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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรือง การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
กรณีศกึ ษาศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ1)ศึกษาการบริ หารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต 2)ศึกษา
กระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต 3)ศึกษาปั ญหา
และอุป สรรคในการทํ างานของอาสาสมัค รที ช่วยเหลือผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะวิก ฤต และ
4)ศึกษาข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
โดยใช้ ระเบีย บวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบเจาะลึก กับผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที จํานวน 2 คน อาสาสมัครทีเป็ นนักศึกษาและบุคคลภายนอก จํานวน 5 คน
ผลการศึก ษาพบว่า ศูน ย์ พั ก พิ ง ชั วคราวมี ร ะบบการบริ ห ารจัด การงานอาสาสมัค ร
แนวระนาบทีมีระดับการบังคับบัญชาน้ อย สังงานเร็ว ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีอิสระในการคิดตัดสินใจ
ส่วนกระบวนการทํางานของอาสาสมัครมีการแบ่งงานเป็ นฝ่ ายตามปั จจัย 4 ได้ แก่ ฝ่ ายที พักมี
หน้ าจัดการพืนทีและจัดระบบผู้พกั พิงโดยแบ่งเป็ น 55 โซน ฝ่ ายคลังสินค้ ามีหน้ าทีจัดการสิงของที
ได้ รั บ บริ จ าคและแจกจ่ายให้ แ ก่ผ้ พู ัก พิ ง ฝ่ ายอาหารมีห น้ าที รับ บริ จ าคอาหารสําเร็ จ รู ป และ
ประกอบอาหารให้ แก่ผ้ พู ัก พิง ส่วนฝ่ ายพยาบาลมีห น้ าที รักษาผู้พัก พิ ง และส่งต่อกรณี ฉกุ เฉิ น
สําหรับปั ญหาและอุปสรรคทีพบในการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร แบ่งได้ เป็ น 3
ประเด็น 1)ปั ญหาการขาดการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าทํางานของอาสาสมัคร เนืองจากขาด
การคัดเลือกอาสาสมัคร และขาดการปฐมนิเทศก่อนเข้ าทํางานทําให้ เ กิดปั ญหาด้ านทัศนคติที
แตกต่างกัน ส่งผลให้ เ กิดความขัดแย้ งขึนระหว่างการปฏิบัติงาน 2)ปั ญหาเรื องการจัดการ พบ
ข้ อ บกพร่ อ งด้ า นการจัด การสถานที ความปลอดภัย และสื อมวลชน และ 3)ปั ญ หาการ
ประสานงานทีมีความซําซ้ อน ทําให้ เกิดความคิดความเข้ าใจไม่ตรงกันส่งผลให้ เกิดการทํางานที
ซ้ อนทับ ขัดแย้ ง หรือเหลือมลํากัน
จากการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
รวมทังองค์กรพัฒนาชุมชนทีมีสว่ นเกียวข้ อง ควรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมอาสาสมัครและจัดกิจกรรม
แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ของอาสาสมัครอย่างต่อเนือง รวมทังกระทรวงศึกษาธิการควร
ส่ง เสริ มการจัด ทํ า หลัก สูต รการจัด การภัย พิ บัติ ทังในระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษา และ
อุดมศึกษา เพือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิในอนาคต

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ทศวรรษทีผ่านมาเป็ นช่วงเวลาทีทัวโลกเผชิญภัยพิบตั ิขนาดใหญ่จํานวนมาก สร้ างความ
เสียหายมหาศาลทังต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม โดยแนวโน้ มใน
อนาคตการเกิดภัยพิบตั ิและผลกระทบต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึนมากจากการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และกิจกรรมชองมนุษย์ ไม่เว้ นแม้ แต่ประเทศไทยทีไม่ได้ มีภยั พิบัติขนาดใหญ่เกิดขึน
บ่อยครังนักยังได้ รับผลกระทบหนักหนาสาหัสจากภัยพิบัติภยั ธรรมชาติและจากการกระทําของ
มนุษย์ด้วยเช่นกัน นอกจากนันการขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในช่วงทีผ่าน
มายังขยายพืนทีการตังถินทีอยู่อาศัยและพืนทีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ าไปในเขตพืนที
เสียงต่อ ภัย พิ บัติม ากขึนด้ วย ทํ า ให้ แนวโน้ มความสูญ เสี ย และการรับ มือ กับ ภัย พิ บัติมีความ
สลับ ซับ ซ้ อนยิ งขึน ซึงถ้ าหากขาดนโยบาย มาตรการและการบริ ห ารจัดการที บูรณาการอย่าง
ชัดเจนจะทําให้ ผลกระทบจากภัยพิบตั ิยากเกินจะรับไหว
ภัยพิบตั ิเป็ นเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ และปั จจุบันประเทศไทยต้ องประสบภัยทีมีความ
หลากหลายซับซ้ อนยิงขึน ไม่วา่ จะเป็ นภัยทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม ไฟป่ า แผ่นดินไหว คลืนสึนามิ และภัยทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่นอัคคีภยั สารเคมี
และวัตถุอนั ตราย อาคารถล่ม ซึงภัยพิบตั ิได้ สร้ างความสูญเสียให้ แก่ประชาชนในพืนที ทังชีวิตและ
ทรัพย์สินแล้ วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้ วย (สํานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย,
2550 : คํานํา)
จากสถานการณ์ภยั พิบัติในช่วงอุทกภัยครังใหญ่ ปี 2554 ทําให้ คนไทยจํานวนมากตระ
หนึก ถึงความเสียงทีเกิดขึนจากภัย พิบัติทางธรรมชาติ ว่าไม่ใช่เรื องวาระภัยพิบัติประจําปี ของ
ประชาชนในพืนทีใดพืนทีหนึงเท่านัน แต่หมายถึงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน ทีเป็ นความเสียงภัย
ของคนทังประเทศ ในทุกภูมิภาค ทุกพืนที ทีต้ องเผชิญกับความสูญเสียทังทางตรงและทางอ้ อม ทัง
คนทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทีเป็ นเมืองศูนย์กลาง ปริ มณฑลและภูมิภาค ต่างก็เผชิญภาวะ
ภัยพิบัติร่วมกัน เป็ นสถานการณ์จากการเปลียนแปลงของธรรมชาติในภาวะฉุกเฉินทีเกิดอย่าง
รุนแรงและขยายวงกว้ างรวมถึงผลจากการทีมนุษย์เข้ าไปแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการ

2
เอารัดเอาเปรียบ ด้ วยวิธีการจัดการทีทําลายสมดุลธรรมชาติ เรื องภัยพิบัติจากธรรมชาติจึงไม่ใช่
เรืองของคนอืน แต่เป็ นเรืองของเราทังหมดทีต้ องเผชิญปั ญหาร่วมกัน
ตารางที 1.1
สถิติสถานการณ์อทุ กภัยย้ อนหลัง 5 ปี ของประเทศไทย
ปี พ.ศ.

จํานวน
(จังหวัด)

บาดเจ็บ
(คน)

ความเสียหาย
เสียชีวติ
(คน)

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

2549

58

1,462

446

9,627.71

2550

54

17

36

1,687.86

2551

65

0

113

7,601.79

2552

64

22

53

5,252.61

2553

63

1,664

299

14,575.49

(ทีมา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554)
จากสถานการณ์ภยั พิบตั ิดงั กล่าว ก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก ประชาชนตกอยู่
ในภาวะทุก ข์ย ากเดื อดร้ อนนับ แสนครั วเรื อ นจํ า นวนหลายล้ า นคน เป็ นความเสีย หายอย่า ง
กว้ างขวาง ทังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริ ก าร รวมทังเกิดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมอย่างยากทีจะประเมินได้ สถานการณ์นําท่วมครังนี นอกจากจะสร้ างความเสียหาย
มหาศาลกับบ้ านเรือน เรือกสวนไร่นา ถนนหนทางอย่างหนักแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ
โดยรวมทังในด้ านการท่องเทียว การลงทุน การฟื นฟู เยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบด้ วย (จาตุรงค์
บุณ ยรัตนสุน ทร,2555,น.27) ขณะเดีย วกัน ประชาชนต้ องเคลือนย้ ายหาที พัก พิ งชัวคราวที
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนจั ด ให้ หรื อ เคลื อนย้ ายหาแหล่ง พัก พิ ง สถานที อื น และจาก
สถานการณ์นําท่วมครังนี ส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์คลืนอาสาสมัครขึน อันเป็ นคลืนนํ าใจทีได้
พิสจู น์ใ ห้ เห็นว่า คนไทยยังมีความเอืออาทรต่อผู้ทีตกทุก ข์ได้ ยากอยู่มาก ดังจะเห็น ได้ จ ากการ
รวมตัวกันของปั จเจกบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้ นแม้ แต่เด็กและวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิชาชีพ
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ต่างๆ กลุ่มบุคคล บริ ษัท ห้ างร้ าน หน่วยงานต่างๆ โดยภาคประชาชนทีร่วมมือร่วมใจในการ
ช่วยเหลือในการแลกเปลียนข้ อมูลโดยเฉพาะในเครื อข่ายสังคม (Social Network) มีการรวมตัว
กัน แสดงออกซึ งจิ ตอาสา เข้ ามาเสนอตัวในการมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ลงพื นที ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ทีประสบภัยพิบตั ิอย่างเอาจริงเอาจัง ชีให้ เห็นว่า ถ้ าคนไทยร่วมใจกันทําความดีแล้ วก็
จะมีพลังอย่างมหาศาล วิก ฤตครังนันถื อได้ ว่าเป็ นการก่อเกิ ดของเครื อข่ายจิ ตอาสาและเป็ น
สัญญาณทีชีชัดว่า ยังมีผ้ คู นจํานวนมากทีพร้ อมในการมีสว่ นร่วมเป็ นอาสาสมัคร
ประเทศไทยมีระบบอาสาสมัครทีกลายเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมที มีความชัดเจนยิ ง
โดยเฉพาะในกลุม่ นักเรียน นักศึกษาผ่านวัฒนธรรมค่ายอาสาสมัครต่างๆซึงมีประวัติยาวนานกว่า
ห้ าสิบปี ซึงล้ วนแต่เป็ นกลไกสําคัญยิงในด้ านการยกระดับจิตใจของคนไทยให้ มีความเห็นใจและ
ร่วมช่วยเหลือสังคมตลอดมา อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากวัฒนธรรมค่ายอาสาสมัครแล้ วนัน
ประเทศไทยยัง ใหม่อ ยู่มากในด้ านการพัฒนาโครงสร้ างการอาสาสมัครอย่ างเป็ นระบบที มี
ประสิทธิภาพและมุง่ ส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ แม้ แต่วฒ
ั นธรรมค่ายอาสาสมัครเอง
ก็มีปัญหาเรืองรูปแบบทีขาดประสิทธิภาพเนืองด้ วยเหตุทีค่ายอาสาฯต่างๆไม่ได้ ตอบสนองความ
ต้ องการจริงในชนบทมากนัก
กรณี วิกฤตการสึน ามิก็ทํ าให้ เ กิดกระแสด้ านอาสาสมัครขึนมาอย่างชัดเจนอีกครังใน
สังคมไทย ซึงเป็ นระบบอาสาสมัครทีเกิดขึนทีมีความซับซ้ อนและหลากหลายมาก กล่าวคือมีตงแต่
ั
การออกค่ายของนัก ศึกษา การอาสาสมัครความรู้ความสามารถของพนัก งานภาคเอกชนและ
รัฐบาล การให้ การสนับสนุนบริจาคในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเงิน สิงของ หรื อบริ การต่างๆเช่น
การให้ ใช้ โทรศัพท์มือถือฟรีในภาคใต้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามเนื องจากความใหม่ของสังคมไทยต่อการจัดระบบอาสาสมัครจึงทํ า ให้
กิจ กรรมอาสาต่างๆทังในกรณี สึน ามิและที มีป รากฏทัวไปในสังคมนันยังมีอยู่ไม่มากและขาด
ประสิทธิภาพเท่าทีควรจะเป็ น แม้ จากกระแสอาสาสมัครทีเกิดจากสึนามินนจะนํ
ั
าไปสู่การพัฒนา
ระบบสนับ สนุนอาสาสมัครในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็ นกองทุน หรื อความพยายามทีจะจัดตัง
ระบบประสานงานกลางเชือมอุปสงค์และอุปทานด้ านอาสาสมัครทังหลายนันก็ยังอยู่ในขันเริ มต้ น
ปั จจุบนั อาสาสมัครต่างๆ เหล่านีเริ มเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการทํางานด้ านสวัสดิการ
สังคมมากยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึงอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทัวประเทศมีจํานวนทังสิน 604,049 คน แบ่งเป็ นอาสาสมัครในหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน 556,344 คน และอาสาสมัครภาคเอกชน จํานวน 47,705 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษ ย์ ,สํานัก คณะกรรมการส่งเสริ ม) โดยอาสาสมัครเหล่านี มีภารกิจ และ
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หน้ าทีทีแตกต่างกันตามบทบาทของหน่วยงานของตน ซึงเพียงลําพังกําลังเจ้ าหน้ าทีภาครัฐฝ่ าย
เดี ย ว ไม่ส ามารถที จะดํ า เนิ น การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เนืองจากอัตรากําลังทีมีจํากัด ทําให้ มีอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภาคประชาชนหรื อเอกชนเกิดขึน และมีบทบาทอย่างสําคัญในการเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
เตรี ยมการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้ วยจิตสํานึกทีดีตอ่ สังคม
ดังนันการบริหารจัดการและกระบวนทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิกฤต จึงแตกต่างกันตามบทบาทของหน่วยงานนันๆ ทีตนสังกัดอยู่ แต่สิงทีพบและเป็ น
ปั ญหาในการทํางานของอาสาสมัครเหล่านี ก็คือ บางครังมีการทํางานทีซําซ้ อนกัน จึงส่งผลให้ การ
จัดสวัสดิการให้ แก่ประชาชนไม่ตอบสนองต่อผู้ประสบปั ญหาทุกข์ยากเดือดร้ อนได้ อย่างรวดเร็ว
และทัวถึง ส่งผลให้ บางครังประชาชนทีประสบปั ญหายังหลงเหลืออยู่เป็ นจํานวนมาก
มูลเหตุจูงใจในการศึกษา
จากสถานการณ์ภยั พิบตั ิในช่วงอุทกภัยครังใหญ่ ปี 2554 ทําให้ ประชาชนทัวประเทศต้ อง
เผชิ ญรับ มือกับ มหาอุท กภัย ในขอบเขตที กว้ างขวางกว่าที เคยมีมาในอดีต การหยิ บ ยื นความ
ช่ว ยเหลื อ มี ทังที เป็ นเรื องของคนเพี ย งคนเดี ย ว กลุ่ม ชมรม องค์ ก ร สถาบัน เรื อยไปจนถึ ง
ระดับประเทศ วัด สถานทีราชการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาถูกแปรสภาพเป็ นสถานทีพักพิงของ
ผู้ประสบภัยนําท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นหนึงในสถาบันการศึกษาทีมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาปั ญหาฉุกเฉินของราษฎรทีต้ องทิงบ้ านเรือนทีถูกนําท่วมมาอย่างรีบเร่ง ยิมเนเซียม 1และ2
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ถูกดัดแปลงจากสนามกีฬาในร่มให้ กลายเป็ นศูนย์
พักพิงของผู้ประสบภัยนําท่วมจากทัวประเทศ ศูนย์พกั พิงสามารถให้ ความช่วยเหลือทังในรูปแบบ
ทีพัก อาหาร และบริการทางสังคมให้ กบั ผู้ประสบภัย
กรณีวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยก็ทําให้ เกิดกระแสด้ านอาสาสมัครขึนมาอย่างชัดเจนอีกครัง
ในสังคมไทย ซึงเป็ นระบบอาสาสมัครทีเกิดขึนทีมีความซับซ้ อนและหลากหลายมาก กล่าวคือมี
ตังแต่การออกค่ายของนักศึกษา การอาสาสมัครความรู้ความสามารถของพนักงานภาคเอกชน
และรัฐบาล การให้ การสนับสนุนบริ จาคในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเงิน สิงของ หรื อบริ การต่าง
อย่างไรก็ตามเนืองจากความใหม่ของสังคมไทยต่อการจัดระบบอาสาสมัครจึงทํา ให้ บทบาทและ
กิจกรรมอาสาต่างๆ มีความซับซ้ อนและหลากหลาย
ดังนันผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการทํางานของอาสาสมัครในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต จึงต้ องการจะศึกษาการจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ
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ยิมเนเซียม1และ 2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ว่ามีระบบการบริ หารจัดการ
อาสาสมัครอย่างไร อาสาสมัครมีกระบวนการทํางานอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
อย่างไรบ้ าง ตลอดจนฟั งความคิดเห็นของอาสาสมัครเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ระบบอาสาสมัครให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
คําถามการวิจัย
1. ศูนย์พกั พิงชัวคราวมีการบริหารจัดการระบบอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ภาวะวิกฤตอย่างไร
2. อาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตมีกระบวนการทํางาน
อย่างไร
3. อะไรคือปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการทํางานของอาสาสมัคร
4. ศูนย์พกั พิงชัวคราวควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครที
ทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตอย่างไร
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพือศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตใน
ศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2. เพือศึกษากระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะ
วิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. เพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
4. เพือศึกษาข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิกฤต
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิก ฤตว่ามีก ระบวนทํ า งานอย่างไร ตลอดจนสอบถามสิงที พบและเป็ นปั ญ หาในการ
ทํางานของอาสาสมัคร เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการและเตรี ยมความพร้ อมการทํางานของ
อาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตครังต่อไป โดยมีขอบเขตดังนี
1. ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเกียวกับการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิกฤต ได้ แก่ แนวคิดอาสาสมัคร แนวคิด ทฤษฏี การบริ หารและการจัดการอาสาสมัคร
แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และแนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ศึกษาใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง(Purposive sampling) ซึงเป็ น
การเลื อ กโดยใช้ หลัก เหตุผ ล วิ จ ารณญาณ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง เหมาะสม และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยผู้ศกึ ษากําหนดคุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่างทีจะศึกษาดังนี
- นัก ศึก ษาที ปฏิบัติงานเป็ นอาสาสมัครช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะวิก ฤต ณ
ยิมเนเซียม 1 และ2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม
2554 และทํางานอย่างต่อเนืองทุกวันรวมทังสิน 18 วัน ปฏิบัติงานโดยเฉลียวันละ 6 – 8 ชัวโมง
รวมทังสินจํานวน 3 คน
- อาจาร ย์ ห รื อเ จ้ าห น้ าที ป ร ะจํ าศู น ย์ พั ก พิ ง ณ ยิ ม เ นเ ซี ยม 1แ ละ 2 ภาย ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ทีทําหน้ าทีดูแล บริหารจัดการ ศูนย์พักพิง และร่วมทํางาน
กับอาสาสมัครระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554 จะต้ องทํางานอย่างต่อเนืองทุกวัน รวมทังสิน
18 วัน จํานวน 2 คน
- บุคคลจากภายนอกทีไม่เป็ นนักศึก ษาหรื ออาจารย์ ทีเกียวข้ องในการจัดตังศูนย์พักพิ ง
อาจจะเป็ นชาวบ้ านหรื อคนทํ างานจากองค์ก รอืนที เข้ ามาเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือ ผู้ป ระสบ
อุท กภัยในภาวะวิก ฤต ณ ยิ มเนเซี ยม1 และ 2 ภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์รังสิต )
ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554 และทํางานอย่างต่อเนืองทุกวันรวมทังสิน 18 วัน ปฏิบัติงาน
โดยเฉลียคนละ 6 – 8 ชัวโมง/วัน จํานวน 2 คน
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นิยามศัพท์ ทีใช้ ในการศึกษา
นิยามศัพท์ ทัวไป
1. การบริหารจัดการอาสาสมัคร หมายถึง การควบคุมและอํานวยการทรัพยากรบุคคลที
ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้ างขององค์กรทีเป็ นผู้ทํางานเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทําอาชีพนัน แต่
อาสาสมัครเป็ นบุคคลทีไม่ได้ ทํางานในองค์กรนันเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทํางานนัน โดย
การทํ างานนันเป็ นการอุทิ ศตนทํ างานให้ กับ องค์กรด้ วยความเชือและศรั ท ธาในเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนันๆ
2. อาสาสมัคร หมายถึง บุค คลที สมัครใจทํ างาน เพื อประโยชน์ แก่ผ้ ูอืนโดยไม่ห วัง
ผลตอบแทน ซึงต้ องเป็ นบุคคลทีมีอดุ มการณ์ในตนเอง และมีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม
เป็ นอย่างมากเนืองจากมีความตังใจจริ งต่อการทํ างานเพื อสังคม โดยเป็ นผู้ที ทํ างานทางด้ าน
ความคิด ด้ านแรงงาน รวมทังด้ านกําลังทรัพย์
3. ภาวะวิก ฤต หมายถึง สภาวะทีบุคคลเผชิ ญกับเหตุก ารณ์ รุนแรงทีไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดขึน จนไม่ยอมรับสภาพความเป็ นจริ ง และกลไกการปรับตัวทีใช้ ในภาวะปกติไม่สามารถใช้
แก้ ปัญหายุ่งยากนันได้
4. กระบวนการทํางานในภาวะวิกฤต หมายถึง รูปแบบและวิธีการทีผู้บริ หารใช้ ในการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤต
5. ศูนย์พักพิงชัวคราว หมายถึง สถานทีซึงได้ จัดเตรี ยมไว้ สาหรับผู้ประสบภัยทีต้ องย้ าย
ออกจากที อยู่อาศัย เดิม ซึงได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยหรื อสาธารณภัยประเภทอืน ๆ จนไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ มาอาศัยพักพิงชัวคราวอยู่จนกว่าสถานการณ์ภยั พิบตั ิจะยุติ และมีการอพยพ
กลับทีตังเดิมด้ วยความเรียบร้ อย
6. ปั ญหาและอุปสรรค หมายถึง ประเด็นทีเป็ นอุปสรรค ความยากลําบาก ความความ
ขัดข้ อง หรือความท้ าทาย หรือเป็ นสถานการณ์ใด ๆ ทีต้ องมีการแก้ ปัญหา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การบริหารจัดการอาสาสมัคร หมายถึง ระบบการจัดการอาสาสมัครในภาวะวิกฤตที
ศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ รังสิต ) ประกอบด้ วย การวางแผนงาน การ
จัดการทรัพยากร การจัดสรรงาน การคัดเลือก การปฐมนิ เทศและฝึ กอบรม การติดตามและ
ประเมินผลงาน เพือส่งเสริมและสนับสนุนงานของอาสาสมัครให้ ไปสูเ่ ป้าหมายทีวางไว้
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2. อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทีอาสาทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
ด้ วยความเต็มใจโดยไม่ได้ รับผลตอบแทนใดๆ ณ ศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) ซึงประกอบไปด้ วยนักศึกษา อาจารย์หรือเจ้ าหน้ าทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
บุคคลอืนๆภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ภาวะวิก ฤต หมายถึง การเผชิ ญ กับ เหตุก ารณ์ อุท กภัย อย่ างฉับ พลัน ในเขตพื นที
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันของบุคคล ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนเองต่อไปได้
4. กระบวนการทํ างานในภาวะวิกฤต หมายถึง กระบวนการทีอาสาสมัครใช้ ในการ
ทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในฝ่ ายต่างๆ ดังนี ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายทีพัก ฝ่ าย
คลังสินค้ า และฝ่ ายพยาบาล ณ ศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
5. ศูนย์พกั พิงชัวคราว หมายถึง สถานทีซึงจัดเตรียมไว้ สําหรับผู้ประสบภัยอาศัยอยูใ่ นยาม
วิกฤติเ พือหนี ภยั จากนําท่วม ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ตลอดไป กรณีศึกษาในทีนี คือ ศูน ย์พักพิ ง
ชัวคราว ณ ยิมเนเซียม 1 และ 2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
6. ปั ญหาและอุปสรรค หมายถึง ข้ อจํากัด ข้ อขัดข้ องต่างๆทีมีผลต่อการ บริ หารงานและ
การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในศูนย์พกั พิงชัวคราว ยิมเนเซียม
1และ2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
1. ได้ ทราบการจัดการระบบอาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
2. ได้ ทราบกระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
3. ได้ ทราบปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิกฤต
4. ได้ ท ราบข้ อเสนอแนะเกี ยวกับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครที ช่วยเหลือผู้ป ระสบ
อุทกภัย ในภาวะวิก ฤต เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตครังต่อไป

