส าหรับเด็กของ
ตนเอง  (5) เกิดเครือข่ายสร้างเสริมทกัษะชีวิตส าหรับเดก็ในชุมชนแออดัเมือง การขยายผลตน้แบบ
สู่ภูมิภาคต่างๆ ท าให้ไดเ้ครือข่ายการท างานเพ่ือการพฒันาเด็กอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ทัว่ประเทศ  (6) เกิดพ้ืนท่ีสุขภาพส าหรับเดก็ดอ้ยโอกาสในชุมชนแออดั
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เมือง ส่งเสริมเร่ืองการบริโภคอาหาร  รวมถึงให้ความรู้เร่ืองบา้น ชุมชน ท่ีสะอาดปลอดภยั ท าให้
เกิดกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนส่งผลให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน  
มีสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนตามล าดบั  (7) ผลกัดนัให้เกิดวาระแห่งชาติปี 2552 เร่ืองพ้ืนท่ี 
ในการเสริมสร้างภูมิคุม้กันผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายองคก์รท่ีท างานดา้นเด็ก  ผลกัดนัเชิงนโยบายเพ่ือท่ีจะขยายแนวคิดให้เกิดข้ึนทัว่ประเทศ 
(8) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสนามเด็กเล่นนานาชาติจาก  International Association for 
the child’s Right to play   

ผลกระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัขององคก์รพฒันาเอกชน ไดใ้ชท้ั้งศิลป์ 
วิทยาศาสตร์ และวชิาชีพในการช่วยเหลือมนุษยโ์ดยเนน้ใหรู้้จกัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
ปัญหาครอบครัว ปัญหากลุ่มและชุมชน เป็นมุมมองของการสังคมสงเคราะห์ ดงัท่ีองคก์รพฒันา
เอกชนไดเ้ขา้ไปด าเนินกระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส จนท าให้เด็ก 
ดอ้ยโอกาสสามารถมีภูมิคุม้กนัในตนเอง  รวมถึงครอบครัว ชุมชนไดเ้ขา้มาร่วมในการป้องกนัเด็ก
และส่งเสริมใหเ้กิดภูมิคุม้กนัแก่เดก็ดอ้ยโอกาส (Rex A. Skidmore, 1964, อา้งถึงใน จงจิตต ์ โศภน
คณาภรณ์.  2530) 

6.3.2 ผลของกระบวนกำรขับเคลื่อนเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันของเด็กด้อยโอกำสและ
ครอบครัว 

1) ผลกำรขับเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัของเดก็ด้อยโอกำส  ประกอบดว้ย 2 ระดบั 
ไดแ้ก่  ระดบัท่ี 1 ระดบัเจตคติ  ซ่ึงในระดบัเจตคติยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้นดว้ยกนั คือ  
(1) ดา้นความรู้ คือ มีควำมรู้เร่ืองสุขอนำมัย  เด็กดอ้ยโอกาสมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขอนามยั 
พร้อมปฏิบติัตามเพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีมากข้ึน  จากกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัได้
สอดแทรกความรู้ท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัเขา้ไปในกิจกรรม  เช่น  การให้ความรู้เร่ืองการกินอาหาร 
ท่ีสะอาด ปลอดภยั การจดักิจกรรมบา้นน่าอยู่ ให้เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ (2) ดา้น
ความคิด คือ มีจิตใจแจ่มใส  เม่ือเด็กไดมี้พ้ืนท่ีเล่นท่ีปลอดภยัและเป็นพ้ืนท่ีกวา้ง ท าให้เด็กไดคิ้ด  
ท ากิจกรรมต่างๆ อยา่งอิสระ โดยไม่มีการบงัคบั จึงท าให้จิตใจเด็กผ่อนคลาย ไร้กงัวล มีความสุข
เกิดข้ึน  สำมำรถคิดแยกแยะอย่ำงมีเหตุผลมำกขึ้น  เด็กไดฝึ้กการคิดแยกแยะอย่างมีเหตุผลจาก
ปัญหาจริง สามารถแยกแยะและเปรียบเทียบเร่ืองราวสถานการณ์ต่างๆ และเช่ือมโยงขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือมาสนับสนุนและยืนยนัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เช่น  เด็กดอ้ยโอกาสสามารถแยกแยะและมีความ
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เขา้ใจในเร่ืองของสารเสพติดต่างๆ โดยการไม่ยุ่งเก่ียว กำรเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของตนเอง  
ไดผ้ลกัดนัและดึงศกัยภาพภายในของเด็กดอ้ยโอกาสออกมาผ่านกิจกรรมและการมอบหมายงาน 
ท่ีส าคญัท าให้เด็กด้อยโอกาสมองตนเองได้ว่า ตนเองก็เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า มีความสามารถ มี
ความส าคญั ทั้งยงัไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน คนในชุมชน และคนนอกชุมชน 