บทที 2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรือง การทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต ณ
ศูนย์พักพิงชัวคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554
โดยผู้ศกึ ษาได้ รวบรวมเอกสารและผลงานวิชาการทีเกียวข้ อง เพือเป็ นกรอบแนวทางในการศึกษา
ดังนี
1. แนวคิดอาสาสมัคร
2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารและการจัดการอาสาสมัคร
3. แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต
4. แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ
5. ผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดเกียวกับอาสาสมัคร (Volunteer)
ความหมายของอาสาสมัคร
อาสาสมัคร เป็ นคําสองคํามารวมกัน คือ อาสา กับ สมัคร อาสาแปลว่า ทําด้ วยความเต็ม
ใจ หรือแปลได้ อีกนัยหนึงว่า สมัคร ส่วนคําว่า สมัคร แปลว่า อาสาและเต็มใจ เพราะฉะนัน คําว่า
อาสาสมัคร จึงเป็ นคําที มีค วามหมายอย่างเดีย วกัน คื อ ผู้ทํ างานด้ วยความเต็มใจ ไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน (ปุ๋ย โรจนะบุรานนท์,2525,น. 1)
พจนานุกรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (The Social Work Dictionary) ของบาร์ เคอร์
(Barker, 1988, p. 173) กล่าวถึงความหมายของอาสาสมัคร ว่าหมายถึง การทีบุคคลใดบุคคล
หนึงเสนอทีจะให้ บริ การด้ วยความเต็มใจ ซึงโดยทัวไปมักจะไม่ได้ รับเงินเป็ นค่าตอบแทน
Webster Dictionary (อ้ างถึงใน ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร,2534,น.3) ได้ ให้ ความหมายของงาน
อาสาสมัคร (Voluntary) ไว้ 2 นัยด้ วยกันคือ
1. ปฏิบตั ิการหรือการกระทําของบุคคล โดยเจตนารมณ์อิสระทีไม่หวังผลตอบแทน
2. ปฏิบัติก ารหรื อการกระทํ าโดยปราศจากหน้ าที ตามที กฎหมายบังคับ ไว้ ว่าจะต้ อง
กระทํา หรือปราศจากการบังคับของรัฐ
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วิจิตร ศรีสะอ้ าน (อ้ างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,2534,น.3) ได้ วิเคราะห์ไว้ ว่า อุดมการณ์
อาสาสมัครจะต้ องประกอบด้ วยลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็ นการบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มิใช่เพือส่วนตัว
2. เป็ นการกระทําทีเป็ นไปโดยอาสาสมัครใจ อะไรก็ตามถ้ าทําโดยมิใช่ความสมัครใจ หรื อ
มีการบังคับให้ ทํา ถือว่าเป็ นการทําลาย Spirit ของงานอาสาสมัคร
3. เป็ นการกระทําทีไม่มงุ่ หวังผลตอบแทนในรูปของสินจ้ าง รางวัล การทํางานต้ องถือหลัก
ว่า ไม่เป็ นการจ้ าง ค่าตอบแทนทีได้ ควรเพียงพอแก่การยังชีพเท่านัน
4. เป็ นการอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และเวลาให้ สว่ นรวม ไม่ใช่อทุ ิศกําลังทรัพย์ การบริ จาค
ทรัพย์ไม่ใช่อาสาสมัคร ถือเป็ นการให้ ทาน ไม่ใช่ Spiritของอาสาสมัคร
สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และภูมิธรรม เวชยชัย (อ้ างถึงใน ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร,2534,น.4)สรุปว่า
งานอาสาสมัคร คือการทํางานด้ วยความสมัครใจ และความเสียสละ โดยมีความประสงค์ทีจะทํา
ประโยชน์ให้ เกิดแก่สว่ นรวมมากกว่าการสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่ตนเอง
นายแพทย์ประเวศ วะสี (อ้ างถึงใน ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร,2534,น.4)กล่าวว่า การทํางานของ
อาสาสมัครทียึดหลักธรรมะข้ อสันโดษเป็ นทีตังย่อมนําไปสูค่ วามสุขของอาสาสมัครเอง (เพราะว่า
คําบาลี บอกไว้ วา่ สันตุฎฐี ปรมํ สุขํ สันโดษทําให้ เป็ นสุขอย่างยิง)
ระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห์ ว่ า ด้ วยสิ ท ธิ แ ละบทบาทหน้ าที ของอาสาสมั ค ร
ประชาสงเคราะห์ พ.ศ.2530 กําหนดว่า อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทีมีจิตเมตตา มีความตังใจ
จริ ง และมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเพือนมนุษย์ ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และสังคม จน
ยอมเสียสละทังทุนทรัพย์ วัสดุสิงของ รวมทังเวลาว่างทีมีอยู่ อุทิศตนเข้ าร่วมบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ
GILES DARVILL AND BRAIN MUNDAY (อ้ างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,2534,น.6)
ให้ คําจํากัดความ อาสาสมัครว่า หมายถึงบุคคลทีทํางานด้ านการให้ บริ การ โดยไม่มีค่าตอบแทน
และลัก ษณะงานที ทํ านันมีระเบี ย บแบบแผน และเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม คําจํ ากัดความ
ดังกล่าวไม่ได้ ใช้ ในทุกกรณี แต่จะใช้ ในกรณีทีต้ องการแบ่งแยกชัดเจน จากผู้ทีให้ ความช่วยเหลอ
ชุมชน โดยการให้ บริจาคโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ ให้ ความหมายอาสาสมัครว่า เป็ น
รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมทีบุคคลเลือกกระทําสิงต่างๆด้ วยความสมัครใจ ซึงการกระทํานันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคมส่วนใหญ่ และตัวอาสาสมัครเองด้ วย โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นเงินเป็ น
ทองแต่อย่างใด
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ความสําคัญของของงานอาสาสมัคร
งานอาสาสมัคร คือ การทีได้ ทํางานร่วมกับผู้อืน และความพึงพอใจในการร่วมงาน จะทํา
ให้ บคุ คลบรรลุวตั ถุประสงค์ตามต้ องการ และก่อให้ เกิดคุณค่าการยอมรับในสังคม การช่วยตนเอง
และช่วยผู้อืนเหมือนญาติพีน้ อง ทําให้ เกิดความผูกพัน ทีมีต่อกัน และเกิ ดการร่วมแรงพัฒนา
ช่วยเหลือกันจนเป็ นวัฒนธรรมของชาติทีดีงาม (เสาวนีย์ เสนาสุ ,2529,น.13)
จิตและวิญญาณของอาสาสมัคร คือการทํางานด้ วยความสมัครใจ เพือเห็นแก่ประโยชน์
ของผู้อืน ประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนทีเป็ นเงินหรื อวัตถุ เช่นการทําหน้ าทีเพือ
หน้ าทีโดยไม่เห็นแก่บําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ โดยถือเป็ นกรณียกิจ กิจทีควรทํา ไม่ถือเป็ น
หน้ าทีหรือภารกิจ กิจทีเป็ นภาระ
จากการให้ ความหมายต่างๆพอสรุปได้ ว่า อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทีสมัครใจทํางาน
เพือประโยชน์แก่ผ้ อู ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึงต้ องเป็ นบุคคลทีมีอดุ มการณ์ในตนเอง และมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมเป็ นอย่างมากเนืองจากมีความตังใจจริงต่อการทํางานเพือสังคม
อุดมการณ์ของอาสาสมัคร
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
และพระบิดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ได้ ทรงสังสอนนักเรียนแพทย์ให้ ยึดมันในอุดมคติดงั นี
“ขอให้ ถือประโยชน์ ส่วนตัวเป็ นกิจทีสอง ประโยชน์ ของเพือนมนุษย์ เป็ นกิจทีหนึง
ลาภ ทรั พ ย์ และเกีย รติย ศ จะตามมาแก่ ท่านเอง ถ้ าท่ านทรงธรรมะแห่ งอาชีพไว้ ให้
บริสุทธิ” (มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ออนไลน์ ) ผู้ทีปฏิบัติตามรอย
พระยุคลบาทและพระบรมราโชวาทของพระบรมราชชนก ต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยอุดมคติทีว่า จะต้ อง
ถือประโยชน์ของเพือมนุษย์และประโยชน์สว่ นรวมเป็ นกิจทีหนึง ถือประโยชน์สว่ นตนเป็ นกิจทีสอง
กล่าวคือ ประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์ของประเทศชาติจะต้ องอยู่เหนือประโยชน์สว่ นตน
ในการพัฒนาประเทศ การรักษาและส่งเสริมความมันคงของชาติ การปลูกฝั งอุดมการณ์
ของชาติเป็ นเรืองทีมีความสําคัญยิง ประเทศทีประชาชนในชาติยึดมันในอุดมการณ์ร่วมกัน และ
ปฏิบตั ิตามอุดมการณ์อย่างจริงจังและพร้ อมเพรียงกัน ย่อมจะรักษาความมันคงของชาติไว้ ได้ และ
จะสามารถพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเจริญรุ่งเรืองก้ าวหน้ า คนทีมีอดุ มการณ์หรืออุดมคติจะเป็ นผู้มี
เป้าหมายของชีวิตและจะดําเนินชีวิตด้ วยอุดมการณ์หรืออุดมคติคือคุณธรรมความดี ผิดกับผู้ทีไม่มี
อุดมการณ์หรืออุดมคติทีจะทําทุกอย่างเพือให้ ตนได้ รับประโยชน์ แม้ วา่ การกระทํานันจะผิดและไม่
ถูกต้ องตามศีลธรรม อาสาสมัครจึงควรมีอดุ มการณ์ในการถือประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์ของ
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ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ทํางานด้ วยความกระตือรื อร้ น บริ สทุ ธิ ใจ และอุดมคติ
ปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทีพระราชทานแก่อาสาสมัคร ซึงมี
ข้ อความดังนี (สมพร เทพสิทธา,2544,น.14)
“อาสาสมัครจะต้ องระลึกอยู่เสมอว่ าศรัทธาในงานอาสาสมัครเพือช่ วยเหลือผู้อืน
นันเกิดขึนด้ วยตนเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาทีจะทํางาน มีเวลา
ทีจะปฏิบัติงาน และพร้ อมทีจะเป็ นอาสาสมัคร”
ปฏิญญาอาสาสมัครไทย
ข้ อ 1 อาสาสมัครมีบ ทบาทในการบําเพ็ญประโยชน์ ใ ห้ แก่สงั คมทังในด้ านการสังคม
สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบความทุกข์ยากเดือดร้ อน การป้องกัน แก้ ไขปั ญหา การพัฒนาสังคมและการ
ส่งเสริมความมันคงของชาติ ทังนีเพือประโยชน์สขุ ของประชาชนอย่างเป็ นธรรมและทัวถึง
ข้ อ 2 อาสาสมัครทีพึงประสงค์ต้องมีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร เป็ นผู้ปฏิบัติงานด้ วย
ความสมัครใจ เพือประโยชน์แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ โดยไม่หวังสิงตอบแทน เป็ นผู้มี
อุด มการณ์ โดยถื อ ประโยชน์ ส่ว นรวมเหนื อ ประโยชน์ ส่ว นตน ทํ า งานด้ ว ยความเสี ย สละ
กระตือรือร้ น เอืออาทร บริสทุ ธิ ใจและมีศรัทธาทีจะทํางานอาสาสมัคร
ข้ อ 3 อาสาสมัครสมควรได้ รับ การยกย่องสรรเสริ ญเพราะเป็ นผู้สมัครใจทํ างานเพื อ
ประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้ จริง
ข้ อ 4 ภาครัฐ และเอกชนจะต้ อ งส่งเสริ มสนับ สนุน งานอาสาสมัครอย่า งจริ งจัง และ
ต่อเนือง โดยพัฒนาอาสาสมัครให้ มีความรู้ความสามารถ อุดมการณ์และคุณธรรม
ข้ อ 5 ภาครัฐและภาคเอกชน ต้ องส่งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการงานอาสาสมัคร
เพือให้ งานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้ อ 6 ภาครัฐต้ องจัดให้ มีกฎหมายหรื อระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัครให้ การ
คุ้มครอง และเอือประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 7 ภาครัฐและภาคเอกชน ควรส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกในการเป็ นอาสาสมัครให้ แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
ข้ อ 8 ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจ และองค์การต่าง ๆ ควรส่งเสริ มสนับสนุนให้
ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้ าหน้ าทีขององค์การได้ ปฏิบัติงานอาสาสมัครทีเป็ นประโยชน์
แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่ถือเป็ นวันลา
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ข้ อ 9 ภาครั ฐ ต้ อ งจัดตังคณะกรรมการ โดยมี ผ้ แู ทนของภาครั ฐ และภาคเอกชนที
เกียวข้ องกับงานอาสาสมัครเป็ นกรรมการ เพือทําหน้ าทีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน ส่งเสริ ม
สนับสนุน ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
นโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร
งานอาสาสมัครเป็ นงานทีมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม และบุคคลทีเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครได้ เสียสละ
เวลาอันมีคา่ ตลอดจนความสุขส่วนตัว เพือช่วยเหลือผู้อืนหรือทําประโยชน์ให้ แก่สงั คมโดยไม่หวัง
สิงตอบแทนนัน ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ โดยเฉพาะในสังคมไทยยุคใหม่ทีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม วิถี ชี วิตที เปลียนไปทํ าให้ เ ป็ นปั ญหาทางสังคม การที มีอาสาสมัครเข้ ามาช่วย
รัฐบาลบรรเทาปั ญหาของบ้ านเมืองนัน นับว่าเป็ นคุณประโยชน์อย่างยิงและสอดคล้ องกับทุกภาค
ส่วนในการเข้ ามามีสว่ นร่วม ในการจัดการกับปั ญหาทีเกิดขึนในสังคม
ดังนันเพื อเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนางานอาสาสมัคร รัฐ บาลจึงกํ าหนดนโยบายการ
พัฒนางานอาสาสมัคร ดังนี
1. ส่งเสริ มสนับ สนุน อาสาสมัครอย่างจริ งจัง โดยการพัฒนาอาสาสมัครให้ มีความรู้
ความสามารถ อุดมการณ์ และคุณ ธรรม เพือจะได้ เ ป็ นพลังสําคัญ ในการสงเคราะห์ผ้ มู ีปัญหา
การป้องกัน แก้ ไขปั ญหา และพัฒนาสังคม พัฒนาองค์การและการส่งเสริมความมันคงของชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร เพือให้ ภาครัฐและภาคเอกชนที
มีอาสาสมัครได้ บริหารจัดการงานอาสาสมัครได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดตังองค์การอาสาสมัครระดับชาติ โดยให้ มีคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงาน
อาสาสมัครแห่งชาติ ประกอบด้ วย ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน และอาสาสมัคร
มีอํานาจหน้ าทีในการกําหนดนโยบาย แผนงาน ส่งเสริ มสนับสนุน ประสานงาน ติดตาม และ
ประเมินผล การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
4. ส่งเสริ มการจัดตังสถาบัน หรื อศูน ย์ ฝึกอบรมอาสาสมัครทังในระดับ ชาติและระดับ
จัง หวัด เพื อจัด ให้ มีก ารฝึ กอบรมอาสาสมัค รประเภทต่า ง ๆ ให้ อาสาสมัค รเป็ นผู้มีค วามรู้
ความสามารถ อุดมการณ์ คุณธรรม และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
5. จัดตังศูนย์อาสาสมัครระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้ องถิน เพือเป็ นศูนย์ข้อมูล
กลางในการแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ส่งเสริ มสนับสนุน และประสานงานของ
อาสาสมัคร รวมทังจัดทําทะเบียนอาสาสมัคร และให้ อาสาสมัครได้ ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทีตรง
กับความสนใจ
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6. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เพื อช่วยให้ อาสาสมัครได้
ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐานและมีผลงานทีเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม
และประเทศชาติ
7. ประชาสัมพัน ธ์งานอาสาสมัครให้ เป็ นทีแพร่ หลาย เป็ นที รู้จัก ยอมรับของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทัวไป
8. จัดให้ มีสวัสดิการ ส่งเสริมขวัญกําลังใจ และให้ การยกย่องอาสาสมัคร
รวมทังหน่วยงานองค์การทีมีอาสาสมัครทีปฏิบตั ิงานด้ วยความเข้ มแข็ง เสียสละ มีผลงานดีเด่นที
เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริ มสนับสนุนให้ ข้าราชการ
พนัก งานรัฐ วิสาหกิ จ พนัก งานเอกชน ได้ ป ฏิบัติงานอาสาสมัคร โดยไม่ถื อเป็ นวัน ลา ทั งนี
จะต้ องไม่มีผลทําให้ เกิดความเสียหายต่องานราชการ
9. ให้ การสนับสนุนการจัดงานวันอาสาสมัครไทย ทังในระดับชาติและระดับจังหวัด เพือ
ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทและความสําคัญของอาสาสมัครและงานอาสาสมัคร
10. ปลูกจิตสํานึกและจิตวิญญาณของอาสาสมัครในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทังเด็ก เยาวชน
ประชาชน ตลอดจนนักการเมือง ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานภาคเอกชนในการ
ทํางานเพือสังคม
11. ให้ มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัคร ให้ การคุ้มครองและเอือ
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
12. จัด ตังสภาอาสาสมัครแห่งชาติเ ป็ นองค์ก ารอิสระ โดยหน่วยงานและองค์การที มี
อาสาสมัครเป็ นสมาชิก เป็ นผู้บริหารงานโดยได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
บทบาทของอาสาสมัคร
สมพร เทพสิทธา (2544 ,น.55-56) ได้ กล่าวถึงบทบาทของอาสาสมัคร อาจแบ่งได้ เป็ น 5
ด้ านดังนี
1. บทบาทของอาสาสมัครในการสังคมสงเคราะห์
อาสาสมัครมีบทบาททีสําคัญในการสังคมสงเคราะห์ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้ อนประเภทต่างๆ เช่น ทหาร ตํารวจ ทีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้ าที
และผู้เจ็บป่ วยทีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ประสบสาธารณภัย คนพิการ เด็กเร่ ร่อน คนไร้ ทีพึง
ผู้สงู อายุผ้ ปู ระสบปั ญหาชีวิตและปั ญหาครอบครัว อาสาสมัครจะช่วยในการรักษาพยาบาล ช่วย
เป็ นเพือน ช่วยให้ คําปรึกษาและกําลังใจ ช่วยให้ มีความสุขและความหวัง
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2. บทบาทของอาสาสมัครในการแก้ ไขปั ญหาสังคม
อาสาสมัครมีบทบาททีสําคัญในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น ร่วมในการรณรงค์
และโครงการเกียวกับการป้องกันแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด โรคเอดส์ การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
3. บทบาทของอาสาสมัครในการพัฒนาสังคม
อาสาสมัครมีบทบาททีสําคัญในการพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี รวมทัง
ผู้ด้อยโอกาส เช่นคนพิการ ให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม พัฒนาครอบครัวให้ มีความอบอุ่น
มันคงพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง และพัฒนาสังคมให้ มีความสงบเรี ยบร้ อย มีความเจริ ญ
มันคง และก้ าวหน้ าอย่างสมดุลและยังยืน มีความเจริ ญทังในด้ านจิตใจ วัฒนธรรม ด้ านสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการเมือง ตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
4. บทบาทของอาสาสมัครในการพัฒนาองค์การ
อาสาสมัครมีบทบาททีสําคัญในการพัฒนาองค์การสาธารณประโยชน์ หรื อองค์กรเอกชน
(Non Governmental organization หรื อ NGO) ร่วมบริ หารงานขององค์การเอกชน เช่น สมาคม
และมูลนิธิ ด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ ทําให้ องค์กรเอกชนมีบทบาททีสําคัญใน
การทําประโยชน์ให้ แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
5. บทบาทของอาสาสมัครในการส่งเสริมความมันคงของชาติ
อาสาสมัครมีบทบาททีสําคัญในการทีจะรักษาและส่งเสริ มความมันคงของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
เสาวนีย์ เสนาสุ (2532,น.19) ได้ กล่าวถึงบทบาทของอาสาสมัครในด้ านการช่วยเหลืองาน
แก่ผ้ อู ืน นัน สามารถจําแนกได้ 3 ต้ านดังต่อไปนี
1. ด้ านความคิด คือการทําหน้ าทีเป็ นผู้วางนโยบาย วางแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานให้ ถกู ต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
2. ด้ านแรงงาน เป็ นการเสียสละแรงงานเพือการปฏิบัติงาน การให้ บริ การโดยตรงแก่ผ้ ู
ต้ องการความช่วยเหลือ
3. ด้ านกําลังทรัพย์ ได้ แก่การบริ จาคเงิน บริ จาคทีดิน อาคารบ้ านเรื อน เครื องอุปโภค
บริ โภคให้ แก่หน่วยงานสับคมสงเคราะห์ต่างๆ เพือให้ หน่วยงานเป็ นตัวกลางนําไปให้ แก่ผ้ ขู อรับ
บริการ
สรุปได้ วา่ อาสาสมัคร คือผู้ทีทํางานเพือประโยชน์แก่สว่ นรวมด้ วยความสมัครใจ ไม่ได้ หวัง
ผลตอบแทน และเป็ นผู้ทีมีบ ทบาทสําคัญในการสังคมสงเคราะห์ การแก้ ไขปั ญหาสังคม การ
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พัฒนาสังคม การพัฒนาองค์การ และการส่งเสริมความมันคงของชาติ โดยเป็ นผู้ทีทํางานทางด้ าน
ความคิดด้ านแรงงาน รวมทังด้ านกําลังทรัพย์
ประเภทงานอาสาสมัคร
เสาวนีย์ เสนาสุ (2532,น.20) ได้ กล่าวถึงประเภทของงานอาสาสมัครต่างๆ ไว้ 8 ประเภท
ดังนี
1. อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป ระสบสาธารณภัย หมายถึง ผู้ทีออกปฏิบัติงานกับ หน่วย
บรรเทาทุกข์ หรือบรรเทาภัย มีการไปกับหน่วยขณะเกิดสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ นําท่วม พายุ
พัดทําลาย ฯลฯ ไปแจกเสือผ้ า อาหาร ยารักษาโรค ช่วยดูแลเด็ก พลัดพรากจากพ่อแม่พีน้ อง
ปฐมพยาบาล จัดเลียงอาหาร และช่วยผู้ต้องภัยพิบตั ิเฉพาะราย ตามความจําเป็ น
2. อาสาสมัครด้ านยานพาหนะ หมายถึง ผู้ทียินดีจะให้ ยืมยานพาหนะ เพือการรับส่งใน
การสังคมสงเคราะห์ เช่น รับส่งเด็ก คนพิการ ผู้ป่วยไข้ จะโดยให้ ยานพาหนะยืมตามสะดวก
หรือจะขับยานพาหนะช่วยทําการรับ ส่งด้ วยตนเอง หรือนังกํากับไปกับยานพาหนะในงานบริ การ
สังคมสงเคราะห์
3. อาสาสมัครนาฏศิลป์ หมายถึง ผู้ที มีความสามารถสอน หรื อแนะ หรื อช่วยจัดให้
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลได้ ฝึกหัดซ้ อม หรื อแสดงละคร ร้ องรํ า ดนตรี และการเล่นเชิงศิลปะแขนง
ต่างๆ ซึงเหมาะทีจะเป็ นเครืองบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจแก่เด็กๆ หรือเยาวชนตามสโมสรต่างๆ ศูนย์
เยาวชนหรื อสถานรับ เลียงเด็ก อัน เป็ นบริ ก ารสังคมสงเคราะห์ หรื อองค์ก ารสมาชิ กที ต้ องการ
คมนาคมช่วยเหลือ
4. อาสาสมัครช่วยทางการช่างฝี มือ หมายถึง ผู้ทีมีฝีมือการช่างด้ านต่างๆ ทีประสงค์จะ
สละเวลาและความรู้ความชํานาญไปช่วยฝึ กสอนแก่สตรี เด็ก ผู้เยาว์ คนพิการ ทีกําลังได้ รับการ
ฟื นฟูสมรรถภาพเพือให้ ประกอบอาชีพได้ ณ สถาบันทีให้ การสังคมสงเคราะห์ หรื อช่วยประดิษฐ์
สิงของเพือส่งไปช่วยโรงพยาบาล โรงเรียน สถานเลียงเด็ก เป็ นต้ น
5. ผู้นํ าเด็ก ในศูนย์ เยาวชน หมายถึง ผู้ทีไปช่วยงานในศูนย์ เยาวชน เช่น ช่วยจัด
รายการบันเทิง งานศิลปะ การช่าง การเล่นกีฬา การนํากลุ่มให้ บําเพ็ญประโยชน์ การช่วยกลุ่ม
ห้ องสมุดสําหรับเด็ก ให้ ร้ ูจักการอ่านหนังสือ มีการเล่าเรื อง การแนะนําให้ เข้ าใจประโยชน์ของ
หนังสือ การแนะนําทางศีลธรรมจรรยา และการแนะแนวให้ เข้ าใจการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ดูแล
ความปลอดภัย นอกจากนีอาจร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาหรือร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมอีกด้ วย
6. อาสาสมัครต้ อนรับ ชาวต่างประเทศ หมายถึง ผู้ต้ องการรู้ จัก และเอือเฟื อแก่ช าว
ต่างประเทศทีมาทางธุรกิจทางไมตรี ระหว่างองค์การหรือบริการทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
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สภาสังคมสงเคราะห์ มีการช่วยจัดรับรองให้ ได้ พบปะกับบุคคลทีเหมาะสม ช่วยให้ ทีพักอาศัยหรื อ
ช่วยแนะนําให้ ได้ ทีพักอาศัย ช่วยพาชมกิจการสถานที ภูมิประเทศ บ้ านเมือง ตามอัธยาศัย
7. อาสาสมัค รทํ า งานโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ อื นๆ ในปั จ จุบัน มี ส ถาน
สงเคราะห์หลายประเภท ในโรงพยาบาล มีทงฝ่
ั ายการทะเบียน รับ-ส่ง ฝ่ ายบํารุงใจคนไข้ ฝ่ ายดูแล
เด็กทีต้องติดตามมารดามาตรวจโรค เด็กเล็กๆทีโรงพยาบาลรับเลียงดูไว้ เพราะถูกทอดทิง เป็ น
ต้ น จึงมีงานทีอาสาสมัครจะช่วยได้ หลายทาง นอกจากนัน ยังมีสถานสงเคราะห์ เช่น สถานพินิจ
ของศาลเด็ก สถานเลียงเด็กอ่อนกรมประชาสงเคราะห์ โรงพยาบาลเด็กปั ญญาอ่อน โรงเรี ย น
สอนคนตาบอด หูหนวก เป็ นใบ้ ซึงอาสาสมัครสามารถเลือกรับทําสิงทีตรงกับอัธยาศัย เวลา และ
ความสันทัดได้
8. อาสาสมัครธุรการทัวไป หมายถึง อาสาสมัครทีสมัครมาช่วยในการดําเนินงานของ
หน่วยบริการอาสาสมัครสมาคมสังคมสงเคราะห์ ซึงมีงานด้ านติดต่อโต้ ตอบ ทะเบียน และการ
สัมภาษณ์บคุ คล การจัดตารางเวลาและการจัดส่งอาสาสมัคร ช่วยบริ การแก่สถาบันสงเคราะห์
ต่างๆ หรือการจัดอบรมอาสาสมัครด้ วยกัน
บุญเจือ ถินนคร (2521, อ้ างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,2534,น.6) จําแนกประเภทของ
อาสาสมัครไว้ 3 ประเภท ได้ แก่
1. อาสาสมัค รฝ่ ายบริ ก าร ได้ แ ก่ การที ผู้ส มัค รอาสาสมัค รเข้ ารั บ การเลือ กตังเป็ น
กรรมการบริหาร กรรมาธิการพิจารณาเรื องราวต่างๆ หรื ออาจเป็ นผู้นําในการเข้ ารับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานใดๆสักอย่างหนึงก็ได้ ทังนีโดยอาจได้ รับการเลือกตังหรือแต่งตังก็ได้
2. อาสาสมัครให้ บริ ก ารโดยตรง ได้ แก่ การทีผู้สมัครอาสาสมัครเข้ าปฏิบัติงานภายใต้
โครงการต่างๆ หรืออาจเป็ นเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เสมียนธุรการประจําสํานักงาน ครูผ้ สู อน
วิชาการต่างๆ ล่ามภาษาต่างประเทศ พนักงานโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. อาสาสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ได้ แก่ การทีผู้สมัครอาสาสมัคร เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
องค์กร และออกเสียงแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโปรแกรมต่างๆ ซึงผู้
อาสาสมัครอาจได้ รับการเลือกตังให้ เป็ นเจ้ าหน้ าทีหรือผู้แทน หรื ออาจมีสิทธิในการทีจะออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังเจ้ าหน้ าที หรือแต่งตังผู้แทนเพือกิจการใดๆด้ วยก็ได้
ยุพา วงศ์ไชย (2521, อ้ างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2534,น.8) จํ าแนกระดับ ของ
อาสาสมัครออกเป็ น 3 ระดับ คือ
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1. ระดับกรรมการหรือผู้กําหนดนโยบาย คือ ระดับกรรมการมีฐานะเป็ นทังผู้แนะนํา และ
วางนโยบายขององค์ก ร อาสาสมัครประเภทนีมีอยู่มากมายในสังคมไทย เพราะโครงสร้ างทาง
องค์กรทางสังคมสงเคราะห์เอกชนบังคับให้ ต้องมีกรรมการ นอกจากจะเป็ นอาสาสมัครในฐานะ
กรรมการขององค์กรในการวางและกําหนดนโยบายแล้ ว อาสาสมัครดังกล่าวมีบทบาทสําคัญ เช่น
เป็ นกรรมการหาทุน และนิเทศงานอาสาสมัครระดับรองๆลงไป
2. ระดับผู้บริ หาร คือ อาสาสมัครซึงดําเนินการในฐานะนักบริ หาร เช่น เลขาธิ การของ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็ นตัวอย่างของอาสาสมัครประเภทนี
3. ระดับผู้ให้ บริ การ ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การแก่ประชาชนโดยตรง ประเทศเรานันอาสาสมัคร
ประเภทนีส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจในปรัชญาของงานสังคมสงเคราะห์ทีแท้ จริ ง อาสาสมัครประเภทนีมี
อิทธิพลในการควบคุมทรัพยากรบางอย่าง จริงอยู่การให้ “วัตถุ” เป็ นส่วนหนึงของการบําบัดความ
ต้ องการเฉพาะหน้ าของระบบผู้รับบริการ แต่การ “ให้ ” บางครังอาจเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ด้วย
เหตุทีการให้ หรือการสงเคราะห์เช่นนี อาจจะทําให้ ผ้ รู ับอ่อนแอ และไม่คิดทีจะช่วยตัวเอง และทําให้
เกิดความขัดแย้ งกับปรัชญาของการสังคมสงเคราะห์
จากแนวคิดอาสาสมัคร สรุปได้ ว่า อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทีสมัครใจทํางาน เพื อ
ประโยชน์แก่ผ้ อู ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึงต้ องเป็ นบุคคลที มีอดุ มการณ์ ในตนเอง และมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมเป็ นอย่างมากเนืองจากมีความตังใจจริ งต่อการทํางานเพือสังคม
โดยเป็ นผู้ทีทํางานทางด้ านความคิด ด้ านแรงงาน รวมทังด้ านกําลังทรัพย์ การจัดประเภทของ
อาสาสมัครจึงขึนอยู่กับ บทบาท หน้ าที กลุ่มงาน และผลงานทีกระทําในด้ านต่างๆ ซึงแนวโน้ ม
ของงานอาสาสมัครจะอยู่ในกลุ่มงานทีใช้ บริ ก าร เช่น อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัย
เป็ นต้ น
2. แนวคิดการบริหารและจัดการอาสาสมัคร
2.1 แนวคิดการบริหาร
โดยทัวไปคําว่า “การบริ หาร” (Admisnistration) จะใช้ ความหมายกว้ าง ๆ ซึงอาจมี
ความหมายใกล้ เคียงกับคําบางคํา บางครังบางโอกาสอาจใช้ แทนกันได้ เช่น คําว่า การจัดการ
(Management) สําหรับ คําว่า “การจัดการ” นี โดยทัวไปหมายถึงการจัดการในทางธุรกิ จ
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มากกว่า ที จะหมายถึ งการบริ ห ารงานราชการ หรื อบริ ห ารรัฐ กิ จ เพื อทํ าความเข้ า ใจกับ การ
ความหมายของคําว่าบริหารให้ ชดั เจนยิงขึนได้ มีนิยามความหมายคําว่าบริหาร ดังนี
ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2540 ,น.3) กล่าวว่าการบริ หารเป็ นหน้ าทีของผู้บริ หารทีจะนํา
หน่วยงานไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีหน่วยงานวางไว้ เป็ นการทํางานกับบุคคลและกลุ่มบุคคลในการทีจะ
ให้ หน่วยงานประสบความสําเร็จจําเป็ นทีจะต้ องทําให้ บคุ คลในหน่วยงานมีความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กัน
และมีทกั ษะยอดเยียมในการทํางาน ความสามารถในการทํางานประสบผลสําเร็จ โดยผู้บริ หาร
ใช้ ภาวะผู้นําถือว่าเป็ นการบริหาร
สําหรับ สมยศ นาวีการ (2536, น. 18 ) ได้ ให้ ความหมายการบริ หาร คือ กระบวนการ
ของการวางแผน การจัดการ การสังการ และการควบคุมกําลังความพยายามของสมาชิกของ
องค์การและใช้ ทรัพย์กรอืน ๆ เพือความสําเร็จในเป้าหมายขององค์การทีกําหนดไว้
ความหมายข้ างต้ นสอดคล้ องกับการให้ ความหมายคําว่า บริ หาร ของ สมาน รังสิโย
กฤษฎี และสุธี สุทธิสมบูรณ์ (2530, น. 1) กล่าวว่า การบริ หาร หมายถึง การดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายให้ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยอาศัยปั จจัยต่าง ๆ อันได้ แก่
คน เงิน วัสดุ สิงของและวิธีการปฏิบตั ิงานอันเป็ นอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ดัง นันสรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารถื อ ได้ ว่า เป็ นศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ นัก บริ ห ารจะไม่ป ระสบ
ความสําเร็จเท่าทีควรหากมีแต่ความรู้อย่างเดียว แต่ไม่มีศิลป์ในการประยุกต์ใช้ หลักการ (ยุพา
วงศ์ไชย, 2536, น. 4) ดังนันอาจกล่าวได้ ว่า การบริ หารจึงมีความสําคัญยิงในการเป็ นสิงสร้ าง
ความสํ าเร็ จ แก่ง านในองค์ ก ร โดยนัก ปราชญ์ สํ าคัญ ของโลก เช่ น Socretes, Plato และ
Aristotle ได้ กล่าวถึงการบริหารว่าเป็ นศิลปะของสถาบันในสังคมทีมีความจําเป็ นจะต้ องมีอยู่ใน
การดําเนิน งานและเป็ นคุณ ลักษณะของสถาบันทุก สถาบัน ทังนีเกิดมาจากการที มนุษย์ เป็ นผู้
กําหนดเริ มต้ นในการดําเนิน งานตามระบบงานที ได้ วางเอาไว้ จนถึงจุดหมายปลายทางหรื อ
ความสําเร็ จ ของงาน ซึงลัก ษณะเช่น นี นัก ปราชญ์ ทังสามท่านคือ Socrates, Plato และ
Aristotle ได้ กล่าวไว้ ว่าความสําเร็จทีจะเกิดขึนได้ นันจําเป็ นต้ องอาศัยศิลปะของการบริ หาร ซึง
ต่อมาก็ได้ มีนกั บริหารเกิดขึนมากมาย นักบริหารเหล่านีเป็ นผู้ทีมีความรู้และความชํานาญในเรื อง
ของสังคมวิทยาเป็ นอย่างดี ได้ คิดค้ น แยกแยะรูปร่าง ระบบ และลักษณะของการบริหารออกมา
อีกจนถือได้ วา่ การบริหารเป็ นศาสตร์อีกแขนงหนึง ในทํานองเดียวกันก็ไม่อาจจะคลายความเชือ
ในเรืองศิลปะไปได้ ทงนี
ั เพราะการบริ หารนันจะต้ องสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมของมนุษย์ (Human
Behavior) และพฤติกรรมของสังคม (Social Behaveior) ซึงจะต้ องอาศัยความรู้ทังด้ านศาสตร์
และศิลป์
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จากอดีตถึงปั จจุบนั แนวคิดทางการบริหารได้ เกิดขึนอย่างมากมาย เนืองจากนักวิชาการ
ทางการบริ หารได้ เสนอแนวคิดทางการบริ หารหรื อทฤษฎีทางการบริ หารไว้ หลายทฤษฎีทางการ
บริหารไว้ หลายทฤษฎีด้วยกันตามความคิดความเชือและประสลการณ์ของแต่ละคน โดย Judith
A.Lewis และคณะได้ จํ าแนกทฤษฎีองค์การทีนํ ามาใช้ ใ นการบริ ห ารองค์ก รสวัสดิการสังคม
ออกเป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่ (Lesis, Judith A., 2001 ) อ้ างถึงใน กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2544,
น. 16 )
1. กลุม่ ทฤษฎีแนวคลาสสิก (Classical theories)
2. กลุม่ แนวคิดมนุษย์สมั พันธ์ (Human relations approaches )
3. กลุม่ รูปแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human resources model)
4. กลุม่ แนวคิดการพัฒนาร่วมสมัย (Contemporary theories)
5. กลุม่ ทฤษฎีความไม่แน่นอน ( Contingency theories )
ทฤษฎีองค์การทีใช้ การบริ หารองค์การสวัสดิการสังคม (Organizational Theories for
Social Welfare Administration ) สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,2544 น.
16)
แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนีผู้วิจยั ขอกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารเพียงกลุม่ เดียว คือ
กลุม่ ทฤษฎีแนวคลาสสิก (Classical theories) เพือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
กลุม่ ทฤษฎีแนวคลาสสิก (Classical theories)
ซึงจะกล่าวถึงหลักการจัดการแบบสากล (Universal management Principles)
นักทฤษฎีคนสุดท้ ายในกลุ่มคลาสสิก ได้ แก่ อองรี ฟาโยล (Henry Fayol) ชาว
ฝรังเศสทีร่วมยุคสมัยเดียวกันกับ Max Weber และ Taylor ทรรศนะของวาโยลต่อมามีผ้ เู รียกว่า
สํานักหลักสากล (Universal principles school) สาระสําคัญของฟาโยล คือ การสรุปการ
หน้ าทีพืนฐานทีสําคัญของการจัดการ 5 ประการ (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,2544, น.19)
การบริหารเป็ นกระบวนการออกแบบและรักษาซึงสภาพแวดล้ อมซึงบุคคลทํางานร่วมกัน
ในกลุ่ม ให้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ อย่างประสิทธิภาพ (Weihrich and Koontz, 1993 p. 7
อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539 , น. 11) หรื อหมายถึงกระบวนการเพือให้ บรรลุ
จุดมุง่ หมายขององค์การโดยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การชักนํา
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) มนุ ษ ย์ สิ งแวดล้ อมทางกายภาพ การเงิ น
ทรัพยากรข้ อมูลขององค์การ ได้ อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Bovee and others, 1993,
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p. 5 อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539, น.11) การจัดการเป็ นกระบวนการของ
กิจ กรรมทีต่อเนืองและประสานงานกันซึงผู้จัดการหรื อผู้บ ริ ห ารจะต้ องเข้ ามาช่วยเพือให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539, น.22) ได้ ก ล่าวถึงหน้ าที ในการ
จัดการแบ่งเป็ น 5 ประเภท ซึงนําไปสูค่ วามสําเร็จตามจุดมุง่ หมายขององค์การ ประกอบด้ วย
1) การวางแผน ( Planning ) เป็ นกระบวนการประกอบด้ ว ยภารกิ จ (mission)
เป้าหมาย (Goals) และแผน (Planning) ภารกิจเป็ นจุดมุ่งหมายพืนฐานขององค์การซึงจะต้ อง
อาศัยการขยายด้ วยเป้าหมายและแผนขององค์การ
2) การจัดองค์การ (Organization) คือ กระบวนการทีกําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน
ในการปฏิบัติงานขององค์การซึงรวมถึงวิธีก ารทํางานกันเป็ นกลุ่ม บทบาทของการจัดองค์การ
จะต้ องมีความชัดเจนในเรื องของจุดประสงค์ขององค์การ และการวางแผนในการปฏิบัติงาน
กิ จ กรรมที องค์ก ารต้ องการปฏิบัติ หน้ าที หลัก ขององค์ก าร และการทํ าความเข้ าใจเกี ยวกับ
ขอบเขตของอํานาจ หน้ าที กฎ ระเบียบ ทีผู้ใดบังคับบัญชาจะต้ องปฏิบตั ิตาม
3) การจัดบุคคลเข้ าทํางาน (Staffing) หรื อการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์เ กียวกับการ
บรรจุและธํารงรักษาบุคคล โดยทีองค์การจะต้ องมีการวางแผนกําลังคนทีต้ องการของแต่ละแผนก
และดําเนิ น การจัดหาบุคคล (Staffing) ให้ สอดคล้ องกับ โครงสร้ างบทบาทและตําแหน่งของ
องค์การซึงเป็ นส่วนสําคัญในการจัดองค์การ
4) การชักนํา (Leading) หรือการสังการหมายถึง การมีอิทธิพลต่อบุคคล เพือให้ เขาทํา
ประโยชน์ให้ กบั องค์การและเป้าหมายของกลุม่ ซึงเป็ นหลักในการบริหารคิดระหว่างบุคคลซึงต้ อง
อาศัย ผู้บริ ห ารที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ต้ องเป็ นผู้นํ า ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย ภาวการณ์ เ ป็ นผู้นํ า
ประกอบด้ วย
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลัก ดันความต้ องการและความ
คาดหวังต่าง ๆ ของมนุษย์เพือให้ แสดงออกตามทีต้ องการ อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริ หารจะใช้ การจูง
ใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทําในสิงต่าง ๆ ด้ วยความพอใจ ในทางกลับกันผู้ใต้ บังคับบัญชาก็อาจใช้
วิธีเดียวกับผู้บริหาร (Weihrich and Koontz) อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,2539,น.
243)
4.2 ภาวะผู้นํ า (Leadership) เป็ นความสามารถที จะจูงใจและมีอิทธิพลต่อ
บุคคลอืนให้ ทํ างานเพือให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้นําจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลให้ บรรลุการ
ทํางานโดยมีอํานาจซึงเป็ นความสามารถทีจะให้ เกิดผลต่อการตัดสินใจทัศนคติ
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4.3 การติดต่อสือสาร (Communication) การติดต่อสือสารเป็ นการโยกย้ าย
ข้ อ มูล ข่ า วสารจากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รั บ ก่ อ ให้ เกิ ด การกระทํ า หรื อ การเปลี ยนแปลงบางอย่ า ง
กระบวนการติดต่อสื อสารอาจถูก กี ดขวางโดยเสีย บรบกวน (Noise) จากสิงต่า ง ๆ ที เป็ น
อุป สรรคของบการติดต่อสือสารในองค์ก าร ผู้บ ริ ห ารควรจะมีข้อมูล ข่าวสารที จํ าเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานทีดี ข้ อมูลข่าวารอาจส่งเข้ ามาจากเบืองล่างสู่เบื องบนหรื อเบืองบนลงสู่เบืองล่างตาม
โครงสร้ างองค์การแล้ ว ยังมีการติดต่อสือสารตามแนวนอนหรือแบบข้ ามสายงาน
5) การควบคุมองค์การ (Controlling) คือ การวัดและแก้ ไขการทํางานส่วนบุคคลและ
องค์การเพือจะทําให้ มนใจว่
ั าเหตุการณ์เป็ นไปตามแผน ซึงเกียวข้ องกับการวัด ผล การกระทํ า
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผน ซึงจะแสดงถึงการเบียงเบนจากมาตรฐานทีปรากฏอยู่และช่วย
แก้ ไขปรับปรุ ง ผู้บ ริ ห ารมีก ารตัดสิน ใจเกี ยวกับ การควบคุมได้ 3 ลัก ษณะ คือ การควบคุม
เบืองต้ น การควบคุมขณะกิจกรรมทีกําลังเกิดขึน และการควบคุมหลังจากการปฏิบตั ิการแล้ ว ซึง
การควบคุมองค์การจะมีรูปแบบในการควบคุม 2 แบบ คือ
5.1 ระบบราชการ (Bureaucratic control) เป็ นโครงสร้ างองค์การแนวดิง
ตามลําดับขันบังคับบัญชาแบบสูง (Tall hierarchical structure) พนักงานมีสว่ นร่วมน้ อย ซึงใช้
การควบคุมจากระดับล่าง (Top-down controls) โดยใช้ กฎ ข้ อกําหนดและนโยบายเพือให้ แน่ใจ
ว่าพนักงานมีการยอมรับการทํางาน
5.2 ระบบ Clan (Clan control) โครงสร้ างองค์ ก ารในแนวนอน (Flat
hierarchical structure) เป็ นองค์การทีมีระดับการบังคับบัญชาน้ อยระดับและมีขนาดการควบคุม
กว้ าง การควบคุมด้ วยพนักงานทีเพิมขึนและการทํางานเป็ นกลุ่ม ผลประโยชน์ทีสําคัญของการ
ร่วมมือจากพนักงานในการพัฒนาและการปฏิบัติการของการควบคุมจะสร้ างความรู้สึกการเป็ น
เจ้ าของและเกิดเงือนไขการทํางานต่อเนือง
การบริหารเป็ นกระบวนการซึงเป็ นวิถีทางทีจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารทุกคนสามารถบริ หารงาน
ของตนให้ บรรลุผลสําเร็จได้ ตามเป้าหมาย ประกอบด้ วยหน้ าที 5 ประการ (ศจี อนันต์นพคุณ
,2542,น.7) คือ
1. การวางแผน (Planning) คือการตระเตรียมวางแผนปฏิบตั ิงานไว้ ลว่ งหน้ า
2. การจัดองค์ก าร (Organization) คือ การจัดให้ มีโครงสร้ างของงานต่ าง ๆ และ
อํานาจหน้ าที
3. การบังคับ บัญชาสังการ (Commanding) คือ การบังคับ บัญ ชาให้ คนทํ างานตาม
หน้ าทีของเขา
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4. การประสานงาน (Coordination) คือการเชือมโยงงานของทุกคนให้ เข้ ากันได้ เพือให้
ดําเนินไปตามเป้าหมายเดียวกัน
5. การควบคุม (Controling) คือ การควบคุม ดูแ ลให้ มี ก ารปฏิบัติง านตามระเบี ย บ
ข้ อบังคับทีวางไว้
นอกจากนัน ฟาโยล ยังได้ พฒ
ั นาหลักการอีก 1 ชุด ทีเป็ นหลักการเกียวกับการออกแบบ
องค์การ ได้ แก่ (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,2544, น.19)
1. การแบ่งงาน (Division of work) คือ การออกแบบองค์การต้ องคํานึงถึงการแบ่งเนือ
งานออกตามความชํานาญเฉพาะด้ าน และการควบคุมดูแลคนงานให้ มีจํานวนทีเหมาะสมกับ
ผู้จดั การหรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพือให้ นนมี
ั ทงประสิ
ั
ทธิผลและประสิทธิภาพ
2. อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) คือ บุคลากรที
อยู่ในตําแหน่งมีอํานาจหน้ าทีมีสิทธิทีจะสังการ และมีอํานาจที จะทํ าให้ คนงานต้ องเชือฟั งเขา
ส่วนความรับผิดชอบนันจะปรากฏขึนตามอํานาจหน้ าที
3. เอกภาพในการสังการ (Unity of command ) กล่าวคือ บุคลากรไม่ควรจะมี
เจ้ านายมากกว่า 1 คน การทีต้ องรับคําสังจากผู้บริ หารมากกว่า 1 คนทําให้ มีปัญ หาต่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมาก บางครังเราจะพบปั ญหานีบ่อย ๆ ในการบริหารองค์การสวัสดิการสังคม
4. การให้ รางวัลตอบแทน(Remuneration) คือ การให้ เงินเดือน ค่าตอบแทนค่าจ้ าง
ต่าง ๆ ต้ องเป็ นไปอย่างยุติธรรม และทําให้ เกิดความพึงพอใจทุกฝ่ าย ทังนายจ้ างและคนทํางาน
นอกจากนัน ไม่ควรมีบคุ ลากรทีได้ รายได้ ตํากว่าทีควรจะได้ และสูงกว่าทีควรจะได้
5. ขวัญและกําลังใจ (Esprit de corps) ขวัญ กําลังใจและความรู้สึกทีดีต่อองค์การ
เป็ นสิงที จะเกิ ดขึนได้ ถ้ ามี ก ารส่ง เสริ ม การติด ต่อสือสารระหว่างกัน โดยตรง (Face-to-face
communication) และมีความยึดโยงกันในกลุม่ อย่างเหนียวแน่น
หลักการทีเป็ นประโยชน์ของฟาโยลอีก เรื องหนึง ได้ แก่ กลุ่มบุคลากรนอกสายบังคับ
บัญชาหรือ gangplank ซึงเป็ นการรวมตัวของพนักงานทีอยู่ในระดับเดียวกัน แต่คนละแผน คน
ละฝ่ าย ได้ มีโอกาสรวมตัวกัน พบปะพูดคุยกันโดยตรง โดยไม่เกียวข้ องกับสายการบังคับบัญชา
กลุ่มแบบนี จะทําหน้ าทีเหมือนสะพานเชือมโยงความสัมพัน ธ์ของคนงานในองค์การให้ มีขวัญ
กําลังใจและมีความรู้สกึ ต่อองค์การด้ านดี (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,2544, น.20)
ทฤษฎีการจัดองค์การแนวคลาสสิกนีสามารนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทยในปั จจุบนั ได้ แม้ หลายหน่วยงานของรัฐจะใช้ แนวทางนีอยู่แล้ ว
ก็ตาม แต่ถ้ ารู้ จัก นําเอาข้ อดี ข้ อเสีย ของทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมย่อมเกิ ดสร้ า ง
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รูปแบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน สําหรับข้ อดีของทฤษฎีจดั องค์การแนวคลาสสิกนัน
มีด้ วยกัน หลายอย่าง ได้ แก่ การกํ าหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน ซึงทําให้ เ กิดการทํางานอย่างไม่
ซําซ้ อน บุคลากรในองค์การจะเข้ าในบทบาทหน้ าทีของตนเองเป็ นอย่างดี นอกจากนันเป้าหมาย
ทฤษฎีทีมุง่ สร้ างให้ เกิดความเป็ นหนึงเดียวของระบบงานในองค์การซึงสอดคล้ องกับการมุ่งสร้ าง
ประโยชน์แก่กลุม่ เป้าหมายและสังคมส่วนรวมของทุกองค์การ นอกจากนี กิติพัฒน์ นนทปั ทมะ
ดุลย์ (2544, น. 20) ยังได้ กล่าวว่าในขันตอนของกระบวนการวางแผนจะเป็ นประโยชน์อย่าง
มากถ้ าได้ เพิมหลักการและเหตุผลเป็ นการเน้ นความสําคัญให้ บคุ ลากรวิชาชีพต่าง ๆ ตระหนักถึง
เป้าหมายขององค์การทียึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางทังการประสานงานและการระบุวตั ถุประสงค์
ให้ ชดั เจนก็เป็ นสิงสําคัญเนืองจากการบริหารองค์การสวัสดิการสังคมมีความสลับซับซ้ อน ปั ญหา
เรืองหนึงมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อปั ญหาอืนเสมอ การประสานงานจึงเป็ นสิงจําเป็ น
อย่างยิง เพราะไม่มีทางทีหน่วยงานสวัสดิก ารหน่วยงานเดียวจะสามารถดําเนิ นการแก้ ไขของ
บุคคลใด บุคคลหนึงได้ โดยลําพัง
อย่ า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ ข้ อเสี ย ของทฤษฎี ก ารจัด องค์ ก ารแนวคลาสสิ ก นี กิ ติ พัฒ น์
นนทปั ทมะดุลย์ (2544,น.21) ได้ แสดงว่าการทีนักวิชาชีพมีแนวโน้ มทีจะดําเนินงานไปในแนวทาง
ทีตนเห็นว่าสะดวกแก่การปฏิบตั ิมากกว่าการเน้ นประชาชนผู้ใช้ บริหารเป็ นฐานและ ความชํานาญ
เฉพาะด้ านและการบริหารแบบลําดับชันการบังคับบัญชาทีรวมอํานาจเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง
2.2 การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2551,น. ) กล่าวว่า การบริ หารจัดการงานอาสาสมัคร คือ ระบบการ
จัดการงานอาสาสมัครทีมีรายละเอียดทีแตกต่างจากการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการทัวไป กล่าวคือ ระบบการจัดการอาสาสมัครเป็ นการควบคุมและอํานวยการทรัพยากร
บุคคลที ไม่ใช่พนักงานหรื อลูก จ้ างขององค์ก รที เป็ นผู้ทํ างานเป็ นอาชี พและมีรายได้ จ ากการทํ า
อาชีพนัน แต่อาสาสมัครเป็ นบุคคลที ไม่ได้ ทํางานในองค์กรนันเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการ
ทํางานนัน โดยการทํางานนันเป็ นการอุทิศตนทํางานให้ กับองค์ กรด้ วยความเชือและศรัทธาใน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนีอาสาสมัครยังมาจากหลากหลายอาชีพ หน้ าที
การงานเพศ วัย และสถานะทางสังคมทีแตกต่างกัน ดังนัน การบริหารจัดการงานอาสาสมัครจึงมี
ลักษณะพิเศษทีเฉพาะ
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แนวคิดการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมักเน้ นทีวงจรการจัดการงานอาสาสมัคร โดย
ประกอบด้ วยเรืองการวางแผน การคัดเลือก การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม การนิเทศงานและ
การประเมิน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ภาพที 2.1
วงจรการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร
การวางแผน