ระดบัท่ี 2 ระดบัทกัษะ ประกอบดว้ย  มีควำมเป็นผู้น ำเกดิขึน้ การใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาส
มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด ออกแบบ ปฏิบติั และสรุป  ท าให้เด็กไดพ้ฒันารอบดา้นและพร้อมท่ีจะน า
คนอ่ืนๆ ในการท ากิจกรรมใหม่ๆ  เช่น เด็กๆ รวมกลุ่มกนัท าส่ือท่ีสะทอ้นปัญหาวยัรุ่น ปัญหาเร่ือง
สุขภาพ  เม่ือเด็กดอ้ยโอกาสมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างๆ จึงเกิดความเป็นผูน้ าข้ึน  กำรอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีในสังคม การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัผ่านการเล่นและผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
ไดเ้ขา้ไปสร้างทกัษะการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ในสังคมร่วมกนัของเด็กดอ้ยโอกาสท าให้เด็กดอ้ย
โอกาสไดเ้รียนรู้ มีความเขา้ใจและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ีดี วางตวัเหมาะสมข้ึน เช่น เล่นดว้ยกนั
ตอ้งช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  แบ่งของเล่นกบัเพ่ือน เป็นตน้   มีพฤติกรรมที่เหมำะสม  
เด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้ว่าส่ิงใดกระท าแลว้เป็นท่ียอมรับ ส่ิงใดท่ีกระท าแลว้ไม่เป็นท่ียอมรับ 
ผา่นรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั เช่น การปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
สอนการพูดจาสุภาพ เป็นตน้  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เด็กดอ้ยโอกาสไดฝึ้กความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยรับผิดชอบตั้งแต่เร่ืองเล็กน้อย จนกระทัง่ไดรั้บการมอบหมาย
หน้าท่ีงานจากผูใ้หญ่  เช่น  หากเล่นของเล่นตอ้งเก็บให้เรียบร้อย  ช่วยท าความสะอาดศูนยภู์มิดี 
เป็นตน้  ท าให้เด็กซึมซับและเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  มีน ้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  
เด็กพร้อมท่ีจะน าความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีตนเองไดรั้บเขา้มาท างานเพ่ือส่วนรวมในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ร่วมกนั  โดยเร่ืองท่ีเดก็ลุกข้ึนมาช่วยแกปั้ญหาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์  เช่น 
การปรับสภาพแวดลอ้มตามก าแพงชุมชนให้มีสีสัน สวยงาม การจดับา้นในชุมชนให้น่าอยู่ การ
รณรงคเ์ร่ืองถนนปลอดภยั  เป็นตน้   

สามารถเทียบเคียงไดก้บัทฤษฎีตามแนวคิดการเรียนรู้ปัญญาสังคมของ แบนดูรา 
ท่ีอธิบายการเรียนรู้ปัญญาสังคมว่า สาเหตุพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลการปฏิสัมพนัธ์ของปัจจยั
ส่วนบุคคล  สภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ของทั้ง 3 ส่วนน้ีมีอิทธิพล
ซ่ึงกนัและกนั   เด็กดอ้ยโอกาสเกิดการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพอนามยั  มีความเป็นผูน้ า มีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม เป็นต้น  ล้วนเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
จนแสดงออกเป็นพฤติกรรมการมีภูมิคุม้กนัในตนเองข้ึน (Bandura. 1986) นอกจากน้ียงัสามารถ