การยกย่องและเชิดชูเกียรติ

การนิเทศงานและการประเมินผล

การบริหารจัดการ
งานอาสาสมัคร

การคัดเลือกอาสาสมัคร

การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม

ทีมา: ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ : ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร,2551,น.29
1. การวางแผน (Planning)
การวางแผน คือ การจัดการทีเกียวกับการตังเป้าหมาย และการตัดสินใจทีจะดําเนินการ
อย่างไรให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ การวางแผนจึงเป็ นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็จของงานอาสาสมัคร
โดยการวางแผนอาสาสมัครประกอบด้ วย 4 เรืองทีสําคัญ คือ
(1) การออกแบบตําแหน่งงานอาสาสมัคร
(2) การจัดทําใบสมัครของผู้สนใจเป็ นอาสาสมัคร
(3) การพัฒนาแนวทางและกระบวนการสมัครเป็ นอาสาสมัคร
(4) การให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจแก่บคุ ลากร/เจ้ าหน้ าทีขององค์กรในการทํางานกับ
อาสาสมัคร
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2. การคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment)
การคัดเลือกอาสาสมัครเป็ นขันตอนทีสําคัญอีกช่วงหนึง โดยสิงทีต้ องคิดให้ ได้ ในเบืองต้ น
คื อ คุณ ลัก ษณะของอาสาสมัค รที ต้ อ งการเหตุผ ลสํ า คัญ ที บุ ค คลเหล่า นี สนใจที จะมาเป็ น
อาสาสมัคร เราจะหาบุคคลเหล่านีได้ ทีไหนและเมือใด และเราจะสร้ างสืออะไรทีสามารถดึงดูดผู้
ทีมีศกั ยภาพเหล่านีให้ มาสมัครเป็ นอาสาสมัครในโครงการของเรา จากนันจึงเป็ นกระบวนการ
ค้ นหาและคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครในภาระงานทีสอดคล้ อง
กับทังเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของตัวอาสาสมัครเอง
3. การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม (Orientation and Training)
การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมเป็ นขันตอนการสร้ างหลักประกันว่า สมาชิกขององค์กร
หรืออาสาสมัครจะมีความรู้และทักษะอย่างพอเพียงพอเพียงต่อการปฏิบัติงานได้ มีประสิทธิผลใน
ความรับผิดชอบใหม่ และสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับเงือนไงการทํางานและสภาพแวดล้ อมใหม่
องค์กรอาสาสมัครจะต้ องให้ ความรู้และความเข้ าใจเกียวกับเรืองขององค์กรของตนแก่อาสาสมัคร
ทีเข้ ามาใหม่
- การปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่
อาสาสมัครมีแนวโน้ มหวันไหวต่อประเภทงาน องค์กร และเพือนอาสาสมัครใหม่ ผู้ดแู ล
อาสาสมัครหรือผู้จดั การองค์กรสามารถจัดให้ มีการปฐมนิเทศเพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
การปฐมนิเทศจะช่วยให้ อาสาสมัครมีความรู้ทวไปที
ั เกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีของตนสิงใดทีควร
ทําและสิงใดทีไม่ควรทํา ความรู้และทักษะในการทํางานอาสาสมัครเฉพาะด้ าน การเสริ มพลังจิต
อาสา และการได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกับเพือนอาสา การปฐมนิเทศจึงเป็ นกระบวนการสร้ างความมันใจใน
ตนเองให้ กับ อาสาสมัคร พร้ อมสร้ างความเข้ าใจร่วมกันระหว่างองค์ก รและเจ้ าหน้ าทีผู้ทํางาน
ใกล้ ชิดกับอาสาสมัคร และตัวอาสาสมัครเอง
- การฝึ กอบรม
นอกจากการปฐมนิเทศในการเริมเป็ นอาสาสมัครแล้ ว การพัฒนาอาสาสมัครในช่วงเวลา
ทีอยู่ร่วมงานกับองค์การก็เป็ นสิงทีมีความสําคัญยิง และมีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ทํางานบริการองค์การและสังคม ในการฝึ กอบรมอาสาสมัคร องค์การสามารถใช้ วิธีการได้ หลาย
วิธี ซึงรวมถึง (1)การฝึ กอบรมในงาน (On - the -job trainning) และ (2) การฝึ กอบรมนอกงาน
(Off – the – job trainning) เช่นการสัมมนา การดูงาน การอบรมทีจัดโดยองค์กรต่างๆ ฯลฯ
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4. การนิเทศงานและการประเมินผล (Supervision and Evaluation)
หลัก สําคัญ ของการนิ เ ทศงานและประเมิน ผลอาสาสมัค รไม่ได้ แตกต่างจากบุคลากร
ประเภทอืนๆ ขององค์กรนัก
- การนิเทศงาน
อาสาสมัครจะต้ องได้ รับงานการสนับสนุนเรื องแนวทางและวิธีการทํางานทีถูกต้ องขณะ
ปฎิบัติงานจากบุคคลทีรู้เรื องงานและองค์การ หัวหน้ าอาสาสมัคร หรื อเจ้ าหน้ าทีประสานงาน
ดูแลอาสาสมัครจะเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญอย่างยิง โดยจะต้ องเป็ นทีรับรู้ร่วมกันว่าใครจะเป็ นผู้
ทีรับผิดชอบเรืองการนิเทศงาน
- การประเมินผล
เป็ นการพิจารณาถึงความสําเร็จของโครงการ/องค์การ ขณะเดียวกัน การได้ ประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครยังช่วยในเรืองการจูงใจการพัฒนาการทํางานอีกด้ วย เป็ นเสมือนหนึง
ภาพสะท้ อนการปฏิบัติงานทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ ทีใช้ ป ระเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครควรจะปรากฎชัด และสามารถประเมินผลได้ ส่วนตัวอาสาสมัครและผู้นิเทศ ควร
ได้ รับรู้ถึงเกณฑ์นีร่วมกันในช่วงการปฐมนิเทศ
5. การยกย่องเชิดชูเกียรติ (Recognition)
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ นกระบวนการของการให้ รางวัลและจูงใจอาสาสมัครผู้อทุ ิศตน
ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัวไปแล้ วการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การให้ รางวัล และการให้ การยอมรับ
- การให้ รางวัล รางวัลเป็ นสิงที องค์การมอบให้ อาสาสมัครเพือแสดงถึงการยอมรับ ถึง
ผลงานหรือความประพฤติในช่วงเวลาตามทีได้ กําหนดไว้ การให้ รางวัลแก่อาสาสมัครอาจเป็ นได้
ทังบุคคลหรือกลุม่ บุคคล รางวัลอาจเป็ นสิงของทีจับต้ องได้ (เช่นเกียรติบตั ร เข็ม รูปถ่าย ชุดเสือผ้ า
ของขวัญ) หรื อเป็ นการจัดงานพิเศษให้ (เช่น งานเลียงอาหาร งานสังสรรค์ งานฉลอง การศึกษา
ดูงาน)
- การให้ การยอมรับ การยอมรับเป็ นลักษณะทีไม่ใช่สิงของ แต่เป็ นการแสดงออกเชิงยก
ย่องชมเชย และก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการเป็ นอาสาสมัครทีดี อาทิ การขอบคุณ การให้ ความ
เคารพในสถานภาพของอาสาสมัคร การให้ อาสาสมัครได้ เ ข้ าร่ วมในการประชุมบุคลากรของ
องค์กร การแสดงความใส่ใจในการแนะนํางาน หรือแม้ แต่การมอบหมายความรับผิดชอบเพิมขึน
แก่อาสาสมัคร

28
ดังนันสรุปได้ วา่ การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร คือ ระบบการจัดการงานอาสาสมัครที
มีรายละเอียดทีแตกต่างจากการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการทัวไป กล่าวคือ
ระบบการจัดการอาสาสมัครเป็ นการควบคุมและอํานวยการทรัพยากรบุคคลทีไม่ใช่พนักงานหรื อ
ลูกจ้ างขององค์กรทีเป็ นผู้ทํางานเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทําอาชีพนัน แต่อาสาสมัครเป็ น
บุคคลทีไม่ได้ ทํางานในองค์กรนันเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทํางานนัน โดยการทํางานนันเป็ น
การอุทิศตนทํางานให้ กบั องค์กรด้ วยความเชือและศรัทธาในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
นันๆ
3. แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต
การที จะดําเนิ น การช่วยเหลือ บุคคลในภาวะวิก ฤตนัน ผู้ป ฏิบัติง านจะต้ องทราบถึ ง
ความหมาย สาเหตุ และองค์ประกอบ ตลอดจนขันตอนการเกิดภาวะวิกฤตเสียก่อน เพือจะได้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถดําเนิ น การให้ ความช่วยเหลือในภาวะวิก ฤตได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
ความหมายของคําว่า “ภาวะวิกฤต”
“ภาวะวิกฤต” ได้ มีนักวิชาการให้ คํานิยามไว้ มากมายซึงอาจแตกต่างกันตามความเชื อ
พืนฐานของแต่ละบุคคลดังนี
แคปลาน ( CapLan อ้ างถึงในโสภา อ่อนโสภา 2538,น.21) ให้ ความหมายของภาวะ
วิกฤต คือ การเสียสมดุลทางสภาพจิตใจของบุคคลซึงกําลังเผชิญกับสภาวะ อันตรายเป็ นปั ญหา
สําคัญทีบุคคลนันไม่สามารถแก้ ไขหรือหลีกเลียงได้ ด้วยตนเอง
พารอท (Parod,1973,p.146) ได้ ใ ห้ ความหมายของภาวะวิก ฤตไว้ ว่า ประกอบด้ ว ย
เหตุก ารณ์ ที เป็ นอัน ตราย หรื อ กดดัน ซึ งคุก คามต่อ บุค คลและครอบครั ว โดยบุค คลจะให้
ความหมายต่อความกดดันนันใน 2 ลักษณะ คือ
1. ความกดดันคุกคามต่อเป้าหมายสําคัญของชีวิต เช่น สุขภาพ ความมันคง เป็ นต้ น
2. ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์คกุ คามนันได้ ทนั ทีทนั ใด
ราโพพอท (Rapoport,1970,p.24-26) ได้ ให้ ความเห็นว่าภาวะวิกฤต เป็ นเหตุการณ์ทีเข้ า
มาแทรกแซงความสมดุลของมนุษย์ และเมือไม่สามารถใช้ กลไกในภาวะปกติแก้ ไขไม่ได้ บุคคลก็
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จะเข้ าสูภ่ าวะวิกฤต โดยทีเหตุการณ์ทีเข้ ามาแทรกแซงนันต้ องมีลกั ษณะเป็ นอันตราย และทําให้
เกิดความอ่อนแอ สับสน จนกลไกแก้ ปัญหาเดิมไม่ได้
บาร์เรล (อ้ างถึงในโสภา อ่อนโสภา,2538, น.22) กล่าวว่าภาวะวิกฤต เป็ นภาวะทีบุคคล
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีร้ ายแรงในชีวิต เป็ นภาวะทีทําลายความสมดุลซึงจะเกิดขึนเมือบุคคล
เผชิญอุปสรรคทีทําลายเป้าหมายของชีวิตและไม่สามารถชีวิธีการปกติทีเคยใช้ แก้ ไขปั ญหาของ
ตนเองได้ ทําให้ บุคคลนันเกิดความว้ าวุ่น ไม่สบอารมณ์และแก้ ปัญหาไม่ตก เพราะฉะนันภาวะ
วิก ฤตอาจจะช่วยให้ บุค คลสร้ างกลไกใหม่ ในการเผชิ ญ กับ ปั ญ หา เพื อความแข็งแกร่ งและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทีผ่านเข้ ามาได้
สรียา สุกจัน (2529,น.24) ได้ ศกึ ษาเกียวกับการนําแนวคิดการช่วยเหลือบุคคลในภาวะ
วิก ฤตมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารสังคมสงเคราะห์ และให้ ความหมาย “ภาวะวิก ฤต” ว่าหมายถึง
สภาวะทีบุคคลอยู่ภายใต้ ความกดดันอย่างรุนแรงอัน เนืองมาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน ที
คาดหวังและไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึนประกอบกับบุคคลรับรู้ เหตุการณ์ทีเกิดขึนคลาดเคลือนจาก
ความเป็ นจริงและกลไกการปรับตัวในภาวะปกติทีนํามาใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ย่งุ ยากนันไม่
ได้ ผลตลอดจนขาดการช่วยเหลือจากทรัพยากรทางสังคม ทําให้ บุคคลเข้ าสู่ภาวะวิกฤต โดยเริ ม
ปรากฏอาการตังแต่เกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสน จนกระทังไม่สามารถกระทําหน้ าทีตาม
บทบาทของตนเองได้ ภาวะดังกล่าวจะมีช่วงระยะเวลาจํากัดประมาณ 4-6 สัปดาห์ ซึงบุคคล
ต้ องการความช่วยเหลืออย่างรี บ ด่วน อนึงภาวะวิกฤตมิใ ช่อาการเจ็บ ป่ วยทางโรคจิ ตหรื อโรค
ประสาท เนืองจากบุคคลทีตกอยู่ภายใต้ เหตุการณ์เดียวกัน จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ ต่อเหตุการณ์ไม่
เหมือนกัน
จากคํานิ ยามต่างๆ ข้ างต้ น สรุป ได้ ว่า ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สภาวะที บุคคล
เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงทีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน จนไม่ยอมรับสภาพความเป็ นจริ ง และกลไก
การปรับตัวทีใช้ ในภาวะปกติไม่สามารถใช้ แก้ ปัญหายุ่งยากนันได้ ประกอบกับบุคคลนันไม่มีระบบ
คําจุนเกื อหนุน ทํ าให้ บุคคลเข้ าสู่ภาวะวิกฤตโดยมีปฏิกิ ริยา เริ มจากความเครี ย ด วิตกกังวล
ซึมเศร้ า และทวีความรุนแรงมากขึนจนเกิดความสับสน ว้ าวุ่น ขวัญเสีย ไม่สามารถกระทําหน้ าที
ตามบทบาทของตนเองได้ ซึงบุคคลทีเกิดภาวะวิกฤตต้ องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน
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ลักษณะของบุคคลในภาวะวิกฤต
เมือบุคคลอยู่ภายใต้ ภาวะวิก ฤต บุคคลนันย่อมแสดงพฤติก รรมที เปลียนแปลงไปจาก
ภาวะปกติ และจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าต่อ ปั ญ หา หรื อ การเผชิ ญ ปั ญหาที แตกต่า งกัน ตามพื นฐาน
บุคลิกภาพและประสบการณ์
Halpern (อ้ างถึงในสุไปรมา ลีลามณี ,2543,น.11) ได้ ศึกษาพบว่า บุคคลทีอยู่ในภาวะ
วิกฤตจะมีลกั ษณะอาการ ดังนี
1. รู้สกึ เหนือยหน่ายอ่อนเพลีย
2. รู้สกึ สินหวังท้ อแท้
3. มีความต้ องการไม่สินสุด
4. รู้สกึ วุน่ วายสับสน
5. เกิดอาการผิดปกติในร่างกาย
6. เกิดความวิตกกังวล
7. ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีการงานตามปกติได้
8. ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีตามบทบาทหน้ าทีในครอบครัวได้
9. ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได้
Hoff (อ้ างถึงในโสภา อ่อนโสภา,2538,น.24) ได้ กล่าวว่า เมือบุคคลอยู่ในภาวะวิกฤตจะมี
ความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออกทังด้ านอารมณ์ จิตใจ และร่างกายทีแตกต่างไปจากปกติ
ซึงลักษณะอาการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิด เช่น มีความคิดวกวนกับปั ญหานัน
มีความคิดทีไม่เ ป็ นระบบ และกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลนัน ๆ ซึงอาจทํ าให้ บุคคลนันไม่
สามารถทําหน้ าทีการงานได้ อย่างปกติ และอาจขาดการปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั บุคคลอืนๆ ในสังคม
Hansell (อ้ างถึงในสุไปรมา ลีลามณี ,2543,น.12) ได้ เสนอไว้ ว่า บุคคลทีตกอยู่ในช่วง
ภาวะวิกฤต จะมีลกั ษณะอาการทีสังเกตได้ คือ
1. ไม่สามารถจัดการกับความรู้สกึ สับสนของตนเองได้
2. มีความโน้ มเอียงสูว่ ิกฤตข้ าตัวตาย
3. ดืมสุรา หรือใช้ ยาเสพติดเพือแก้ ปัญหา
4. ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. ไม่สามารถทีจะนําทรัพยากรทีมีอยู่ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ดังนันจะเห็นได้ วา่ ภาวะวิกฤตมีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคล
เมือบุคคลใดตกอยู่ในภาวะวิก ฤต บุคคลนันจะมีลกั ษณะอาการและวิธีการเผชิ ญภาวะวิกฤต
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แตกต่างกัน ซึงหากความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม ทันท่วงที อาจทําให้
บุคคลนันๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนเองต่อไปได้
สาเหตุการเกิดภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤต คือ ช่วงทีบุคคลต้ องเผชิญสถานการณ์ทีตนเองไม่สามารถปรับตัวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์นันๆได้ Hoff (อ้ างถึงในโสภา อ่อนโสภา ,2538,น.2526) ได้ แบ่งสาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤต ดังนี
1. ภาวะวิกฤตทีเกิดจากความเปลียนแปลงของการพัฒนาการตามวัย (Developmental
Crisis) ซึงเป็ นสถานการณ์ทีเปลียนจากวัยหนึงเข้ าสูอ่ ีกวัยหนึง ในการเปลียนไปสูใ่ นวัยทีสูงขึน ทํา
ให้ มนุษ ย์ เ กิดความวิตกกังวล เนื องจากต้ องเผชิ ญ กับความเปลียนแปลงทั งทางด้ านร่ างกาย
บทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม หากบุคคลเข้ าใจในพัฒนาการมนุษย์ และ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างถูกต้ อง จะทําให้ บุคคลนันๆ สามารถเกอดการเปลียนแปลงที
เหมาะสม แต่หากบุคคลบางรายในระหว่างเปลียนแปลงของช่วงชีวิตไม่ได้ รับการสนับสนุนอย่าง
พอเพียง อาจทําให้ เกิดความคับข้ องใจ ความอึดอัด กดดันได้
2. ภาวะวิกฤตทีเกิดจากสถานการณ์ (Situational Crisis) คือ ปั ญหา อุปสรรคทีเกิดขึน
อย่างไม่คาดคิดในระหว่างชีวิตของบุคคล ซึงเกิดขึนอย่างกะทันหัน และทําให้ เกิดความสูญเสีย
เช่น ภัยธรรมชาติ การสูญเสียบุคคลทีรัก ความเปลียนแปลงสถานะ เช่น การเจ็บป่ วย การหย่า
ร้ าง การตกงาน การประสบอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น ซึงสถานการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้ บุคคลต้ องเผชิญ
ภาวะวิกฤตหรือไม่นนขึ
ั นอยู่กบั บุคลิกภาพส่วนบุคคล และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากสาเหตุดงั กล่าว สรุปได้ วา่ ภาวะวิกฤตเกิดได้ จากปั จจัยทีบุคคลสามารถคาดการณ์ได้
เช่น ความเปลียนแปลงตามพัฒนาการ หรื อความคาดหวังทางสังคม และปั จ จัยที บุคคลไม่
สามารถคาดหมายล่วงหน้ าได้ เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึงทังสองปั จจัยทําให้ บุคคลมีโอกาส
เกิดภาวะวิกฤตขึนได้ ซึงตลอดช่วงชีวิตของบุคคลย่อมต้ องพบกับการเปลียนแปลงมากมาย หาก
ความเปลียนแปลงเกิดขึนอย่างฉับพลัน โดยไม่ได้ คาดคิดก่อน ทําให้ บคุ คลเกิดความยากลําบาก
ในการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีเกิดขึน ซึงในช่วงเวลาดังกล่าวบุคคลต้ องการการ
สนับ สนุน ทางสังคมอย่างเพี ย งพอ เพื อช่วยส่งเสริ มให้ ก ารปรับ ตัวผ่านพ้ น ภาวะวิก ฤตอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถดําเนินชีวิตและหน้ าทีของตนต่อไปได้
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องค์ประกอบทีทําให้ บคุ คลเข้ าสูภ่ าวะวิกฤต
Bernard (อ้ างถึงในสุไปรมา ลีลามณี ,2543,น.13) กล่าวว่า ภาวะวิกฤตเกิ ดขึนเมือ
บุคคลไม่สามารถจัดการแก้ ไขปั ญหาได้ ซึงเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนอย่างกะทันหัน เร่งด่วน โดยมี
องค์ประกอบทีจะนําไปสูภ่ าวะวิกฤต 3 ประการ คือ
1. เหตุการณ์กดดันทีเกิดอย่างฉับพลัน โดยทีบุคคลรับรู้
2. เหตุการณ์ทีเกิดขึนคุกคามต่อความมันคงทําให้ พฤติกรรมเปลียนแปลง
3. ระยะเวลาทีบุคคลเข้ าสูภ่ าวะวิกฤตจะเป็ นเวลาหลายวัน
Golan (อ้ างถึงใน สุไปรมา ลีลามณี ,2543,น.13-14) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบทีทําให้
บุคคลเข้ าสูภ่ าวะวิกฤต ซึงประกอบด้ วย
1. เหตุการณ์ร้ายแรง (Hazardous Event) เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีคุกคามความ
มันคงของบุคคล ซึงเป็ นปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบเกิดการเปลียนแปลง เกิดความไม่สมดุล
ของจิตใจ ภายในจิตใจ เกิดปฏิกิริยาความเครี ยด ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถคาดการณ์ได้
เช่น ความเปลียนแปลงตามพัฒนาการวัย ความสับสนในบทบาทหน้ าที แต่บางเหตุการณ์ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ เช่น อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติต่างๆ เหตุการณ์ทีเกิดขึนทําให้ บุคคล
เกิดความเครียด วิตกกังวล ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ชวคราว
ั
2. ภาวะความอ่อนแอ (Vulnerable State) ภาวะทีจิตใจเกิดการแสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบต่อ
เหตุการณ์ร้ายแรง ในช่วงภาวะนีบุคคลจะใช้ กลไกในการแก้ ปั ญหาเดิมทีเคยใช้ หากไม่ได้ ผล
ความวิตกกังวลจะสูงขึน เกิดความรู้สกึ ไร้ ประสิทธิภาพของกลไกการแก้ ไขปั ญหา จึงพยายามหา
วิธีการใหม่ แต่เมือใช้ ไม่ได้ ผลอีก ความวิตกกังวลจะเพิมสงขึน เกิดความสับสน วุน่ วาย หรืออาจ
มีปฏิกิริยาถอยกลับไปสูค่ วามเป็ นเด็ก
3. ปั จจัยกระตุ้น หรือปั จจัยส่งเสริม (Precipitating Factor) เป็ นการเร่ง หรื อส่งเสริ มให้
เกิ ดความวิตกกังวลสูงจนเข้ าสู่ภาวะวิกฤต ได้ แก่ บุคคล เหตุก ารณ์ หรื อวิธีการ เช่น การจัด
ทรัพยากรในการแก้ ไขสถานการณ์ กลไกการปรับตัวทีไม่เหมาะสมจนทําให้ เกิดความไม่สมดุล
4. ภาวะวิกฤต (Active Crisis State) ซึงเป็ นช่วงทีกลไกการปรับตัวไม่สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ เกิดความเสียสมดุล ซึงเป็ นภาวะทีต้ องได้ รับความช่วยเหลือโดยเร็ว
ทีสุด
5. การคืนสูภ่ าวะสมดุล (Reinteration) เป็ นช่วงต่อเนืองกับภาวะวิกฤต เนืองจากความตึง
เครี ยดจะค่อยๆ ถูกปรับให้ ลดลงตามความสามารถของบุคคลนันๆ ในการจัดการแก้ ไขปั ญหา
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เพราะภาวะไม่สมดุลไม่สามารถทีจะคงอยู่เป็ นเวลานาน จะต้ องเกิดการปรับตัว แต่การปรับตัวจะ
ดีขนึ หรือแย่ลงขึนอยู่กบั ศักยภาพของแต่ละบุคคล และทรัพยากรทีมีอยู่
ส่วน Aguilera and Messick (1982, p.64) กล่าวว่า เมือบุคคลเผชิญความยุ่งยากในชีวิต
จะมีองค์ประกอบทีจะทําให้ บคุ คลอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่สมดุลโดยขึนอยู่กบั
1. การรับรู้เหตุการณ์ตามความเป็ นจริง
2. การได้ รับความช่วยเหลือจากระบบสนับสนุนทางสังคม
3. การใช้ กลไกการปรับตัวทีเหมาะสม
เมือบุคคลประสบเหตุการณ์บางอย่าง หากมีองค์ป ระกอบดังกล่าวครบสมบูรณ์จะช่วย
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ในทีสุดบุคคลจะกลับคืนสูภ่ าวะสมดุลเป็ นปกติเช่นเดิม แต่หากบุคคลขาด
องค์ประกอบทัง 3 ประการ หรืออย่างใดอย่างหนึงนอกจากปั ญหาความยุ่งยากทีเกิดขึนไม่ได้ รับ
การแก้ ไขแล้ วภาวะความไม่สมดุลจะดําเนินต่อไป จนกระทังบุคคลเข้ าสู่ภาวะวิกฤตในทีสุด ดังที
Aguilera and Messick ได้ แสดงให้ เห็น ดังภาพต่อไปนี
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ภาพที 2.2
องค์ ประกอบการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของบุคคล
มนุษย์
เหตุการณ์ทีทําให้ เกิดความเครียด
ความเครียด