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

www.kpi.ac.th หน้า 28 

เทียบเคียงไดก้บัทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท า ตามแนวคิดของ สกินเนอร์ ท่ีได้
อธิบายเก่ียวกบัการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท าว่า การเสริมแรงเป็นการช่วยตอบสนอง 
ส่ิงเร้าให้ปรากฏข้ึนซ ้ าอยูเ่สมอ จนท าให้เกิดความเคยชินส่ิงเร้าเดิม การตอบสนองเช่นเดิมก็ตามมา 
เกิดเป็นการเรียนรู้  พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวงจากการปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อม  
ศูนย์ภูมิดีมีเป้าหมายในเชิงพฤติกรรมให้เด็กด้อยโอกาสมีพฤติกรรมท่ีมีภูมิคุ ้มกันข้ึน ซ่ึงการ
ด าเนินงานนั้นไดใ้ชก้ารเสริมแรงทางบวกแก่เดก็  เช่น การกล่าวช่ืนชม ยกยอ่ง เม่ือเดก็ท าพฤติกรรม
ท่ีดีเหมาะสม  ให้เป็นตวัหลกัในการท ากิจกรรมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี  เป็นตน้  ทั้งน้ีไดมี้การเสริมแรง
ทางลบ การลงโทษและหยดุย ั้งเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละคงอยูข่องพฤติกรรมท่ีถาวร 
เช่น  เม่ือเดก็ดอ้ยโอกาสพดูค าหยาบ  ลงโทษโดยการใหห้ยดุพดูและอยูน่ิ่งเป็นเวลา 3 นาที  เป็นตน้ 
(อา้งถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. 2536)  และการสร้างภูมิคุม้กนัเป็นการเตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือ
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ปกป้องตนเองให้มีการ
เตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่างๆ (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 2540)  

2) ผลกระบวนกำรขับเคลื่อนเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันของครอบครัว ประกอบดว้ย 5 
ประการ ไดแ้ก่  (1) บุตรหลานมีพ้ืนท่ีเล่นท่ีปลอดภยั ศูนยภู์มิดีไดเ้ขา้มาใหบ้ริการแก่เดก็โดยเปิด
พ้ืนท่ีให้ได้เล่นและท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้เด็กมีพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยัในการเล่น ส่งผลให้
ผูป้กครองคลายความวิตกกงัวลต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็กลง เช่น อุบติัเหตุ การรวมกลุ่มมัว่สุม  
เป็นตน้  (2) บุตรหลานมีความรู้รอบตวั  ผูป้กครองมองวา่ช่วยส่งเสริมใหบุ้ตรหลานของตนเองเกิด
ความรู้รอบตวัข้ึน  เช่น ไดรั้บความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพในอนาคต  มีความคิดท่ีความกา้วหนา้
และสร้างสรรค ์เป็นตน้  (3) บุตรหลานเกิดภูมิคุม้กนั  เช่น  บุตรหลานมีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลง 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นมากข้ึน  มีความมัน่ใจมากข้ึน  มีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลืองานบา้น  ช่วยเหลืองาน
ของครอบครัว เป็นตน้  (4) มีความรู้ในเร่ืองการเล้ียงดูบุตรหลานอยา่งเหมาะสม  ครอบครัวไดรั้บ
ความรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงดูบุตรหลาน  ท าใหผู้ป้กครองมีความรู้และมีความเขา้ใจในแนว
ทางการอบรมเล้ียงดูบุตรอยา่งเหมาะสมข้ึน เช่น การพดูกบับุตรหลานควรใชน้ ้ าเสียงท่ีเหมาะสม 
การไม่ด่าและกล่าวโทษโดยไม่ไดพู้ดคุยกบับุตรหลานก่อน เป็นตน้  (5) เกิดความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว เม่ือครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกับกระบวนการขับเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก 
ดอ้ยโอกาส  เช่น  กิจกรรมการจบัคู่แม่ลูกเล่นเกม  เด็กดอ้ยโอกาสและผูป้กครองร่วมกนัออกแบบ
และท ากิจกรรมวนัแม่  เป็นตน้  ท าให้ครอบครัวสัมผสัไดถึ้งความสัมพนัธ์ระหว่างบุตรหลานกบั
ตนเอง  การสร้างภูมิคุม้กนัแก่เด็ก  ครอบครัวควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตจากครอบครัว 
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ความรักเร่ิมจากครอบครัวท่ีบ่มไปด้วยความรักความเอ้ืออาทรท่ีต้องสร้างจากการสัมผสัจริง  
การบอกรักมีเวลาและโอกาสให้กนัและกนัในครอบครัวไม่ทอดท้ิง ให้ลูกมีกิจกรรมร่วมกนัใน
ครอบครัว  ฝึกใหเ้ดก็อดทนต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อส่ิงเยา้ยวน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง รู้จกัท างาน
เป็นทีม  ดงันั้นเม่ือครอบครัวเด็กดอ้ยโอกาสเขา้มาร่วมกิจกรรมและท าหนา้ท่ีในการอบรมเล้ียงดู 
ให้ความรัก ความห่วงใย จึงส่งผลต่อครอบครัวคือ ท าให้เด็กดอ้ยโอกาสเกิดมีภูมิคุม้กนัในตนเอง
ข้ึน (พิเชฐ บญัญติั.  2547) 
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ภาพประกอบ 5  ผลของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั 
เดก็ดอ้ยโอกาสภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 

ผลกระบวนกำรขับเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนั 
ของเด็กด้อยโอกำสและครอบครัว 

ผลกำรขบัเคลือ่น 
เพือ่สร้ำงภูมคุ้ิมกนั 
ของเดก็ด้อยโอกำส 

 

1.ระดบัเจตคต ิ

ด้ำนควำมรู้ 
-  มีความรู้เร่ือง
สุขอนามยั 

ด้ำนควำมคดิ 
-  มีจิตใจแจ่มใส  
-  สามารถคิดแยกแยะ 
 อยา่งมีเหตุผลมากข้ึน  

-  การเห็นคุณค่าและ  
 ความส าคญัของ
ตนเอง 

 

2.ระดบัทกัษะ 
-  มีความเป็นผูน้ าเกิดข้ึน  
-  มีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

-  มีความรับผดิชอบ 
 ต่อตนเองและผูอ่ื้น  

-  มีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 

ผลกำรขบัเคลือ่น 
เพือ่สร้ำงภูมคุ้ิมกนั 
ของครอบครัว 

- บุตรหลานมีพื้นท่ี 
เล่นท่ีปลอดภยั  

- บุตรหลานมีความรู้
รอบตวั 

- บุตรหลานมี
ภูมิคุม้กนั  

- เกิดความรู้ในเร่ือง
การเล้ียงดูบุตร 
อยา่งเหมาะสม  

- เกิดความสมัพนัธ ์
ในครอบครัว 

 

ผลของกระบวนกำรขบัเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัเดก็ด้อยโอกำส ภำยใต้กำรเปลีย่นแปลงของสังคม 
 

ผลกระบวนกำรขับเคลือ่นเพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนั 
ขององค์กรพฒันำเอกชน 

1. ผลที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในกระบวนกำรขับเคลือ่น 
 เพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัขององค์กรพฒันำเอกชน 
 - จดันนัทนาการเพื่อเดก็  
 - สร้างโมเดลการเล่นเพื่อการพฒันาเดก็  
 - ขยายพื้นท่ีการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเดก็ 
 - ผลกัดนันโยบายใหเ้กิดพื้นท่ีส าหรับเดก็ 

2.ผลที่เกดิขึน้จริงในกระบวนกำรขับเคลื่อน 
เพือ่สร้ำงภูมิคุ้มกนัขององค์กรพฒันำเอกชน 
-  เกิดรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการเล่น  
 เพื่อการพฒันาเดก็  

-  เกิดตน้แบบพ้ืนท่ีสร้างเสริมทกัษะชีวิตส าหรับเดก็ 
 ในชุมชนแออดัเมือง  

-  เกิดองคค์วามรู้ ในรูปแบบคู่มือแนวทางการเล่น 
 เพื่อการพฒันาเดก็  

-  เกิดหลกัสูตรการอบรม กระบวนการการ 
 เสริมสร้างภูมิคุม้กนัผา่นการเล่นและกิจกรรม 
 ท่ีหลากหลายส าหรับเดก็ในชุมชนแออดัเมือง      

-  เกิดเครือข่ายสร้างเสริมทกัษะชีวิตส าหรับเดก็ 
 ในชุมชนแออดัเมือง  

-  เกิดพื้นท่ีสุขภาพส าหรับเดก็ดอ้ยโอกาสในชุมชน 
 แออดัเมือง  

-  ผลกัดนัใหเ้กิดวาระแห่งชาติปี 2552 เร่ืองพื้นท่ี 
 ในการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัผา่นการเล่นและ  
 กิจกรรมท่ีหลากหลาย  

-  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสนามเดก็เล่น  
 นานาชาติจาก International Association for  
 the child’s Right to play 
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7. ข้อเสนอแนะงำนวจิยั 

7.1 ข้อเสนอเพือ่ปฏิบัต ิ

7.1.1 องคก์รพฒันาเอกชน   สนบัสนุนพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีสร้าง
ความร่วมมือกบัชุมชนให้มากยิ่งข้ึน  รวมถึงสร้างการรับรู้การท างาน  ผลท่ีเกิดข้ึนถึงกลุ่มคนใน
สังคมและสร้างการมีส่วนร่วมผา่นส่ือสมยัใหม่ต่างๆ และขยายการรับรู้เร่ืองกระบวนการเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัของเดก็ดอ้ยโอกาสสู่องคก์รภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ 

7.1.2  เดก็ดอ้ยโอกาส  น าแนวทางรูปแบบของกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั
เด็กดอ้ยโอกาสน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาเด็กดอ้ยโอกาส ตั้งแต่แรกเร่ิมจนเด็กเกิดมีภูมิคุม้กนั
ในตนเองข้ึนอย่างเป็นขั้นตอน และส่งเสริมให้เด็กดอ้ยโอกาสอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ปลอดภยัท่ีเอ้ือต่อการสร้างภูมิคุม้กนัอยา่งต่อเน่ือง 

7.1.3  ครอบครัว   ครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความรู้เท่าทนัสถานการณ์ปัญหาดา้น
เดก็ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของสงัคม 

7.1.4  ชุมชน   ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอเชิงนโยบำย 

7.2.1 องค์กรพฒันาเอกชน   จดัการองค์ความรู้ต่างๆท่ีส าคญัเก่ียวกับการท างาน
กระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสขององค์กรเผยแพร่และขยายผลการ
ด าเนินงานรวมถึงจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นสถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก  เพื่อพฒันา
รูปแบบกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเดก็ดอ้ยโอกาส  

7.2.2  ภาครัฐ  เข้ามาเป็นภาคีร่วมด าเนินงานสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ จดัอบรมให้ความรู้ และลงพ้ืนท่ีท างานร่วมแก้ไขปัญหากบัรวม และจดัให้มีเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัชาติเป็นประจ าทุกปี  

7.3 ข้อเสนอในกำรวจิยัคร้ังต่อไป 

7.3.1  ท าการวิจยัในแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ในกระบวนการสร้างภูมิคุม้กนั 
เดก็ดอ้ยโอกาสขององคก์รพฒันาเอกชน  
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7.3.2  ท าการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เม่ือไดรู้ปแบบของกระบวนการ
ขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาสแลว้ ควรท าให้เกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในลกัษณะของ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการหรือปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม  

7.3.3  ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการขบัเคล่ือนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัเด็กดอ้ยโอกาส
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปรียบเทียบกบัเดก็ดอ้ยโอกาสในชุมชนแออดัเมือง ใหเ้ห็นถึงจุดแขง็จุดอ่อน ในพ้ืนท่ี
บริบทท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั 
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