เหตุการณ์ทีทําให้ เกิด

ภาวะสมดุล

ความต้ องการกลับสูค่ วามสมดุล
ปั จจัยทีก่อให้ เกิดความสมดุล

ขาดปั จจัยทีก่อให้ เกิดความสมดุล

รับรู้เหตุการณ์ตามความเป็ นจริง

ไม่รับรู้เหตุการณ์ตามความเป็ นจริง

ประกอบกับ

มีระบบเกือหนุน คําจุนเพียงพอ
ประกอบกับ

ใช้ กลไกแก้ ปัญหาทีเหมาะสม
ผล

หรื อ

ขาดมีระบบเกือหนุน คําจุนเพียงพอ
หรื อ

ใช้ กลไกแก้ ปัญหาไม่เหมาะสม
หรื อ

ปั ญหาได้ รับการแก้ ไข

ปั ญหายังไม่ได้ รับการแก้ ไข

ความสมดุลกลับคืนมา

ความไม่สมดุลดําเนินต่อไป

ไม่เกิดภาวะวิกฤต

เกิดภาวะวิกฤต

ทีมา: Aguilera and Messick, Crisis Intervention : Theory and Methodology, St. Louis:
The C.V. Mosby, 1982, p.64
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ดังนันสรุ ป ได้ ว่า องค์ป ระกอบทีทํ าให้ บุคคลเกิ ดภาวะวิก ฤตขึนได้ เมือเกิ ดเหตุก ารณ์
ร้ ายแรง โดยทีบุคคลรับรู้ถึงเหตุก ารณ์ดงั กล่าว และพยายามใช้ กลไกในการปรับ ตัวเพือให้ เกิ ด
ความสมดุลภายในจิตใจ แต่หากบุคคลไม่สามารถใช้ กลไกในการปรับตัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเป็ นการเพิมความรุนแรงของเหตุการณ์ดงั กล่าว จนบุคคลไม่สามารถทําหน้ าทีของตนเองได้
ในระหว่างนีบุคคลต้ องการความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทางสังคม ซึงจะช่วยให้ บุคคลเกิด
การปรับตัวเพือกลับคืนสูค่ วามสมดุลได้ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิงขึน
แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการภาวะวิกฤต มีนักวิชาการและผู้เชียวชาญหลายแขนงนําเสนอรูปแบบ
และวิธีการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ดังนี
บั ณ ฑิ ต ย์ เทวี ทิ ว ารั ก ษ์ (2537,น.21-22) ได้ นํ า เสนอหลัก บริ ห ารจั ด การภายใต้
สภาวการณ์ฉกุ เฉิน ของ Nancy K. Grant And David H. Hoover จาก The University of Akron
ทังสองเป็ นผู้มีชือเสียงด้ าน Public Administration ของสหรัฐอเมริกา และเป็ นผู้ได้ เข้ าร่วมประชุม
P.A. ที Minowbrook ทั งยั ง เป็ นผู้เ ชี ยวชาญมี ป ระสบการณ์ และมี ค วามชํ า นาญในเรื อง
Emergency Management แห่งมลรัฐ Ohio และเคยได้ รับเชิ ญ จากรั ฐบาลไต้ ห วันให้ เ ป็ น
ผู้บ รรยายพิ เศษในด้ านการบริ ห ารจัดการภายใต้ สภาวะฉุก เฉิ น หรื อวิกฤตและการป้ องกัน สา
ธารณภัยที เกิดจากสารเคมี (Chemical Symposium On Emergency Response To
Chemical Disasters) ได้ เสนอแนวคิด เรื องหลักบริ ก ารจัดการภายใต้ สภาวะฉุกเฉิน กล่าวคื อ
ความเป็ นมาของปั ญหาสภาวะการฉุกเฉินและการนํ าหลักแนวคิด หรื อแนวทางของ “Intercom
Nectedness” ในการบรรยายพิเศษเรือง Emergency Management ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2543 ทีผ่านมา ใช้ แก้ ไขปั ญหาอัน
เกิดจากสภาวการณ์ฉกุ เฉิน ประกอบด้ วย
1. การนําทุกคนหรือหน่วยงานทีเกียวข้ องทังหมดกับปั ญหามาร่วมกัน
2. มองปั ญหาในหลายๆแง่ หลายๆมุมมองให้ รอบด้ าน โดยมองในลักษณะภาพรวม
3. มองปั ญหาในเรืองของกระบวนการและผลกระทบทีเกิดกับสภาพแวดล้ อมผู้ใช้ แรงงาน
การคมนาคม ฯลฯ
4. จําเป็ นต้ องมีการจัดตังงบประมาณเป็ นกรณีพิเศษเพือการแก้ ไขปั ญหา
Emergency Management มีความหมายทีกว้ างมาก กล่าวคือ ภัยพิบัติ ความหายนะ
หรื อ สาธารณภัย (Disasters) ทีเกิ ดจากมนุษ ย์ (Man-Made Disasters) หรื อเกิดจากภัย
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ธรรมชาติ (Natural Disasters) รวมทังปั ญหาทีเริมขยายตัวและมีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ชาติเป็ น
ส่วนร่วมโดยเฉพาะการทีชันบรรยากาศต่างๆ ของโลกเริ มหมดสภาพไป ผลจากความร้ อนจาก
แสงอาทิ ตย์ ที กระทบต่อโลกโดยตรง มีความรุ น แรงซึงก่อให้ เ กิ ดมะเร็ งที ผิวหนังมนุษย์ รวมถึง
สภาพแวดล้ อมทีกลายไปเป็ นลักษณะ World Wide มากขึน แม้ รัฐบาลจะมีนโยบายด้ านอืนๆ
มากมาย แต่การเตรียมตัวการวางแผนเพือปกป้อง หรือป้องกันและการบรรเทาการสูญเสีย รวมทัง
การเตือนประชาชนจึงเป็ นสิงสําคัญ
แบลนด์ (Bland,1998, p.8) กล่าวว่า หนทางทีดีทีสุดทีจะเข้ าใจธรรมชาติและวิธีจัดการ
ภาวะวิกฤต คือ การศึกษาวิกฤตของคนอืน และดูวา่ เราจะเรียนรู้อะไรได้ จากตรงนันบ้ าง และควร
ถามตัวเองด้ วยว่า เกิดอะไรขึน ทําไมวิกฤตครังนีเป็ นเรืองกล่าวขวัญ หลักการบริ หารจัดการวิกฤต
ไอย่างไร ผลลัพธ์มีแนวโน้ มไปทางดีหรือเลว
ดังนัน สิงทีได้ รับจากการเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอืน นํามาใช้ ป้องกันความเสียหาย
จากภาวะวิกฤตทีอาจเกิดขึนกับเรา ดังที Mayers และ Holusha (1988, p.2) กล่าวว่า การเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมจะช่วยลดผลกระทบและความรุนแรงอันเกิดจากภาวะวิกฤตได้
Newson and Ann (2000, p.481) เพิมเติมว่า กลวิธีทีเห็นผลในการจัดการภาวะวิกฤต
คือ การคิดคะเนคาดการณ์ ล่วงหน้ าด้ วยการค้ นหาสัญญาณบอกเหตุ
การค้ นหาสัญญาณ บอกเหตุเป็ นวิธีสําคัญทีสุดวิธีหนึง และเป็ นรูปแบบทีดีทีสุดของการ
จัดการภาวะวิกฤต ภาวะวิกฤตจะส่ง “สัญญาณเตือนล่วงหน้ า” ให้ เรารับรู้ เมือเราจับสัญญาณ
เหล่านันและการดําเนินการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ เราก็สามารถป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตได้
เมือเป็ นเช่น นี ผู้บ ริ ห ารองค์ก รจึงควรดูแลสอดส่อง การปฏิบัติงานของพนัก งานทุก ฝ่ ายอย่า ง
สมําเสมอ เพื อพร้ อมรับสัญญาณเตือนล่วงหน้ าซึงอาจเกิ ดขึนได้ ทุก เวลาและจะสายเกิน แก้ ไข
กล่าวโดยสรุป คือ ต้ องเปลียนทัศนคติจาก “เกิดแล้ วแก้ ” เป็ น “เตรียมการก่อนเกิด” (Mitroff,2001,
p.8)
อุปสรรคทีสําคัญอีกประการหนึงคือ การบอกปั ดปฏิเสธ องค์กรส่วนใหญ่มกั คิดว่า “ถ้ า
วิกฤตยังไม่เกิด ก็ไม่มีความจําเป็ นต้ องเตรียมตัวเงินไว้ เพือการแก้ ไข” ซึงเป็ นความคิดทีผิด
อย่างไรก็ตาม Mitroff มองว่าในสภาพปั จจุบันทีภาวะวิกฤตเกิดขึนได้ บ่อยกําลังจะทําให้
ความคิดเหล่านีหมดไป และสําหรับผู้มีหน้ าทีจัดการภาวะวิกฤตประเด็นไม่ได้ อยู่เพียงว่าองค์กรจะ
เห็นปมของภาวะวิกฤตหรือไม่ ทีน่าสนใจกว่าคือปมของภาวะวิกฤตนันจะเกิดขึนเมือไหร่ อย่างไร
มารู ป แบบไหน และองค์ ก รจะเตรี ย มการจัด การอย่ า งไร หากองค์ ก รมี ก ารบริ ห ารงานที ดี
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เตรียมพร้ อมเสนอเพือเผชิญภาวะวิกฤต ก็ยงั เป็ นอีกทางหนึงในการกําจัดความคิดเรืองการบอกปัด
ปฏิเสธ
ระพีพรรณ คําหอม (2545, น.29) ได้ นําเสนอรูปแบบภาวะวิกฤต (Crisis Intervention
model) ในงานสังคมสงเคราะห์ มีทีมาจากผลการศึกษาถึงความหายนะทางธรรมชาติ ของ Lydia
Rapoport and Howard J. Parad และแนวคิด การบํ า บัดการบํ าบัดระยะสันของ Erich
Linderman and Rerald Caplan ให้ ความสําคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ และมีเป้าหมายทีการ
ฟื นฟูการทําหน้ าทีทางสังคม และการขยายขีดความสามารถในการจัดการ โดยมีสาระสําคัญคือ
การประเมินผู้รับบริการเกียวกับโครงการบุคลิกภาพ พืนฐานการป้องกันตนเอง รูปแบบนิสยั การ
ปรับ ตัว ธรรมชาติของอารมณ์ ศัก ยภาพสําหรับ การตอบสนอง การปรับตัว และการได้ มาซึง
ทรัพยากร การใช้ ประโยชน์ สงู สุดของช่วงอารมณ์ การลดความเครี ย ดการให้ ความหวัง การ
สนับสนุน และการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต รวมทังการสอนรูปแบบใหม่ เพือการแก้ ไขและ
จัดการปั ญหา การสร้ างความเข้ าใจกับปั ญหาทีถูกต้ อง และการให้ บริการช่วยเหลือระยะสัน ทังนี
สามารถใช้ กบั บุคคล หรือถูกจํากัดการทําหน้ าทีทางสังคม
วิรัช ลภิรัตนกุล (2543, น.96) ได้ สรุปวิธีแก้ ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผลไว้ ดงั นี
1. ยึดหลักการสือสารในภาวะวิกฤต คือ “จงบอกทุกสิงทุกอย่างแก่ประชาชนและบอกให้
เร็วทีสุด ” นันคือ การประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวหรื อแถลงชี แจงรายละเอียดทุกสิงทุก อย่างให้
ประชาชนทราบอย่า งชัด เจนในเวลาที รวดเร็ ว ฉับ ไวและทัน การที สุด เพราะในภาวะวิ ก ฤต
ประชาชนย่อมมีความเครี ยด ร้ อนใจ และอยากรู้เหตุการณ์อย่างมากทีสุด ประชาชนทีมีส่วนได้
ส่วนเสียหรือเกียวข้ องกับเหตุการณ์นัน จะได้ มีความรู้สึกเข้ าใจหรื อสบายใจขึน และเป็ นการลด
ความเครียดทีกดดันลงได้ ในระดับหนึง
2. ชีแจงและอธิบายให้ ประชาชนทราบและเข้ าใจว่า ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ าย
บริหารขององค์กรมิได้ นิงนอนใจ หรื อมัวนิงเฉยอยู่ แต่กําลังทํางานเพือแก้ ปัญหาต่างๆ อยู่อย่าง
เร่งด่วน โดยมีการแถลงข่าวให้ ทราบอยู่ตลอดทุกระยะ
3. การประชาสัมพันธ์และการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในช่วงวิกฤต ต้ องเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารทีมีการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนือง สมําเสมอ มิใช่หยุดชะงักหรือขาดตอน
4. โฆษกหรื อผู้แถลงข่าวในภาวะวิกฤตควรมีจํานวนจํ ากัด ปกติมกั ใช้ เพีย งคนเดีย ว
เท่านันเพือความเป็ นเอกภาพ ไม่สบั สน ยุ่งเหยิง หรื อแถลงข่าวไม่ตรงกัน ขัดแย้ งกันเอง
5. อย่าเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชน นําเอาภาวะวิก ฤตที เกิ ดขึนไปเล่าลือ เชื อมโยงกับ
เหตุการณ์วิกฤตทีเลวร้ าย
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6. แถลงการณ์หรื อถ้ อยแถลงขององค์กร บริ ษัทควรให้ ข้อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมาไม่
ควรใช้ วิธีเด่าสุม่
7. การแถลงข่าวแก่สือมวลชน หรือการแถลงข่าวสูป่ ระชาชนโดยตรง/ ประชาชนควรได้ รับ
การบอกกล่าวข่าวสารอย่างถูกต้ องบริบรู ณ์ บ่อยๆ เท่าทีจะทําได้
8. องค์กรควรมีการวางแผนเชิงปฏิบัติสําหรับการจัดการกับภาวะวิกฤต หรื อแผนการ
สือสารในยามเกิดภาวะวิกฤต เพราะเหตุการณ์บางอย่างคาดคะเนได้ วา่ ย่อมต้ องเกิดขึน
9. เจ้ าหน้ าทีพนักงานต่างๆ ขององค์กรต้ องฝึ กฝนความพร้ อมเพรียง เพือเตรี ยมรับมือกับ
ภาวะวิกฤตทีอาจเกิดขึนได้ เสมอตลอดเวลา และเพือความคล่องตัว ตลอดจนมีศกั ยภาพสูงในการ
แก้ ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิผลเมือมีเหตุการณ์เกิดขึนจริง
10. ต้ องคาดการณ์ลว่ งหน้ าภาวะวิกฤตทีจะเกิดขึนได้ เพราะภาวะวิกฤตหลายอย่างเรา
คาดการณ์ลว่ งหน้ าและป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
11. ชดใช้ ค่าเสียหายโดยรวดเร็ว คือ การชดใช้ ค่าเสียหายต่างๆ แก่ผ้ เู สีย หายหรื อผู้
ประสบภาวะวิกฤต และต้ องกระทําด้ วยความรวดเร็ว เต็มใจ ไม่ใช้ วิธีต่อรอง บ่ายเบียง หลีกเลียง
ต่างๆ หรือถ่วงเวลาให้ เนินนานออกไป
12. หากเป็ นความผิดพลาดบกพร่องขององค์กรจริง ต้ องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นันโดย
ดุษฎี พร้ อมทังยอมรับผิดและขออภัยต่อผู้เสียหาย ประชาชนผู้เกียวข้ อง หรื อแสดงความเสียใจ
ต่อเหตุก ารณ์ทีเกิดขึน อย่าทิ ฐิ ดือดึง หรื อปั ดความรับผิดชอบ โดยอ้ างว่าไม่ใช่ความคิดของ
องค์กร เพราะภาวะวิกฤตอาจเกิดขึนได้ เสมอ และวิสยั ทัศน์มนุษย์ย่อมผิดพลาดได้ หากรับผิด ขอ
อภัย ขอชดใช้ ฯลฯ ประชาชนย่อมเข้ าใจ เห็นใจ และให้ อภัยให้ ได้ สิงสําคัญ คือ เราจะต้ องหาทาง
ป้องกันและแก้ ไขอย่าให้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึนอีก โดยอาศัยภาวะวิกฤตครังนี เป็ นบทเรี ย น
ต่อไป
ดังนันสรุ ป ได้ ว่าการปฏิบัติง านของอาสาสมัครช่วยเหลื อผู้ป ระสบภัย ในรู ป แบบการ
ปฏิบตั ิงานในภาวะวิกฤต ต้ องมีความพร้ อมในกรณีการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ต้ องมีการศึกษา และ
เข้ าใจในการบริ หารจัดการในสถานการณ์ภาวะวิกฤต เพือทีจะได้ นําความรู้ความเข้ าใจ และนํา
หลักการจัดการบริ หารภาวะวิกฤตมาปรับใช้ กับเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนอย่างกะทันหันและลด
ความสูญเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในภาวะวิกฤตประชาชนย่อมมีความเครี ยด ร้ อนใจ
และอยากรู้เหตุการณ์อย่างมากทีสุด ประชาชนทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อเกียวข้ องกับเหตุการณ์นัน
จะได้ มีความรู้สกึ เข้ าใจหรือสบายใจขึน และเป็ นการลดความเครียดทีกดดันลงได้ ในระดับหนึง
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การให้ ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต (Crisis Intervention)
ทฤษฎีการให้ ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤต (Crisis Intervention Theory) นันเป็ น
เรืองอธิบายเกียวกับบุคคล ซึงต้ องพบกับความรู้สึกในช่วงขณะหนึงทีเกิดความทุกข์ ความเศร้ า
และไม่สามารถแก้ ไขหรือผ่านพ้ นเหตุการณ์ทีกดดันนันไปได้ การให้ ความช่วยเหลือในช่วงภาวะ
วิกฤต (Crisis Intervention) คือ แนวทาง หรือกระบวนการให้ ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในทาง
จิตเวชศาสตร์ ซึงมีจดุ เริมต้ นจากงานของ Lindemann ซีงเป็ นการทํางานทีเผชิญกับความสูญเสีย
ในเหตุการณ์ไฟไหม้ Coconut Grove ในเมืองบอสตัน หลังจากงานของ Lindemann แล้ วนัน
Caplan ได้ ให้ คําจํากัดความของ “Crisis Intervention” คือ สถานการณ์ของบุคคลทีต้ องเผชิญกับ
อุปสรรคในช่วงชีวิต ซึงเป็ นช่วงเวลาทีเกิดความยุ่งยากสับสนขณะนัน บุคคลไม่สามารถผ่านพ้ น
ปั ญหาไปได้ ตามปกติวิธีทีใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างทีเคยปฏิบัติมา และหาทางออกหรื อวิธีการ
แก้ ไขเพือผ่านพ้ นปั ญหาไปได้ แต่ในท้ ายทีสุดหากบุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ได้
บุคคลนันๆ จะสามารถฟั นฝ่ าผ่านพ้ นปั ญหาอุปสรรคไปได้ สําเร็จ
กระบวนการให้ ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตมีผลให้ บุคคลสามารถทําหน้ าที ของ
ตนเองต่อไปได้ แม้ ในช่วงเวลาทีเกิดภาวะไม่สมดุลย และเป็ นวิธีการหนึงทีจะช่วยป้องกันความ
รุน แรงทีจะเกิ ดทวีเ พิ มขึนจากความทุก ข์ ความเศร้ าที เกิ ดขึนกับ บุคคลนันๆ ซึงการให้ ความ
ช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตมีจดุ หมาย (Howard J. Parad ,1977 อ้ างถึงใน สรียา สุกจัน,2529,น.
39) คือ
1. เพือลดผลกระทบทีทําให้ เกิดความตึงเครียด
2. เพือช่วยให้ บคุ คลเข้ าใจเหตุการณ์หรือปั ญหาทีเกิดขึน
3. เพือช่วยให้ บคุ คลนําทรัพยากรทีมีอยู่มาใช้ ให้ เกิดผลต่อการปรับตัวและสามารถเผชิญ
กับปั ญหาในสถานการณ์ทีไม่ปกตินนๆได้
ั
4.ช่วยให้ บคุ คลกลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนเกิดภาวะวิกฤต และเกิดการเรี ยนรู้แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตใหม่เพือใช้ เป็ นกลไกในการปรับตัวต่อเหตุการณ์อืนๆ ต่อไปในอนาคต
การให้ ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤต (Crisis Intervention) จึงเป็ นกระบวนการที
ช่วยให้ บคุ คลแต่ละคนเกิดกระบวนการในการเรี ยนรู้ทีจะเผชิญกับสถานการณ์ย่งุ ยาก ซับซ้ อนที
เกิดขึนและสามารถใช้ ศกั ยภาพทีมีอยู่เพือฝ่ าฟั นปั ญหา อุปสรรค ให้ ผ่านพ้ นไปได้ โดยมีเงือนไข
ของเวลาอันจํากัด ภาวะไม่สมดุลทีเกิดขึนกับบุคคลนันๆ อาจเกิดจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมซึงเป็ น
ส่วนหนึงของระบบของบุคคลนันๆ เช่น ครอบครัว เพือนบ้ าน การเปลียนความไม่สมดุลยทีเกิดขึน
ให้ ไปสูภ่ าวะทีสมดุลยจะต้ องมีการนําทรัพยากรรวมถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคมเข้ ามา
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ช่วยเหลือ เช่น ชุมชน ครอบครัว เพือให้ บคุ คลทีอ่อนแอสามารถสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ตนเองได้
ในงานของ Lindemann (quoted in Kathleen Ell, 1995, p.660) ในช่วงต้ นๆนัน ได้ กว่าถึง
กระบวนการของการเกิดความทุกข์ ความเศร้ า (Grief Reaction) ซึงนักบําบัดควรคํานึงถึงในการ
ให้ ความช่วยเหลือบุคคลทีตกอยู่ใ นภาวะวิก ฤต เนืองจากเมือภาวะวิก ฤตเกิดขึนกับบุคคลใด
บุคคลนันจะมีอาการของความทุกข์ และความโศกเศร้ าร่วมด้ วย กระบวนการให้ การช่วยเหลือ
ในช่วงภาวะวิกฤต (Crisis Intervention) และ ปฏิกิริยาทีมีตอ่ ความทุกข์ ความเศร้ าทีเกิดขึนนันจึง
เป็ นเรืองทีเกียวเนืองกัน Lindemann กล่าวว่า นักบําบัดต้ องช่วยให้ บคุ คลนันยอมรับในเหตุการณ์
ทีเกิดขึนโดยให้ บคุ คลได้ ทบทวนความสัมพันธ์ในสิงต่างๆ ทีเกิดขึน และได้ ระบบความรู้สึก นึกคิด
ของตนเอง ขณะเดียวกันช่วยให้ บคุ คลนันสามารถสร้ างความเข้ มแข็งของตนเองในการทีจะฝ่ าฟั น
ความทุกข์ ความเศร้ าทีเกิดขึนและดําเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติ (Slaikeu,1984, p.80)
ผลทีได้ จากกระบวนการ Crisis Intervention คือ ความสามารถในการปรับตัวและผ่านพ้ น
สภาวะวิกฤตทีเกิดขึนและสามารถหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ ซึงในกระบวนการสร้ างให้
ภาวะวิกฤตเข้ าสูภ่ าวะสมดุลได้ นนต้
ั องอยู่ในช่วงเวลาทีสันทีสุด
จากข้ างต้ นสรุปได้ วา่ การให้ ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตจึงเป็ นกระบวนการทีช่วยให้
บุคคลแต่ละคนเกิดกระบวนการในการเรี ยนรู้ทีจะเผชิญกับสถานการณ์ย่งุ ยาก ซับซ้ อนที เกิดขึน
และสามารถใช้ ศกั ยภาพทีมีอยู่เพือฝ่ าฟั นปั ญหา อุปสรรค ให้ ผ่านพ้ นไปได้ โดยมีเงือนไขของเวลา
อันจํากัด และช่วยให้ บคุ คลนันสามารถสร้ างความเข้ มแข็งของตนเองในการทีจะฝ่ าฟั นความทุกข์
ความเศร้ าทีเกิดขึนและดําเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างปกติ
4. แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ทีอาจสร้ างความเสียหายทางกายภาพ ซึงอาจเป็ น
ประสบการณ์ทางธรรมชาติหรือสิงทีมนุษย์เป็ นผู้กระทํา อันเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดการสูญเสียชีวิต
ได้ รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบทังทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทังความเสียหาย
การเสือมโทรมต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว นําท่วม ดินถล่ม
หรือความแห้ งแล้ ง
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สภาวะการกระทบกระเทือนทีผู้คนและชุมชนได้ รับอย่าง
รุน แรงเป็ นสาเหตุให้ เ กิ ดการสูญเสีย ชี วิต ทรัพย์ สิน เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อมที เกิ น กํ าลัง
ความสามารถของชุมชนและสังคมทีได้ รับผลกระทบจะจัดการได้ โดยใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ของตนเอง
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ภัยพิบตั ิ คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิงแวดล้ อมในระบบนิเวศเสือมโทรมลงอย่าง
รุ น แรงและกะทัน หัน โดยชุม ชนต้ อ งใช้ ความพยายามอย่ างมากเป็ นพิ เ ศษในการรับ มือกับ
เหตุการณ์ที เกิดขึนซึง หลายๆ กรณี ชุม ชนต้ องการความช่วยเหลือจากภายนอกท้ องถินหรื อจาก
ต่างประเทศ (Noji)
ภัยพิบตั ิ คือการเปลียนแปลงของระบบนิเวศทีเกิดขึน จนขนาดชุมชนไม่สามารถรับมือได้
และต้ องขอความช่วยเหลือจากภายนอกท้ องถิน (Pan America Health Organization)
ภัยพิบตั ิ คือเหตุการณ์ทีไม่เคยเกิดขึน หรื อเกิดขึน ซึงก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ ล้ มตายของ
ผู้คนจํานวนมากโดยทันทีทันใด (International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies)
การจัดการความเสียงจากภัยพิบตั ิ (Disaster Risk Management) หมายถึง การกําหนด
นโยบาย สร้ างมาตรการ การพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติการ รวมทังการยกระดับ ความรู้
ความสามารถให้ แก่บคุ ลากรเพือให้ สามารถปฏิบตั ิงานเพือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยที
เกียวกับ สิงแวดล้ อมและเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ การจัดการความเสียง ครอบคลุมถึงมาตรการ
การก่อสร้ าง และไม่เน้ นสิงก่อสร้ างเพือหลีกเลียง (ป้องกัน) หรื อจํากัด (บรรเทาและเตรี ยมความ
พร้ อม) ผลกระทบทีร้ ายแรงของภัย
การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) หมายถึง การบริ หารจัดการ การกําหนด
มาตรการ การดําเนินการ และการปฏิบัติการในหลายด้ านหลายเรื อง ด้ วยวัตถุประสงค์หลักสอง
ประการ กล่าวคือ
1. เพือลดผลกระทบทีเกิดขึนจากภัยพิบตั ิ ให้ อยู่ในระดับน้ อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
2. เพือให้ ผ้ คู น ทรัพย์สิน อาคารสิงก่อสร้ าง โครงสร้ างพืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม ซึงได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ สามารถฟื นฟูจนคืนสภาพเดิมได้ โดยเร็วทีสุด
เท่าทีเป็ นไปได้
การจัดการภัยพิบตั ิ สามารถแบ่งออกมาเป็ นสามระยะเวลาสําคัญ ดังต่อไปนี
1. ก่อนเกิดภัย
– กํ าหนดมาตรการต่างๆ เพือลดความเสียงจากภัยพิ บัติ และป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิซึงอาจเกิดขึนในอนาคต รวมทังเตรียมความพร้ อมในการรับมือจัดการเมือ
เกิดภัยพิบตั ิขนึ
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2. ระหว่างเกิดภัย
– แจ้ งเตือนภัย อพยพ และหลบภัย อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ อํานวยการ
และประสานงานเพือรับมือจัดการกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ดูแลผู้บาดเจ็บ และ
ค้ นหาผู้คนทีสูญหาย
3. หลังเกิดภัย
– ในระยะสัน ช่วยเหลือเบืองต้ น เช่น จัดหาปั จจัยสีและทีพักชัวคราว ซ่อมแซมโครงสร้ าง
พืนฐานและสาธารณูปโภคทีสําคัญ ฯลฯ ในระยะยาว ฟื นฟูส่สู ภาพเดิมและพัฒนาอย่างยังยืนใน
หลายด้ านหลายเรื อง เช่น ทีอยู่อาศัยและบ้ านเรื อน งานอาชีพ กายภาพของพืนที โครงสร้ าง
พืนฐานและสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม ฯลฯ
การจัดการภัยพิบัติทีดี จําเป็ นต้ องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิ งชาย เพือสร้ าง
หลักประกันให้ ทังหญิ งและชายจะสามารถเข้ ามามีส่วนร่วม ทังในฐานะผู้ให้ และผู้รับอย่างเท่า
เทียมกันในทุกขันตอน ทังก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพือจะได้ รับความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเหตุการณ์ นอกจากนี ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ทัง
ในแง่ของเพศ (Sex) บทบาทหญิ งชาย (Gender) และบทบาทความเป็ นหญิ งชาย (Gender
Roles) ทําให้ ผ้ หู ญิ งและผู้ชายมีความต้ องการด้ านการช่วยเหลือและการฟื นฟูทีไม่เ หมือนกัน
รวมทังทําให้ ผ้ หู ญิงและผู้ชายมีศกั ยภาพและทักษะทีแตกต่างกัน ในการเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้ อมก่อนเกิดภัย การรับ มือจัดการเมือเกิดภัย และการช่วยเหลือฟื นฟูผ้ ปู ระสบภัย
หลังเกิดภัย (คูม่ ือการจัดการภัยพิบตั ิ : มุมมองมิติหญิงชาย, น.30-32)
สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือในสังคม
ซึงเกิดขึนอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสร้ างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมันคงของชาติ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ ให้ ความหมาย
ของสาธารณภัยว่า อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค
ระบาดสัตว์นํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย อืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ มีผ้ ทู ําให้ เกิดขึน อุบัติเหตุหรื อเหตุอืนใดซึงก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้ หมายความรวมถึง ภัย
ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้ วย
แนวคิดการจัดการสาธารณภัย ถือว่าสาธารณภัยเป็ นเรื องทีป้องกันล่วงหน้ าได้ หรื อเสริ ม
ความพยายามทีจะหลีกเลียงไม่ให้ เกิดขึนได้ หากเมือเป็ นเหตุสดุ วิสยั ก็ควรมีการบริ หารจัดการ
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เตรี ยมความพร้ อม มีก ารป้องกัน และลดผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึนต่อชี วิตและทรัพย์ สิน ของ
ประชาชนให้ น้อยทีสุด และควรมีการบริหารจัดการทีจะสามารถลดความรุนแรงลงได้
สําหรับแนวคิดการจัดการภัยในปั จจุบัน เป็ นระบบการบริ หารจัดการสาธารณภัยซึงต้ อง
ดําเนินกิจกรรมทังก่อน ระหว่าง และภายหลังการเกิดภัยพิบตั ิ ถือเป็ นระบบงานทีสําคัญยิงต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และสิงแวดล้ อมของประเทศ ทีหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรอิสระจะต้ องมาร่วมดําเนิน กิจกรรมแบบบูรณาการ โดยอาศัยหลักการพัฒนาอย่างยังยืน
ในประเทศทีพัฒนาแล้ วได้ ใช้ หลักการบริ หารจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยเน้ นการป้องกัน
และลดผลกระทบ แทนหลักการบริหารจัดการภัยพิบตั ิเชิงรับมือต่อภัยทีเกิดขึนในแต่ละครัง ซึงควร
พิจารณาตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบตั ิ ดังนีคือ
ภาพที 2.3
วัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ
เกิดภัย

ระหว่ างเกิดภัย
การสร้ างความพร้ อม
ลดความเสียง
ก่ อนเกิดภัย
การป้องกันและ
การลดผลกระทบ

ทีมา : คูม่ ือการจัดการภัยพิบตั ิ : มุมมองมิติหญิงชาย

การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

หลังเกิดภัย
การฟื นฟู
บูรณะชุมชน
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ระยะก่อนเกิดภัย
เป็ นการดําเนิน กิจกรรมเพือให้ เกิดการป้องกัน และลดผลกระทบของภัย และการเตรี ยม
ความพร้ อมเพือให้ การปฏิบตั ิ เมือมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึน ลดอันตรายและความสูญเสียให้ มาก
ทีสุด โดยใช้ หลักการจัดการความเสียงจากภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน(Community Based
Disaster Risk Management) ซึงเป็ นหลักการสากลทีประเทศต่างๆใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เรียกกัน
โดยย่อว่า CBDRM ซึงมีกิจกรรมแต่ละด้ าน คือ
- การสร้ างความตระหนัก แก่ชุมชน ให้ ร่วมกัน คิด ร่ วมกัน วางแผนป้ องกัน และลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย
- การจัดให้ มีการประเมินความล่อแหลมเสียงภัย สํารวจพืนทีเสียงภัย
- การจัดให้ มีแผนเตรียมความพร้ อมรับมือภัยพิบตั ิสําหรับชุมชน
- การจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมแผน
- การจัดเตรียมทรัพยากรกู้ภยั และช่วยชีวิต
- การจัดเตรียมระบบสือสารในภาวะฉุกเฉิน
- การจัดเตรียมสถานทีหลบภัย เส้ นทางอพยพ และสํารองอาหาร นําดืม
- การจัดตังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ เมือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ระยะขณะเกิดภัย
เป็ นการดําเนินการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เพือการระงับภัย
หรือลดความรุนแรงของภัยทีเกิดขึน กิจกรรมทีสําคัญประกอบด้ วย
- การจัดตังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ เพือให้ หน่วยงานทีเข้ ามาช่วยเหลือได้ ประสานการ
ดําเนินการกับผู้อํานวยการ เหตุการณ์มีการสัง การแก้ ไขปั ญหาอย่างมีเอกภาพ
- การแจ้ งเตือนภัย ซึงแบ่งเป็ นการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าและการเตือนฉุกเฉิน
- การเข้ าระงับ เหตุบรรเทาภัยให้ ยตุ ิโดยเร็ ว
- การค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย นําส่งสถานพยาบาล
- การจัดให้ มีอาหาร นําดืม เสือผ้ า ทีพักฉุกเฉิน เวชภัณฑ์
- การติดต่อสือสาร
- การอพยพประชาชน
- การปฐมพยาบาล
- การดูแลความปลอดภัยบริ เวณสถานทีเกิดภัยพิบตั ิ และสถานทีรองรับการอพยพ
- สถานที การจัดทําข้ อมูล การรายงานสถานการณ์ความเสียหาย ผู้ที ได้ รับผลกระทบทีมีการ

แบ่งแยกเพศ – หญิงชาย อายุ และรายละเอียดแสดงข้ อมูลให้ ปรากฏในพืนทีสาธารณะ
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ระยะหลังจากภัยยุติแล้ ว
ภัยพิบตั ิ เมือเกิดขึนแล้ วย่อมสร้ างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ได้ รับผลกระทบ ทังโดยตรงและโดยอ้ อม ซึงจําเป็ นต้ องจัดให้ มีการ
ฟื นฟูและการบูรณะ ประกอบ ด้ วยกิจกรรม กล่าวคือ
- การตังหน่วยบรรเทาทุกข์ เช่น ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ การขนย้ ายผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สินไปยังทีปลอดภัย การเลียงดูผ้ ปู ระสบภัยทียังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในระยะแรก
เป็ นต้ น
- การประเมินความเสียหายและความช่วยเหลือให้ ตรงตามความต้ องการผู้ประสบภัย
- การสํารวจสิงก่อสร้ าง สาธารณูปโภคทีชํารุดเสียหาย
- การกําจัดสิงปฏิกลู การรือถอนทําลายซากปรักหักพัง
- การซ่อมแซมบ้ านเรื อนผู้ได้ รับผลกระทบ รวมทัง อาคาร พืนทีสาธารณประโยชน์ และ
สาธารณูปโภค ให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติโดยเร็ว
- สือสารประชาสัมพันธ์ ให้ บริการกิจกรรม ฟื นฟูสภาพจิตใจ เพือสร้ างขวัญกําลังใจ และ
ความเชือมันให้ เกิดขึนในหมูผ่ ้ ไู ด้ รับความเสียหายและผู้ได้ รับผลกระทบ
- ฟื นฟูสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ การให้ บริการภาครัฐ การจ้ างงานและการประกอบอาชีพ
(คูม่ ือการจัดการภัยพิบตั ิ : มุมมองมิติหญิงชาย, น.36-39)
การทํางานให้ ความช่วยเหลือผู้ทีประสบภัยพิบตั ิ
1.หลักปฏิบตั ิการให้ แจกจ่ายอาหาร นํา ยาและ ของใช้ จําเป็ น
1.1) อาหาร ด้ วยวิธีปฏิ บัติทีให้ ผ้ หู ญิ ง ดูแลและรับผิดชอบต่อสวัสดิก าร ชีวิต ความ
เป็ นอยู่ประจําวันของการสมาชิกในครอบครัวโดยรวม อาหาร นํากิน นําใช้ ทีสะอาดเป็ นสิงทีผู้หญิ ง
ต้ องการ รวมถึงจากภาระหน้ าทีผู้หญิงต้ องดูแลบุตรหลานและผู้สงู อายุ ดังนันการแจกจ่ายอาหาร
และปั จจัย 4 ต่างๆจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องมีการจัดการให้ บคุ คลทีมีความหลากหลาย เช่น ผู้หญิ ง
ตังครรภ์ ผู้ห ญิ งทีอยู่ใ นช่วงต้ องให้ นมลูก อ่อน ซึงหลักการและกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ประสบภัยเหล่านีถูกซําเติม ประสบความลําบากมากขึนจากการเข้ าไม่ถึงการช่วยเหลือ ดังนัน
การจัดการแจกจ่ายสิงของ อาหาร นําในภาวะฉุกเฉินจะยิงเป็ นการซําเติมปั ญหาของผู้ประสบภัย
และก่อให้ เกิดภาวะการเลือกปฏิบตั ิ ความไม่เท่าเทียม เสมอภาค และทําให้ ผ้ ปู ระสบภัยได้ รับการ
ช่วยเหลือโดยตังอยู่บนฐานการเคารพศักดิ ศรีของความเป็ นมนุษย์ของผู้ประสบภัยไม่ทําให้ ผ้ มู ารับ
ของเกิดความรู้สกึ ว่ากลายมาเป็ นขอทานหรือต้ องแก่งแย่งอาหารทีนํามาแจกจ่าย

46
การจัดหาและแจกจ่ายอาหาร นําดืม นําใช้ ให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย ควรมีการจัดการต่อเนือง
จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถทํ างานอาชีพมีรายได้ ของตัวเอง แม้ ว่าการจัดหาและแจกจ่าย
อาหารจะต้ องดําเนินยาวนาน โดยเฉพาะผู้หญิ งตังครรภ์ ผู้หญิ งทีมีลกู อ่อนซึงยังต้ องให้ นมลูก
หญิ งหม้ าย ผู้สงู อายุ เด็กกําพร้ า และผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้ ควรจะได้ รับการช่วยเหลือด้ าน
อาหารอย่างต่อเนืองจนกว่าทีบุคคลเหล่านีจะมีหลักประกันด้ านอาหารทีมันคง ครอบครัวสามารถ
จัดการได้ เองในระยะต่อมา
หลักปฏิบตั ิในการแจกจ่ายอาหารให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
- คํานึงถึงสิงทีผู้ประสบภัยเคยปฏิบตั ิด้วย เช่น หลักศาสนา ในพืนทีประสบภัยทีเป็ นชุมชน
มุสลิม ควรระมัดระวังจัดหาอาหารทีไม่มีส่วนประกอบเนือสัตว์ทีเป็ นหมู ซึงเป็ นสิงต้ องห้ ามตาม
หลักศาสนา เป็ นต้ น
- คํานึงถึงประโยชน์ และหลักโภชนาการด้ วย เช่น คํานึงถึงอาหารที มี คุณค่าทาง
โภชนาการ และ เป็ นอาหารทีไม่หมดอายุ
- คํานึงถึงอาหารทีมีคณ
ุ ประโยชน์สําหรับสตรีมีครรภ์เพือบํารุงทังผู้ประสบภัยทีเป็ นแม่และ
เด็กทีอยู่ในครรภ์ ทังนีจะต้ องมีทีมจัดหาอาหารสําหรับหญิ งทีต้ องให้ นมเด็กอ่อน เช่น อาหารทีมี
ธาตุเหล็กและ แคลเซียม เช่น นม เป็ นต้ น
- อาหารเสริ ม และนม ควรรวมอยู่ใ นรายการอาหารที จะแจกจ่ ายให้ แก่ ค รอบครั ว
ผู้ประสบภัยซึงมีเด็กเล็ก ซึงจําเป็ นสําหรับการเจริญเติบโตของเด็ก
1.2) นํา เป็ นสิงจําเป็ นต่อชีวิตและสุขภาพของคนหลังจากทีประสบภัยพิบตั ิอาจมีนําไม่
เพียงพอต่อความต้ องการพืนฐาน ดังนันการจัดหานําดืมทีสะอาดปลอดภัยและในปริมาณที
เพียงพอเป็ นสิงสําคัญอย่างยิง เพือป้องกันปั ญหาสุขภาพการเจ็บป่ วยจากการบริโภคและการใช้
นําทีไม่สะอาด
หลักปฏิบตั ใิ นการจัดการเรืองนําให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัย
- ในแต่ละครัวเรือนควรมีนําเพือการบริโภค ประกอบอาหารและใช้ เพือสุขอนามัยส่วนตัว
อย่างน้ อยคนละ 15 ลิตร ต่อวัน
- จุดแจกจ่ายนําทีใกล้ทีสุดต้ องอยู่ห่างจากทีพักอาศัยไม่เกิน 500 เมตร
- การใช้ เวลาแจกจ่ายนําดืมไม่ควรให้ รอนานเกินกว่า 15 นาที
1.3) ยารักษาโรค
หลักปฏิบตั ใิ นการจัดการเรืองยารักษาโรคให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยคือ
- อาหารและยาบํารุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็ นต้ น
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- ยาคุมกําเนิด
- ยาสําหรับผู้ติดเชือ อย่างเช่น ยาต้ านไวรัสสําหรับผู้ติดเชือ HIV ทังนีการให้ บริการ คํานึง
หลักการเก็บข้ อมูลทีเป็ นความลับสําหรับผู้ทีอยู่ร่วมกับผู้ตดิ เชือ HIV ด้ วย
1.4) เครืองใช้ สําหรับสตรี
การแจกจ่ายสิงของเครืองใช้ สําหรับสตรีเป็ นเรืองทีต้ องใส่ใจ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่
ควรมองข้ ามมิติที เกี ยวข้ องกับ การจัดหาส่งของตามความต้ องการของผู้หญิ ง โดยเฉพาะการ
จัดการแจกจ่ายของใช้ ส่วนตัวให้ แก่ผ้ หู ญิ งต้ องจัดทําอย่างเหมาะสมโดยไม่ทําให้ ผ้ หู ญิ งรู้สึกอาย
ลําบากใจ ทีจะรับของ เช่น การแจกจ่ายผ้ าอนามัย ชุดชันใน กรณีทีผู้ชายเป็ นผู้ทีแจกจ่ายสิงของ
เครืองใช้ ดงั กล่าวจะทําให้ ผ้ หู ญิ งลําบากและลังเลใจ ดังนันจําเป็ นทีจะต้ องใส่ใจจัดหาผู้แจกจ่าย
สิงของนันๆทีเป็ นผู้หญิ ง
สิงของทีควรแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยทีเป็ นผู้หญิง
- ผ้ าอนามัยสําหรับผู้หญิงทีมีรอบเดือน
- กางเกงชันในและชุดชันในใหม่ตามขนาด ตามสรีระทีแตกต่าง
- อาหารและนมผงสําหรับเด็กอ่อน
- อุปกรณ์ของใช้ และเสือ ผ้ าสําหรับเด็กอ่อน เช่น ผ้ าห่ม เสือผ้ า ผ้ าอ้ อมเด็กอ่อน
- เสือผ้ าเด็ก
- เสือกันหนาว
- เสือผ้ าสํารองทีใช้ ในชีวิตประจําวัน ตามวัฒนธรรม เช่น ผ้ าถุง โสร่ง ฯลฯ
1.5) การดูแลเด็กอ่อน
- จัดบริการวัคซีนให้ แก่เด็กอ่อน
- อุปกรณ์เลียงเด็กอ่อน ได้ แก่ ขวดนม ผ้ าอ้ อมและอุปกรณ์ทําความสะอาด
- บริการทีต้ มนําหรืออุปกรณ์สําหรับ การชงนม ให้ นม
- ควรจัดทําห้ องส่วนตัวเพือให้ ผ้ หู ญิงให้ นมลูก ให้ เป็ นสัดเป็ นส่วน
2.หลักปฏิบตั ิในการให้ การช่วยเหลือเรืองทีพักชัวคราวและบ้ านถาวร
ผู้ทีประสบภัยทีสูญเสียบ้ านและทีอยู่อาศัยจะต้ องได้ รับการช่วยเหลือโดยมีการดําเนินงาน
เพือจัดหาทีพักให้ อย่างเหมาะสม ในบางกรณีผ้ รู อดจากภัย พิบัติบางคนไม่สามารถเข้ าถึงการ
ช่วยเหลือดังกล่าวเพราะไม่สามารถแสดงหลักฐาน(ทะเบียนบ้ าน) ว่าเป็ นเจ้ าของบ้ านก่อนเกิดภัย
พิบตั ิได้ ทังนีการให้ ความช่วยจัดหาทีอยู่อาศัยให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยต้ องมีหลักประกันว่าผู้หญิ งและ
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ครอบครัวทีมีสมาชิ ก ในครอบครัวทีเป็ นผู้พิก าร ผู้สูงอายุ ทุพลภาพ มีที อยู่อาศัยที เหมาะสม
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะ ทังในช่วงการอยู่อาศัยในระยะฉุกเฉินและ
ระยะยาว
2.1) การจัดสร้ างทีอยู่ พักอาศัยในช่วงฉุกเฉินหลังชุมชนประสบภัย
- ไม่ควรสร้ างเต็นท์และบ้ านชัวคราวใกล้ กนั เกินไปเพือจะได้ มีพืนทีทีเป็ นส่วนตัว
- เต็นท์ทีนํามาใช้ ควรเป็ นเต็นท์ทีมีอากาศไหลเวียนได้ สะดวก อีกทังสามารถปรับอากาศ
ร้ อนหรือเย็นได้ ตามสภาพภูมิอากาศ เพือลดปั ญหาความหนาวเกินไปในหน้ าหนาวหรือร้ อนเกินไป
ในหน้ าร้ อน
- ภายในเต็นท์ ควรทีจะมีพืนที สําหรับจัดเก็บข้ าวของพืนที จัดวางทีนอนหรื อเก็บเสือผ้ า
สิงของทีสามารถป้องกันความเปี ยกชืนหรือการถูกทําลาย
- กรณีการจัดทีอยู่อาศัยทีเป็ นเต็นท์ควรจัดสรรเต็นท์ให้ ทวถึ
ั งทุกครอบครัว ไม่ใช่ให้ หลายๆ
ครอบครัวต้ องเบียดเสียดอยู่ร่วมกันในพืนทีจํากัด
- จัดให้ มีระบบระบายนํ ารอบเต็นท์ และการกํ าหนดให้ ที ตังของเต็น ท์ อยู่ใ นระดับ สูง
สามารถป้องกันนําขังเวลาฝนตกได้
- หากแคมป์หรือบ้ านพักชัวคราวไม่มีเครื องอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการภาครัฐ
หรือองค์กรทีเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือจะต้ องจัดให้ คนพิการพักอาศัยอยู่ในตําแหน่งทีเข้ าถึงเครื อง
อํานวยความสะดวกได้ ง่าย
2.2) บ้ านพักชัวคราว
- การเลือกพืนทีสําหรับก่อสร้ างบ้ านควรเลือกพืนทีมี ความเหมาะสม และต้ องเลือกอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ควรเลือกพืนทีทีมีความเสียงต่อการเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะกรณีจากดิน
ถล่ม หรือพืนทีทีจะเกิดนําท่วมถ้ าเกิดฝนตกอย่างหนัก เป็ นต้ น
- บ้ านพักชัวคราว รวมทังเต็นท์ควรมีขนาดทีให้ ผ้ พู กั อาศัยอยู่กันอย่างมีความสะดวกและ
ไม่คบั แคบแออัด
- ในแต่ละครอบครัวควรทีจะมีพืนทีส่วนตัวของครอบครัว ดังนันการจัดสรรพืนทีควรขึนอยู่
กับขนาดของครอบครัว
- สามีภรรยาและเด็กควรมีห้องส่วนตัวของตัวเอง
- ควรมีห้องส่วนตัวสําหรับ แต่งตัวของผู้หญิงและห้ องสําหรับการให้ นมลูกอ่อน
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- ควรใช้ วสั ดุโครงสร้ างทีแข็งแรง และอยู่ในพืนทีทีมีสภาพแวดล้ อมทีปลอดภัยสะอาด ไม่
เป็ นแหล่งเพาะเชือโรค ปลอดจากความเสียงต่างๆ และตรวจสอบหลังคามุงบ้ านของผู้ประสบภัย
ไม่ให้ มีรูรัว
- วัสดุอปุ กรณ์ทีใช้ สําหรับสร้ างบ้ านพักชัวคราวควรเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของ
ประเทศ หลีกเลียงการใช้ สงั กะสีมาเป็ นวัสดุทําฝาบ้ านและหลังคาบ้ าน เนื องจากวัสดุอปุ กรณ์
ดังกล่าวเก็บความร้ อน แม้ จะเป็ นบ้ านชัวคราวแต่ผ้ ู ประสบภัยอาจจะต้ องอยู่ในบ้ านดังกล่าวนาน
พอสมควร
- จัดสร้ างบ้ านพักชัวคราวในบริเวณทีใกล้ กบั โรงเรียน
2.3 บ้ านถาวร
- ลักษณะแบบขนาดของบ้ านต้ องคํานึงถึงขนาดและประเพณีของครอบครัว การออกแบบ
บ้ านจะต้ องคํานึงถึงรูปแบบการดํารงชีวิตและงานการอาชีพ ของผู้หญิง
- บ้ านทุกหลังจะต้ องมีห้องนํา ระบบนําประปา ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและครัวสําหรับ
ทําอาหาร
- ทีตังบ้ านเรือนจะต้ องอยู่ใกล้ สถานทีทํามาหากิน สถานีอนามัย โรงเรี ยน และการบริ การ
ด้ านสังคมต่างๆ โดยทีผู้อยู่อาศัยไม่ต้องใช้ เงินจํานวนมากใช้ จ่ายสําหรับเดินทาง
- การกําหนดทีตังบ้ านเรือนและทีดิน ตลอดจนถึงการจัดกลุม่ บ้ านสําหรับการขยายขนาด
ครอบครัวในอนาคตและต้ องคํานึงถึงความต้ องการของผู้หญิง
- สร้ างมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบตั ิและเข้ าไม่ถึงความช่วยเหลือจากการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ ทีเข้ าไปทํางาน เช่น ไม่สร้ างบ้ านถาวรให้ ผ้ ปู ระสบภัยทีเป็ นหญิงหม้ ายด้ วยกําหนด
ว่าหัวหน้ าครอบครัวต้ องเป็ นผู้อาศัยเท่านันจึงจะสามารถได้ รับความช่วยเหลือ จัดหาทีอยู่อาศัยให้
เป็ นต้ น
- ยกเลิกแนวคิด เรือง ‘หัวหน้ าครอบครัว’ ซึงจะเป็ นหลักการทีจะทํา ให้ ผ้ หู ญิงเข้ าไม่ถึงการ
ช่วยเหลือเนืองจากหัวหน้ าครอบครัวมีความเข้ าใจไปเองว่าต้ องเป็ นผู้ชาย
- ตระหนักถึงสิทธิของสามีภรรยาในการมีกรรมสิทธิ ทีดินบ้ าน และทรัพย์สินร่วมนโยบาย
หรือกฎหมายทีออกมาใหม่หลังเกิดภัยพิบตั ิจะต้ องแก้ ไขปั ญหาเรืองชายเป็ นใหญ่ เช่น การจัดสรร
ทีดินเพือทดแทนทีดินทีเสียหายจากภัยพิบตั ิจะต้ องเป็ นชือของสามีภรรยา แทนทีจะเป็ นกรรมสิทธิ
ของหัวหน้ าครอบครัว (ผู้ชาย/สามี) แต่เพียงผู้เดียว
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- ควรกําหนดมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้ ผ้ หู ญิงสามารถมีกรรมสิทธิ ในทีดินทํา
กิน ทรัพย์สิน โดยมักมีความขัดแย้ งในกรณีสิทธิทีดินทํากินและทีอยู่อาศัยจํานวนมาก ซึงปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นอีกรูปแบบของความรุนแรงทีผู้หญิงได้ รับหลังประสบปั ญหาจากภัยพิบตั ิ
3. หลักปฏิบตั ิเพือการป้องกันการคุกคามทางเพศ
- จัดตังคณะทํางานดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศทังในที
พักชัวคราว และในชุมชน
- จัดให้ มีอาสาสมัครผู้ห ญิ งเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการและทํ าหน้ าที ติดตามผลการทํ างาน
ป้องกัน และช่วยเหลือผู้เดือดร้ อนจากการกระทําและการถูก คุกคามทางเพศ
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีตํารวจเข้ าตรวจ (ตามความจําเป็ น) ห้ ามการเล่นการพนัน การใช้ สาร
เสพติด การขายเหล้ าในบริเวณทีพักชัวคราวและในชุมชน
- จัดให้ มีการให้ ความรู้เรืองการป้องกันการคุกคามและการกระทําให้ เกิดความรุนแรงทาง
เพศ อนามัยเจริ ญพันธุ์ สําหรับวัยรุ่นหญิ ง ชาย ให้ สามารถป้องกันตนเองจากการคุกคามและ
กระทําการรุนแรงทางเพศ
- จัดให้ เด็กและวัยรุ่นหญิงมีสว่ นออกแบบ วางแผนผังทีพักชัวคราว เช่น ห้ องพัก ห้ องครัว
ห้ องนํา และ โรงเรียนชัวคราว ให้ ตงอยู
ั ่ในตําแหน่งทีสะดวก มีความปลอดภัยสําหรับเด็กและวัยรุ่น
หญิง
- จัดทําคูม่ ือการป้องกัน การคุกคามทางเพศสําหรับ เด็ก และผู้หญิง
- จัดให้ มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิ งมาให้ บริ การคําปรึกษา สําหรับผู้ประสบ
ปั ญหาความรุนแรงทางเพศ ทังหญิงและชาย
-ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านสังคม การตรวจและรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ สําหรับผู้
ประสบปั ญหาถูกคุกคามทางเพศ ทังหญิงชาย และให้ การคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย
จัดหาทีพักทีปลอดภัยจากการกระทําการคุกคามทางเพศ
- จัดให้ มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิ ง บริ การให้ คําปรึกษา สําหรับผู้ประสบ
ปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
- จัดให้ ความช่วยเหลือและการคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมาย สําหรับผู้หญิ งเด็ก
ทีประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
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- มีการให้ ความรู้สําหรับผู้ประสบภัยหญิ ง ชาย ในเรื องการป้องกัน และช่วยเหลือผู้หญิ ง
เด็ก ทีประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
- จัดให้ มี อาสาสมัค รผู้ห ญิ ง เยาวชนหญิ งเข้ า ทํ า งานร่ ว มกับ นัก สัง คมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาหญิงในการให้ คําปรึกษาและการช่วยเหลือหญิง เด็ก ทีเดือดร้ อนจากการคุกคามทาง
เพศและความรุนแรงในครอบครัว (คูม่ ือการจัดการภัยพิบตั ิ : มุมมองมิติหญิงชาย, น.86-101)

5. ผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1.การบริหารจัดการอาสาสมัคร
พิมล เจริญวัชรตานนท์ (2545) ได้ ศกึ ษาแนวทางการบริหารงานอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ทีมาทํางานเพือเด็กพิการในประเทศไทย กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปั ญญาปากเกร็ด (บ้ านเฟื องฟ้า) พบว่า การบริ หารงานอาสาสมัครชาวต่างชาติทีทํางานใน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปั ญญามีความเหมาะสม โดยผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้
องค์ก ารอาสาสมัครบริ หารจัดการองค์ก ารของตัวเองภายใต้ ขอบเขตของกฎระเบีย บของสถาน
สงเคราะห์ ทังยังสนับ สนุน การดําเนิ น งานของอาสาสมัครตามความเหมาะสม แต่สิงที ควร
พิจารณาในการบริ หารงาน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีควรเปิ ดโอกาสให้ อาสาสมัครมามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์มากขึนเพือจะได้ แลกเปลียนความรู้ ความเชียวชาญและ
ประสบการณ์ในการทํางานเฉพาะด้ านระหว่างอาสาสมัครชาวต่างชาติและเจ้ าหน้ าทีบุคลากรชาว
ไทยในสถานสงเคราะห์ นอกจากนีผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญกับการปฐมนิเทศอาสาสมัครใน
สถานสงเคราะห์เป็ นอย่างยิง เพราะถือได้ วา่ เป็ นจุดเริมต้ นของความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่าง
ราบรืนต่อไป ส่วนด้ านแนวทางการพัฒนาการบริหารงานอาสาสมัครชาวต่างชาติทีมาทํางานเพือ
เด็ก พิ ก ารในประเทศไทยนัน ผลการศึก ษา คือ ควรมีองค์ก รกลางเฉพาะในการประสานงาน
อาสาสมัครชาวต่างชาติทีมาทํางานในประเทศไทย อีกทังควรมีการรวมตัวกันระหว่างองค์การ
อาสาสมัครชาวต่างชาติในประเทศไทยเพือพิจารณาหารูปแบบการปฏิบัติงานทีเหมาะสมร่วมกัน
ตลอดจนควรมีก ารปฐมนิ เทศแก่อาสาสมัครชาวต่างชาติทุกคนที มาปฏิบัติงานในประเทศไทย
ภายใต้ เ นื อหาสาระที ครอบคลุม การปฏิ บัติ ง าน ซึ งสอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาของ จิ ต รา
ศิ ริ ส มบูร ณ์ ล าภ (2542) ได้ ทํ า การศึก ษาเรื องการวางแผนงาน / โครงการด้ า นอาสาสมัค ร
ต่างประเทศเพือการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิ การ โดยผลการศึกษาพบว่าหากประเทศไทยมีความ
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ชัดเจนในระดับนโยบายที จะพัฒนาคนพิก าร โดยการขอรับ ความร่ วมมือด้ านอาสาสมัครจาก
องค์กรต่างประเทศมาช่วยปฏิบัติงานด้ านการฟื นฟูคนพิการ ตลอดจนหน่วยงานระดับปฏิบัติ มี
การปรับปรุงจัดระบบงานให้ มีความพร้ อมคลอดเวลาทังในด้ านของความชัดเจนในระบบงานและ
บทบาทความรับผิดชอบของบุคคลากรในระดับมหภาค ได้ แก่ นักสังคมสงเคราะห์ซึงมีหน้ าทีใน
การจัดทําแผนงานและโครงการด้ านนีและบุคคลระดับจุลภาค คือ ผู้ปฏิบัติงานในพืนทีไม่ว่าจะ
เป็ นในฐานะผู้ทํางานร่วมในลักษณะของ Co-worker หรื อ Counterpart หรื อบุคคลอืนๆทีต้ อง
ประสานงานกับ อาสาสมัครด้ วยก็ตาม รวมทังการประสานงานกับ องค์ก รที อาสาสมัครสังกัด
ปั จจัยเหล่านีจะทําให้ เกิดความร่วมมือเป็ นอย่างดีระหว่างองค์กรทีส่งอาสาสมัครมาปฏิบตั งิ านและ
กรมประชาสงเคราะห์ ซึงความร่วมมือนีจะเป็ นข้ อผูกพันต่อกันทีก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อคน
พิการ
นอกจากนี กระสินธุ์ เจริญกุล (2548) ได้ ศกึ ษาการบริ หารจัดการการป้องกันอัคคีภยั ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) พบว่า อบต. ส่วนใหญ่มีการบริ หารจัดการปฏิบัติงานป้องกัน
และระงับอัคคีภยั ทัง 4 ด้ าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน และการควบคุม แต่
อยู่ในระดับตํา ยกเว้ นด้ านการประสานงานซึงปฏิบตั ิในระดับมาก ปั ญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดย อบต.ส่วนใหญ่ มีปัญ หาด้ านงบประมาณ
รองลงมาคือด้ านวัสดุอปุ กรณ์ และด้ านบุคลากร
2.บทบาทอาสาสมัครและการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร
งานอาสาสมัครเป็ นงานทีก่อให้ เกิดประโยชน์ทัง “ผู้ให้ ” และ “ผู้รับ” ในฐานะผู้มีบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมควบคู่กัน น้ องนุช ประสมคํา (2546) ได้ ศึกษาบทบาท
เยาวชนดีเด่นอาสาสมัครในงานพัฒนาสังคมพบว่า เยาวชนอาสาสมัครในงานพัฒนาสังคมมี
บทบาทสําคัญ ดังนี 1. บทบาทต่อตนเอง โดยเป็ นผู้ทีใฝ่ พัฒนาตนเองไปสูค่ วามสําเร็จและมีชีวิตที
ดีมีคณ
ุ ค่า 2. บทบาทต่อผู้อืน มีความเคารพเชือฟั งบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็ นผู้ทีมีความกตัญ ู
กตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ เป็ นมิตรทีดีของเพือน และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี 3. บทบาทต่อสังคม โดยมี
ส่วนช่วยในการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส ช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม และช่วยในการพัฒนาสังคม 4.
บทบาทต่อสถาบันชาติ ช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทีดีงามของชาติให้
เป็ นทีรู้ จัก และส่งเสริ มสถาบันชาติใ ห้ มีความมันคง พัฒนาบุคคลให้ ร้ ู จัก สิทธิ ของตนและการ
ปกครองระบอบประธิปไตย 5. บทบาทต่อสถาบันศาสนา มีส่วนช่วยรักษาและส่งเสริ มสถาบัน
ศาสนา ยึ ด หลัก คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ 6.บทบาทต่ อ สถาบั น
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พระมหากษั ต ริ ย์ มี ความจงรัก ภัก ดีต่อพระมหากษั ตริ ย์ โดยน้ อมนํ า แนวพระราชดําริ มาเป็ น
แนวทางในการปฏิ บั ติ แ ละเผยแพร่ ต่ อ สั ง คม และ 7. บทบาทที สํ า คัญ คื อ เป็ นผู้นํ า ความ
เปลียนแปลงถ่ายทอดไปยังเยาวชนอืน และเป็ นตัวแบบทีดีทีควรยึดถือเป็ นแบบอย่าง
น อ ก จ า ก นี อั จ ฉ ร า โ ฉ ม แ ฉ ล้ ม ( 2544) ศึ ก ษ า จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอ่ การรวมกลุม่ กิจกรรมเพือสังคม มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงลักษณะ
กิจกรรมทีทําเพือสังคมซึงนักศึกษาปฏิบตั ิในปั จจุบัน เหตุผลทีนักศึกษาเข้ าร่วมกลุ่มกิจกรรมเพือ
สังคมและหน้ าทีที ปฏิบัติในกลุ่มกิจ กรรมเพื อสังคม ศึกษาปั จ จัยผลัก ดันให้ เกิ ดจิตสํานึกในการ
รวมกลุม่ กิจกรรมเพือสังคมของนักศึกษา และเพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรค และความต้ องการ
แรงเสริ มในการดําเนินกิจ กรรมเพื อสังคมของนักศึก ษา เป็ นการวิจัย เชิงสํารวจ พบว่า ลักษณะ
กิจ กรรมที ทํ าเพือสังคมซึงนักศึกษาปฏิบัติใ นปั จ จุบัน ส่วนใหญ่ป ฏิบัติกิ จกรรมด้ านการพัฒนา
พฤติกรรมมากทีสุด ได้ แก่ กิจกรรมด้ านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ถ่ายภาพ เชียร์ พุทธ
ศาสตร์ และศิลปะการแสดง กิจ กรรมที ปฏิบัติน้ อยทีสุด คือ กิจ กรรมด้ านการฝึ กอบรม ได้ แก่
กิจกรรมด้ านการศาสนา เช่น การเข้ าร่วมในชมรมคาทอลิก มุสลิม คริ สเตียน หรื อการเข้ าร่วมใน
สโมสร และเหตุผลที เข้ าร่วมกลุ่มกิ จกรรมเพือสังคม พบว่า ต้ องการสังสมประสบการณ์ และ
ต้ องการมีตําแหน่งกรรมการในกิจ กรรมนักศึกษาให้ แพร่หลายเพือเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่
นักศึกษาให้ เข้ าร่วมกิจกรรมเพือสังคมมากขึน เพือแก้ ไขปั ญหาขาดบุคลากรนักศึกษาทีจะเข้ าร่วม
กิจกรรมเพือสังคม ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน และหาแนวทางอืน ๆ เพือให้ นักศึกษามีความ
สนใจ และเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษามากขึน และมีแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เพือสังคมมากขึน
3.ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร
พิมล เจริญวัชรตานนท์ (2545) ได้ ศกึ ษาแนวทางการบริหารงานอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ทีมาทํางานเพือเด็กพิการในประเทศไทย กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปั ญ ญาปากเกร็ด (บ้ านเฟื องฟ้า) พบว่าปั ญ หาและอุป สรรคในการบริ ห ารและปฏิบัติงาน
อาสาสมัครชาวต่างชาติทีมาทํางานเพือเด็กพิ การในประเทศไทย ได้ แก่ การประสานงาน การ
สือสาร การปฐมนิเทศ วัฒนธรรมทีแตกต่าง การขาดความต่อเนืองในการบริ หาร และการขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานกับเด็กพิการ
วิยะดา ตีระแพทย์ (2545) ได้ ทําการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงาน
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ความพร้ อมในด้ าน
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ต่างๆ ของอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ การบริ ห ารจัดการองค์ก รที ยัง ขาดเกณฑ์ ขาดการ
สนับสนุนจากสังคม ชุมชน และหน่วยงาน
4.การพัฒนาเครือข่ายงานอาสาสมัคร
วิย ะดา ตี ระแพทย์ (2545) ได้ ทํ า การศึก ษาเรื อง แนวทางการพัฒนาเครื อข่า ยงาน
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ พบว่า บทบาทหน้ าทีของอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เป็ นงานทีมี
บทบาทสําคัญ ต่อการเป็ นเครื อข่ายของกรมประชาสงเคราะห์ ทังในด้ านการะดมองค์ความรู้
ทรัพยากร บุค ลากรและข้ อมูล ข่าวสาร ในกระบวนการป้ องกัน แก้ ไข พัฒนาคุณ ภาพชี วิ ต
รวมทังการบริ การด้ านสวัสดิก ารสังคม และสังคมสงเคราะห์แก่ก ลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ของกรม
พั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารได้ โดยการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การดํ า เนิ นงานของกรม
ประชาสงเคราะห์ ส่วนวิธีการพัฒนาเครื อข่ายงานอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ สามารถสรุปได้
คือ การจัดทําทะเบียนอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ทวประเทศให้
ั
เป็ นปั จจุบัน ส่งเสริ มสนับสนุน
ให้ อาสาสมัค รประชาสงเคราะห์ ร วมตัว กัน เป็ นนิ ติ บุคคลเพื อจัด ระบบการบริ ห ารงานให้ มี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานทีเกียวข้ องต้ องสนับสนุนงานอาสาสมัครประชาสงเคราะห์อย่างต่อเนือง
และส่งเสริมให้ มีการจัดตังสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทังการส่งเสริมให้ อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ได้ มีการพัฒนาตนเองมากขึนในทุกทาง
เลอพงศ์ สวนสังข์ (2549) ได้ ศกึ ษาการสร้ างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย มีวัตถุป ระสงค์ในการศึก ษาเพื อศึก ษาทัศนะของ
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทัศนะของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย และทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อกระบวนการสร้ างเครื อข่าย และขันตอนการสร้ างเครื อข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กล่าวว่า ทัศนะต่อกระบวนการสร้ างเครื อข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย คือ 1. กระบวนการสร้ างเครื อข่ายประกอบด้ วยการสร้ างผู้นําภายในกลุ่ม การสร้ าง
การรวมกลุม่ ให้ เกิดองค์กร และการให้ สมาชิกภายในเครือข่ายมีกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ขันตอนการ
สร้ างเครือข่าย ได้ แก่ ขันการตระหนักถึงความจําเป็ นในการสร้ างเครือข่าย ขันการติดต่อกับองค์กร
ที จะเป็ นสมาชิ ก หรื อ ภาคี เ ครื อ ข่า ย ขันตอนการสร้ างพัน ธกรณี ร่ ว มกัน ขันตอนการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ ขันตอนการทํากิจกรรมร่วมกัน จากการศึกษาพบว่าทัศนะต่อกระบวนการสร้ าง
เครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีทศั นะเห็นด้ วยในระดับมาก
คือ ในด้ านการสร้ างผู้นําภายในกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีทัศนะเห็นด้ วยในระดับ
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มากทีสุด โดยการสร้ างเครือข่ายอาสาสมัครต้ องเริมจากการสร้ างผู้นําภายในกลุม่ อาสาสมัครมาก
ทีสุด ส่วนขันตอนการสร้ างเครือข่าย อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีทศั นะเห็นด้ วยมากทีสุดใน
ขันตอนการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยการสร้ างเครือข่ายจะทําให้ เกิดการรวมกลุม่ กันมากทีสุด
นอกจากนีผลการศึกษายังพบว่า เครื อข่ายควรปราศจากการครอบงําของแหล่งทุนและ
การชีนําของภาคการเมือง การประสานติดต่อกับภาคราชการต้ องมีจงั หวะการเชือมต่อทีเหมาะสม
เครื อข่ายคาดหวังบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในการเสริ มหนุน เครื อข่ายว่าควรมีก าร
ประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิ ด โดยภาครัฐควรให้ ก ารสนับ สนุน ความรู้ท างวิช าการ การเป็ น
ศูนย์กลางข้ อมูลเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพผู้นําเครือข่าย การสนับสนุนด้ านขวัญกําลังใจ การ
สนับสนุนกองทุนค่าใช้ จ่าย การจัดเวทีประชุมสัมมนาเครือข่ายในระดับต่างๆ ในขณะทีภาคเอกชน
ควรสนับสนุนให้ เครือข่ายเกิดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้และการประสานงานกับภาคราชการ สําหรับ
ประโยชน์ของการมีองค์กรเครือข่าย ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ผู้ศกึ ษาได้ นํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาได้ ดงั นี
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

การบริหารจัดการอาสาสมัคร
- การวางแผน และการจัดทรัพยากร
- การคัดเลือกอาสาสมัคร
- การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม
- การติดตามผลการทํางานของอาสาสมัคร
- การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร

กระบวนการทํางานของอาสาสมัคร
- ฝ่ ายอาหาร
- ฝ่ ายคลังสินค้ า
- ฝ่ ายทีพัก
- ฝ่ ายพยาบาล

ปั ญหา / อุปสรรค
- ด้ านการบริหาร
- ด้ านการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการบริหาร
จัดการอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
- ด้ านการบริหาร
- ด้ านการปฏิบตั ิงาน

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรือง “การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
ในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554” ผู้วิจัยเลือกใช้ ระเบียบวิธี
วิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Methodology) เป็ นการเก็บ รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
รายบุคคลด้ วยการเข้ าไปศึกษาแบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผู้วิจัยจึงได้ กํ าหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี
วิธีการศึกษา
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงแบ่งการศึกษาวิจัย
เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร (Documentary Study) ด้ วยการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีที เกี ยวข้ องกับอาสาสมัคร การบริ ห ารและการจัดการอาสาสมัคร กระบวนการ
ทํางานในภาวะวิกฤต และข้ อมูลเกียวกับศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โดยผู้ศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิจัยและบทความที
เกี ยวข้ อง วิท ยานิ พนธ์ เอกสารอิเ ลคทรอนิ คส์ เพื อต้ องการทราบข้ อ มูลรายละเอีย ดต่างๆที
ครอบคลุมครบถ้ วน ซึงสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางประกอบการศึกษาในครังนี
2. การศึกษาวิจยั ภาคสนาม (Survey Research) โดยเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลด้ วยการเข้ าไปศึกษาแบบเจาะลึก (In-dept Interview) เพือให้ ได้ ข้อมูล
เฉพาะตรงตามที ผู้ศึกษาต้ องการ และการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างอย่างไม่เ ป็ นทางการ
(Informal Interview) โดยเตรี ยมประเด็นคําถามแบบกว้ าง ๆ มาล่วงหน้ าแบบไม่จํา กัดคําตอบ
เพือศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัคร กระบวนการทํางาน ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ทํางานของอาสาสมัคร ตลอดจนข้ อเสนอแนะเกี ยวกับ การบริ ห ารงานและการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัค รที ช่ว ยเหลือผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะวิ ก ฤต หลัง จากนันนํ า ข้ อมูลที ได้ มาตี ความ
วิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี ได้ แก่ อาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ภาวะวิกฤต ณ ยิมเนเซียม 1 และ 2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที
9 – 26 ตุลาคม 2554 ผู้ศึกษาใช้ วิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจํ าเพาะเจาะจง (Purposive
sampling) ซึงเป็ นการเลือกโดยใช้ ห ลัก เหตุผ ล วิจ ารณญาณ โดยเลื อกให้ มี ความสอดคล้ อ ง
เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจยั โดยผู้ศกึ ษากําหนดคุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่างทีจะ
ศึกษาดังนี
1. เป็ นอาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต ณ ยิมเนเซียม1และ
2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554 ซึงประกอบไป
ด้ วย
- นัก ศึก ษาที ปฏิบัติงานเป็ นอาสาสมัครช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะวิก ฤต ณ
ยิมเนเซียม1และ 2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม
2554 และทํางานอย่างต่อเนืองทุกวันรวมทังสิน 18 วัน ปฏิบัติงานโดยเฉลียคนละ 6 – 8 ชัวโมง/
วัน จํานวน 4 คน
- อาจ ารย์ หรื อเจ้ าห น้ าที ประ จํ าศู น ย์ พั ก พิ ง ณ ยิ มเน เซี ยม 1และ 2 ภายใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ทีทําหน้ าทีดูแล บริ หารจัดการ ศูนย์พักพิง และร่วมทํางาน
กับอาสาสมัครระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554 จะต้ องทํางานอย่างต่อเนืองทุกวันรวมทังสิน 18
วัน จํานวน 3 คน
- บุคคลจากภายนอกทีไม่เป็ นนักศึก ษาหรื ออาจารย์ ทีเกียวข้ องในการจัดตังศูนย์พักพิ ง
อาจจะเป็ นชาวบ้ านหรื อคนทํ างานจากองค์ก รอืนที เข้ ามาเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป ระสบ
อุท กภัย ในภาวะวิก ฤต ณ ยิ มเนเซี ย ม1และ 2 ภายในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รังสิต )
ระหว่างวันที 9 – 26 ตุลาคม 2554 และทํางานอย่างต่อเนืองทุกวันรวมทังสิน 18 วัน ปฏิบัติงาน
โดยเฉลียคนละ 6 – 8 ชัวโมง/วัน จํานวน 2 คน
2. เป็ นอาสาสมัครทีมีความยินดีและเต็มใจทีจะให้ ข้อมูล ซึงจะทําให้ ผ้ ศู ึกษาได้ ข้อมูล
เฉพาะตรงตามทีผู้ศกึ ษาต้ องการ
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เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสัมภาษณ์ ซึงได้ นําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ทีเกียวข้ องมาสรุปประเด็นหลักในแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั กําหนดประเด็นสําคัญของ
การสัมภาษณ์ดงั นี คือ
1. ข้ อมูลทัวไป ได้ แก่ อายุและเพศ ระดับการศึกษา และเหตุผลการเข้ าสู่งานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
2. มีการบริหารจัดการระบบอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตอย่างไร
3. กระบวนการทํางาน ของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในภาวะวิกฤต
ศูนย์พกั พิงชัวคราว ณ ยิมเนเซียม 1และ2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
4. ปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย
ในภาวะวิกฤต ศูนย์พกั พิงชัวคราว ณ ยิมเนเซียม1และ 2 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต)
5. ข้ อเสนอแนะต่อการจัดการอาสาสมัครที การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัยในภาวะ
วิกฤต
อย่างไรก็ตามในฐานะผู้วิจยั งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ศกึ ษาเล็งเห็นว่า จรรยาบรรณงานวิจัย
ของผู้วิจยั เป็ นสิงทีควรตระหนักอยู่เสมอในข้ อบังคับ 9 อย่าง คือ
1. นักวิจยั ต้ องซือสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2. นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้ อตกลงที ทําไว้ กับหน่วยงานที
สนับสนุนการวิจยั และติดต่อหน่วยงานทีตนสังกัด
3. นักวิจยั ต้ องมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทําวิจยั
4. นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิงทีศึกษาไม่วา่ จะเป็ นสิงทีมีชีวิตหรือไม่มี
5. นักวิจยั จะต้ องเคารพศักดิ ศรีและสิทธิของมนุษย์ทีใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษา
6. นักวิจยั จะต้ องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการวิจยั
7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางทีชอบ
8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อืน
9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ผู้ศกึ ษาเห็นว่า นักวิจยั ในฐานะทีเป็ นเครืองมือในการวิจยั ทางสังคม การตระหนักใน
จริยธรรมในการวิจยั เป็ นสิงทีควรปฏิบตั ิอยู่เสมอ เพือไม่ให้ เกิดอคติในงานวิจยั
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วิธีการเก็บข้ อมูล
1. ในการศึกษาครังนี ได้ เก็บ รวบรวมข้ อมูลโดยการศึก ษาจากเอกสารและงานวิจัย ที
เกียวข้ องได้ แก่หนังสือ วิทยานิพนธ์ และสืออิเลคทรอนิคส์ ซึงเป็ นข้ อมูลเกียวกับแนวคิดอาสาสมัคร
การบริ ห ารจัดการอาสาสมัคร กระบวนการทํางานในภาวะวิก ฤต อีก ทังนําแนวคิดทฤษฎีที
เกียวข้ อง รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมมาสังเคราะห์เป็ นแนวคิดรวบยอด เพือเป็ นกรอบแนวทาง
สําหรับใช้ ในการศึก ษาและนํ ามาทําการวิเ คราะห์ พร้ อมทังดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยตรงกับ อาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต เพือให้ ได้ ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ทีผู้ศกึ ษาต้ องการจะศึกษา
2. ติดต่อประสานกับอาจารย์หรือเจ้ าหน้ าทีทีจัดตังศูนย์พกั พิงชัวคราว เพือขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึงผู้ศกึ ษาจะเริมเก็บข้ อมูลจากอาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าทีก่อน เนืองจากเป็ น
ผู้ทําหน้ าทีวางแผนนโยบาย วางแผนการดําเนินงานของศูนย์พกั พิงชัวคราว ณ ยิมเนเซียม1และ 2
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หลังจากนันผู้ศกึ ษาก็จะเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษา
และบุคคลทัวไปทีทํางานเป็ นอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว
3. การเก็บข้ อมูลแต่ละครังจะใช้ การบันทึกข้ อมูล บันทึกเทป ซึงผู้ศึกษาได้ ขออนุญาตผู้มี
ส่วนร่วมในการศึกษาก่อนทีจะมีการบันทึก โดยไม่มีการกําหนดจํานวนครังในการพูดคุย ขึนนอยู่
กับความสมบูรณ์ของเนือหาในการศึกษา รวมถึงความสะดวก ความพร้ อมและความเต็มใจของผู้มี
ส่วนร่วมในการศึกษา
4. นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์ ตีความข้ อมูลเชิงคุณภาพ
5. นําเสนอข้ อมูลเชิงคุณภาพ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศกึ ษาเห็นว่าในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์เป็ นกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) Interview) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้ อมูลและการ
วิเคราะห์ ดังนี
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1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยเตรี ยมประเด็นคําถามแบบกว้ าง ๆ มา
ล่วงหน้ าเพือสะดวกในการจัดเก็บ ข้ อมูล ซึงเป็ นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ และทําการ
บันทึกเทป ถอดเทปออกมาเป็ นลายอักษร จับประเด็นข้ อมูลแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ผู้ศกึ ษาวางกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรอบของแนวคิด และทฤษฎีเป็ นตัวกําหนด
ในการวิเคราะห์ข้ อมูล โดยเริ มทําการวิเ คราะห์ ระหว่างเก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างต่อเนือง เพื อ
ตรวจสอบความถูกต้ องจนได้ ข้อมูลอย่างครบถ้ วน
3. สรุปผลการศึกษาให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทีต้ องการศึกษา และสรุปข้ อเสนอแนะ
ในการทําวิจยั ครังต่อไป
การนําเสนอข้ อมูล
ในการศึก ษาวิจัย ครังนี ผู้ศึก ษาได้ นําเสนอผลการวิจัย โดยใช้ รูป แบบเชิ งพรรณนา
(Descriptive) ประกอบการอธิบาย โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 บทนํา ทีมาและความสําคัญของปั ญหา มูลเหตุจูงใจในการศึกษาวัตถุประสงค์
ของการวิจยั นิยามศัพท์ทีใช้ ในการวิจยั ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
ส่วนที 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เป็ นการค้ นคว้ าและทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีตา่ ง ๆ
ส่วนที 3 ระเบียบวิธีการวิจัย เป็ นการอธิบายวิธีการศึกษาวิจัย แหล่งข้ อมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมในการวิจยั
ส่วนที 4 ผลการศึกษา นําเสนอข้ อเท็จจริ งทีได้ จากการวิจัย ด้ วยการอธิบายเชิง
พรรณนา
ส่วนที 5 สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

บทที 4
ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การศึกษาเรือง “การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะ
วิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554” ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
รายบุคคลแบบเจาะลึก (In-dept Interview) กับกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้ แก่ ผู้บริ หาร
และเจ้ าหน้ าทีทีเกี ยวข้ องกับการบริ ห ารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะ
วิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จํานวน 2 คน ส่วนกลุ่มทีสอง
ได้ แก่ อาสาสมัครที เป็ นนัก ศึก ษาและบุคคลภายนอกที เข้ ามาทํ างานเป็ นอาสาสมัครในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) จํานวน 5 คน ผลการศึกษาทีได้ นําเสนอเป็ น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนแยกตามลักษณะของ
ข้ อมูลดังต่อไปนี
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ
กลุม่ ประชากร
1. ข้ อมูลทัวไปของศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2. การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. ข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ประชากร
ส่วนที 2 การบริ ห ารจัด การอาสาสมัคร ปั ญ หาและอุป สรรคในการบริ ห ารจัด การ
อาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ส่วนที 3 กระบวนการทํางาน ปั ญหาและอุปสรรคในการทําของอาสาสมัคร ตลอดจน
ข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
ส่วนที 4 อภิปรายผล
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ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ประชากรและศูนย์พกั พิงชัวคราว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
1.ข้ อมูลทัวไปของศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จากผลการศึ ก ษาด้ านที มาและโครงสร้ างของศูน ย์ พั ก พิ ง ชั วคราวมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สามารถแบ่งนําเสนอได้ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1.1 ทีมาศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สถานการณ์ นํ าท่วมที ผ่านมาได้ สร้ างความเดือดร้ อนเสียหายแก่ป ระชาชนในวงกว้ าง
ประชาชนจํานวนหลายหมืนหลายพันคนต้ องไร้ ทีอยู่อาศัย และขาดแคลนปั จจัย 4 “ศูนย์พักพิง
ชัวคราวผู้ประสบอุทกภัย” จึงเป็ นหนทางบรรเทาปั ญหาทีดีทีสุด ซึงประชาชนทีบริโภคข่าวสารผ่าน
สือต่างๆ ย่อมได้ ยินชือของ “ศูนย์พกั พิงชัวคราวผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต)” ซึงเป็ นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขนาดใหญ่ทีเปิ ดขึนเป็ นแห่งแรกๆ เพือบรรเทาความ
เดือดร้ อนของประชาชน
ศูน ย์ พัก พิ งชัวคราวผู้ป ระสบอุท กภัย มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รังสิ ต ) เริ มเปิ ด
ดําเนินการในวันที 9 ตุลาคม 2554 ณ ยิมเนเซียม 2 โดยในตอนต้ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วางแผนที จะจัดที พัก พิง ให้ กับ ผู้ประสบอุทกภัยเพีย งไม่เ กิน 1,500 คน แต่เ มือผู้มาพัก พิงเพิ ม
จํานวนมากขึนเรื อยๆ จนเกิ น 1,500 คน และยิ มเนเซี ย ม 2 ไม่สามารถรองรับ ได้ อีก ต่อไป
มหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจย้ ายศูนย์พกั พิงมาทีศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 1) ซึงทํา
ให้ สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยเพิมขึนได้ ถึง 4,000 คน
“เราเปิ ดศูน ย์วัน ที ประมาณวัน ที 9 ต.ค.54 เราคุยกัน วัน ที 6 ต.ค.54 อธิก ารบดีอยู่
ต่างประเทศ จึงคุยกันทาง Social Network คุยกับรองอธิการบดี 2 คน คนหนึงคือผม อีกคนหนึง
คือ รองอธิการบดีทีเป็ นคนดูแลพืนทีทีรังสิต รศ.ดร.กําพล รุจิวิชญ์ ซึงเป็ นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์รังสิต เป็ นผู้ดแู ลเรืองพืนทีทีรังสิต ส่วนผมดูแลเรืองของนักศึกษา วันที 7ต.ค.54 ตัดสินใจตัง
วันที 8 ต.ค.54 ก็เตรียมการเลย เตรียมการแค่วนั เดียว ก็เรียบร้ อย เราใช้ ยิมเนเซียม 2 วันอาทิตย์ที
9 ต.ค.54 ก็เปิ ดเลย” (ผู้อํานวยการศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์,9 พ.ย.55)
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แต่เนืองจากวันที 21 ตุลาคม 2555 นําเริ มท่วมเข้ ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต และพืนทีอืนๆ รวมถึงศูนย์พกั พิงอย่างเต็มพืนที มหาวิทยาลัยได้ ปฏิบัติภารกิจสุดท้ ายโดย
การโยกย้ ายผู้พกั พิงทีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยังศูนย์พักพิงแห่งอืนในวันที 24 และ 25
ตุลาคม 2555 ซึงเป็ นสถานทีปลอดภัย ได้ แก่ ศูนย์ราชมังคลากีฬาสถานของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และกรมทหารม้ าที 5 กองพลที 2 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรีและปิ ดศูนย์อย่างเป็ นทางการ
ลง ในวันที 26 ตุลาคม 2555 รวมระยะเวลา 18 วัน
“เราปิ ดศูนย์ เป็ นทางการวันที 26 ต.ค.54 แต่เราเริ มอพยพคนตังแต่วนั ที 24-25 ต.ค.54
คือนําท่วมธรรมศาสตร์ คืนวันที 21 ต.ค.54 พอ 22 ต.ค.54 ก็ท่วมหมด เริ มท่วมศูนย์พักพิงด้ วย
......” (ผู้อํานวยการศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์,9 พ.ย.55)
การเตรี ย มการพื นที พัก พิ ง ในสถานการณ์ แ บบวิ ก ฤติ เ ป็ นไปอย่ า งยื ด หยุ่น สามารถ
เปลียนแปลงได้ ตามสถานการณ์ เนืองจากในแต่ละวัน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าจะเจอปั ญหา
อะไรบ้ าง จึงต้ องมีการวางแผนเตรี ยมการล่วงหน้ า และคิดแก้ ปัญหาทุกวัน ซึงการเตรี ยมการ
ด้ านพืนทีรองรับผู้เข้ าพักพิงช่วงแรกจึงเป็ นแบบสามารถเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา เนืองจากไม่
สามารถกําหนดจํานวนผู้เข้ าพักพิงได้ ทีมงานฝ่ ายอาคารสถานที จึงต้ องทํางานตลอดเวลา และ
ต้ องมีความเข้ าใจร่วมกันในเรืองการทํางานในสถานการณ์แบบวิกฤติ และต้ องใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากัด เมือผู้พกั พิงเข้ ามาอย่างเต็มระบบ สิงทีเป็ นตัวกําหนดของพืนทีจึงเปลียนไปตามผู้พัก
พิง เช่น ผู้สงู อายุ ผู้ป่วย คนทีมีสตั ว์เลียงมาด้ วย จําเป็ นต้ องแยกผู้ป่วย แยกผู้พกั พิงทีมีสตั ว์เลียง
จัดพืนทีรับประทานอาหาร พืนทีเบิกจ่ายของประจําวัน สร้ างห้ องนําและห้ องอาบนําเพิม ซึงต้ อง
ปรับแก้ สถานการณ์ทกุ วัน
2. การบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2.1) โครงสร้ างศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จากผลการศึกษาโครงสร้ างศูนย์พักพิ งชัวคราวมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต )
ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่
1. หัวหน้ าศูนย์พกั พิงชัวคราวมีหน้ าทีเป็ นผู้นําในศูนย์พกั พิง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รั ง สิ ต ) ได้ แ ต่ง ตังให้ ผศ.ดร. ปริ ญ ญา
เทวานฤมิตรกุล เป็ นผู้อํานวยการศูนย์ พักพิงชัวคราว โดยมีอํานาจในการตัดสินใจ ประสานงาน
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และมอบหมายงานให้ ฝ่ายต่างๆไปการดําเนินการตามความเหมาะสม รวมทังการเข้ าร่วมประชุม
กับคณะต่างๆ เพือปรึกษาหารือและแก้ ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนร่วมกัน
“ศูนย์พกั พิง อ.ปริญญา เป็ นผู้บริหาร ตังกันเสร็จแล้ วก็จะวิง ประสานเรื องอืนๆ เรื องของ
การจัดการเรืองอะไรต่างๆนานา แต่เรืองภายในก็จะมีอยู่ไม่กีคนทีช่วยกันดู....” (เจ้ าหน้ าทีประจํา
ศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์,3 ธ.ค.55)
2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ได้ แก่
- ฝ่ ายสถานทีประกอบด้ วยเรืองการลงทะเบียน เรืองห้ องนํา สถานทีสําหรับซักผ้ าและ
ตากผ้ า และเรืองทีนอนหมอนมุ้ง
- ฝ่ ายอาหารประกอบด้ วยเรืองอาหารการกินของผู้พกั พิงรวมทังอาหารสําหรับเด็กอ่อน
อาหารสําหรับผู้ป่วย
- ฝ่ ายคลังสินค้ าจะประกอบด้ วยเรืองสิงของทีมีผ้ นู ํามาบริจาคทังหมด เช่นเครืองนุ่งห่ม
อาหาร สิงของทีจําเป็ นในชีวิตประจําวัน ฯลฯ
-ฝ่ ายพยาบาลประกอบไปด้ วยเรื องการดูแลรักษาผู้ป่วยขันพื นฐาน การคัดกรองผู้ป่วย
ซึงจะทํางานและประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- ฝ่ ายกิจกรรมนันทนาการ แบ่งเป็ น 3 กิจกรรม ดังนี 1)กิจกรรมเด็กของกลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์ จัดให้ มีพืนทีกิจกรรมสําหรับเด็ก เพือป้องกันและเฝ้าระวังความเสียงทีจะเกิดกับเด็ก
ทังในด้ านอุบัติเ หตุ การพลัดหลง การพลัดพรากจากพ่อแม่ ผู้ป กครอง หรื อการถูก ล่อล่ว ง
2)กิ จ กรรมทางศาสนา จัด ห้ องละหมาด และกิจ กรรมนํ าสวดมนต์ตอนกลางคืน ของกลุ่ม พุท ธ
ศาสนา และ 3)กิจกรรมนันทนาการ จัดหน่วยงานต่างๆจากภายนอกหมุนเวียนผลัดเปลียนกันมา
ทํากิจกรรมให้ แก่ผ้ พู กั พิง
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข้ า ง ต้ น ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ถึ ง แ ม้ ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั ว ค ร า ว
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รัง สิ ต ) จะตังขึนในภาวะฉุก เฉิ น แต่มีรู ป แบบการจัด การที
ครอบคลุมปั จจัย 4 ซึงเป็ นปั จจัยพืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์
2.2) กระบวนงานภายในศูนย์พกั พิงชัวคราว
เมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิ ดศูนย์พกั พิงชัวคราวเพือให้ ความช่วยเหลือเบืองต้ นตาม
สภาวะของผู้พัก พิง เช่น การตอบสนองปั จ จัย 4 จากนันให้ ผ้ พู ักพิ งลงทะเบีย น บัน ทึก ประวัติ
เพราะข้ อมูลของผู้พักพิ งมีความสําคัญ อย่างมากต่อการวางแผน การจัดการและการให้ ความ
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ช่วยเหลือ อีกทังยังเป็ นการคัดกรองผู้พกั พิงเบืองต้ นอีกด้ วย เมือลงทะเบียนผู้พักพิงเสร็จก็จะทํา
ป้ายชือประจําตัวให้ ผ้ พู กั พิง และแยกประเภทตามกลุม่ เช่น ผู้เจ็บป่ วยเรือรัง สตรีตงครรภ์
ั
ผู้พกั พิง
ทีมีสตั ว์เลียงมาด้ วยก็จะทําการแยกสัตว์ และจัดให้ เข้ าทีพักพร้ อมทังให้ คําแนะนํากฎระเบียบต่างๆ
ทีต้ องปฏิบตั ิร่วมกัน และทําการแยกผู้พักพิงออกเป็ นโซนรวมทังสิน 55 โซนเพือความสะดวกใน
การดูแล ซึงแต่ละโซนจะให้ สมาชิกเลือกตัวแทนโซนละ 1 คน เพือเป็ นตัวแทนในการประชุม และ
ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พกั พิงซึงเป็ นการดึงการมีส่วนร่วมของผู้พักพิงให้ เป็ น
ผู้ดแู ลซึงกันและกัน และร่วมกันพัฒนากฎระเบียบภายใน เพือให้ การอยู่ร่วมกันเป็ นไปได้ อย่าง
ราบรืน ลดปั ญหาต่างๆ เช่น การขอเบิกสิงของอุปโภคบริโภค การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้
พักพิงทีไม่สามารถทําได้ อย่างทัวถึง เป็ นต้ น อีกทังยังเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าทีของศูนย์พักพิง
ด้ วย ทังนีเมือผู้พักพิงเข้ าพักแล้ วจะแยกทํากิจกรรมประจําวัน เช่น การรับประทานอาหาร การ
ออกกํ าลังกาย การนัน ทนาการ ทังกิ จ กรรมที ศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราวจัดขึนเอง และกิ จ กรรมที มี
หน่วยงานภายนอกมาร่วมดําเนินการ สุดท้ ายเมือนําเริมท่วมเข้ ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และพืนทีอืนๆ รวมถึงศูนย์พกั พิง มหาวิทยาลัยได้ ปฏิบตั ิภารกิจสุดท้ ายโดยการโยกย้ าย
ผู้พกั พิงทีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยัง ศูนย์พักพิงแห่งอืนซึงเป็ นสถานทีปลอดภัย ได้ แก่
ศูนย์ราชมังคลากีฬาสถานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมทหารม้ าที 5 กองพลที 2 รักษา
พระองค์ จังหวัดสระบุรีและปิ ดศูนย์อย่างเป็ นทางการ ซึงแสดงตามภาพที 4.1 ดังนี
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ภาพที 4.1
แสดงกระบวนงานในศูนย์พกั พิงชัวคราวเป็ นแนวทางปฏิบตั ิพืนฐาน
เปิ ดศูนย์ พกั พิงชัวคราว
ผู้อพยพขาเข้ า
การตอบสนอง
ปั จจัย 4

ให้ ความช่วยเหลือเบืองต้น
รักษาพยาบาล

ลงทะเบียน
ผู้พกั พิงทีมี
สัตว์เลียง

แยกประเภทผู้พกั พิง

เจ็บป่ วย/บาดเจ็บ
สตรีมีครรภ์

เจ้ าหน้ าทีศูนย์ฯ นําผู้พกั พิง เข้ าทีพัก และให้ คําแนะนํากฎ/ระเบียบ
จัดผู้พักพิง
เป็ น
55 โซน

ผู้พกั พิงทํากิจกรรม
เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์ฯ ให้ ข้อมูล/ข่าวสาร แก่ผ้ อู พยพ
ประชาสัมพันธ์และเตรียมการอพยพกลับ
ผู้พกั พิงขาออก

เลือกผู้นํา
ของแต่ละโซน
เจ้ า ห น้ า ที ตั ว แ ท น
อาสาสมัคร และผู้นํ า
ของแต่ละโซน ประชุม
สรุ ปผลกา รทํ างา น
ของแต่ละวัน

ปิ ดศูนย์พักพิงชัวคราว
ทีมา : ปรับมาจากแผนผังกระบวนงานภายในศูนย์พัก พิงชัวคราวของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (หน้ า11: 2554)
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2.3 การจัดการพืนทีภายในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ยิมเนเซียม 1 และ 2
การจัดการพืนทีภายในของศูนย์พกั พิง จะเป็ นอาคาร 2 ชัน มีบนั ไดเชือมต่อระหว่างชันที 1
และ 2 ซึงพืนที ชันที 1 ประกอบไปด้ วยทีพักกลุ่มที 1 มีทังหมด 26 โซน ใกล้ พืนทีพักจะมีพืนที
สําหรั บ ทํ าพิ ธีละหมาดของผู้พัก พิงที เป็ นชาวมุสลิม และมีพืนสําหรับ ทํ ากิ จ กรรม ใกล้ ๆลาน
กิจกรรมจะมีห้องเล็กไว้ สําหรับเก็บของบริจาคทีเป็ นจําพวกนํา ข้ าวสาร และของบริ จาคอืนๆ ส่วน
นอกตัวอาคารมีโรงครัวแยกออกไปสําหรับประกอบอาหาร และแจกอาหารให้ ผ้ พู ักพิง นอกจากนี
ด้ านนอกอาคารยังมีห้องนําและสุขาทีสร้ างขึนเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ พู กั พิงได้ ใช้ บริการ
พืนทีชันที 2 ประกอบไปด้ วยทีพักกลุ่มที 2 มีทังหมด 29 โซน ใกล้ ๆทีพักจะมีศนู ย์วิทยุ
สําหรับติดต่อสือสารทังภายในและภายนอกศูนย์ พักพิง มีระเบียงล้ อมรอบอาคารชันสอง และมี
ห้ องเล็กๆ แยกย่อยมากมาย ซึงประกอบไปด้ วย ห้ องพยาบาล ห้ องพักคนไข้ ห้ องคัดแยกเสือผ้ า
ห้ องจ่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ พู กั พิง กองอํานวยการ กองรักษาการณ์ และด้ านหน้ าของชันที 2 มีทางลาด
ยกระดับ ที สามารถขึนมาจากชันที 1 รถสามารถขับ ขึนมาเพื อบริ จ าคสิงของได้ ซึงจะมี ฝ่าย
คลังสินค้ าตังซุ้มอยู่ด้านหน้ าเพือรับของบริจาค นอกจากนีตัวอาคารชันที 2 ยังมีลานแยกออกไป
เป็ นพืนทีโล่งแจ้ งแต่มีหลังคา ซึงใช้ เป็ นทีพักพิงสําหรับสัตว์เลียง แสดงตามภาพที 4.2 ดังนี
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ภาพที 4.2
ลักษณะภายในของศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ยิมเนเซียม 1 และ 2
Fl.2

กองรักษาการณ์

ทีพักสัตว์เลียง

ระเบี ยง

ฝ่ ายพยาบาล

ศูนย์วทิ ยุ
ประตูทางออก

ทีพัก2

ห้ องพักคนไข้
ห้ องคัดแยก
เสือผ้ า

ระเบี ยง

ฝ่ ายคลังสินค้ า
บันไดลง Fl.1

งานจ่าย

กองอํานวยการ

ทางยกระดับสําหรับรถขึนมาบริ จาคสิงของ

บันไดขึน Fl.2

Fl.1

ทีละหมาด

ห้ อง
นํา
ทีพัก1

คลังเก็บนําดืม ข้ าวสาร
อืนๆ
ลานกิจกรรม
สําหรับเด็ก

โรงครัว
ประตูทางออก

ทีมา : จากการสัมภาษณ์อาสาสมัคร

ประตูทางออก
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3. ข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ประชากร
ผลการศึกษาข้ อมูลทัวไปของกลุ่มประชากรแบ่งออกได้ เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริ หาร/
เจ้ าหน้ าทีจํานวน 2 คน และกลุม่ อาสาสมัครทีเป็ นนักศึกษา/บุคคลภายนอก จํานวน 5 คน ทีเข้ า
มาทํางานเป็ นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พักพิงชัวคราว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554 ซึงมีประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัคร 4 คน
และไม่มีประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัคร 3 คน ซึงสามารถแสดงได้ ดงั ตารางที 4.1
ตารางที 4.1
แสดงข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ประชากร
กลุ่ม

ชือ-สกุล
1. ผศ.ดร. ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล

ตําแหน่ งหน้ าที
ประจําศูนย์ พกั พิง
ชัวคราว
ผู้อํานวยการ

ประสบการณ์ ภูมิหลังการทํางาน
อาสาสมัคร

มีป ระสบการณ์ ก ารการจัดตังและบริ ห าร
ศูน ย์ พัก พิ งเพื อช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัย คลืน
ผู้บริหาร/
ยักษ์ สนึ ามิชาวต่างประเทศในภาคใต้ เมือปี
เจ้ าหน้ าที
2547
2. คุณธรรมพล
เจ้ าหน้ าที
มีประสบการณ์การทํางานด้ านอาสาสมัคร
ศรีสวุ รรณ พรชฎาธร
เพื อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย คลืนยัก ษ์ สึน ามิ
ชาวต่างประเทศในภาคใต้ เมือปี 2547
3. นายกษิ ดิศ
อาสาสมัครฝ่ ายทีพัก ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานเป็ น
ครุฑางคะ
อาสาสมัคร
4. น.ส.สันห์สิริ
อาสาสมัครฝ่ ายทีพัก เคยเป็ นอาสาสมัครปี 2553 โดยการช่วยทํ า
อาสาสมัคร เหมทานนท์
สัตว์เลียง
กระสอบทรายเพือป้องกันนําท่วม
5. นายเจนวิทย์
อ า ส า ส มั ค ร ฝ่ า ย ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานเป็ น
เชือสาวะกี
อาหาร
อาสาสมัคร
6. นายแพทย์ปกรณ์กิจ อ า ส า ส มั ค ร ฝ่ า ย ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานเป็ น
พฤกษาอุดมชัย
พยาบาล
อาสาสมัคร
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
แสดงข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ประชากร
กลุ่ม

ชือ-สกุล

อาสาสมัคร 7. นายกอบกาญจน์
กาฬกาญจน์

ตําแหน่ งหน้ าที
ประสบการณ์ ภูมิหลังการทํางาน
ประจําศูนย์ พกั พิง
อาสาสมัคร
ชัวคราว
อ า ส า ส มั ค ร ฝ่ า ย เคยทํางานช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิเมือ
คลังสินค้ า
ปี 2547 ร่วมกับกองทัพอากาศ โดยมีหน้ าที
ดูแลคลังสินค้ า แยกของทีประชาชนนํามา
บริจาค

จะเห็นได้ ว่าจากการนําเสนอข้ อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทังสิน 7 คน ซึงได้ แก่
ผู้อํานวยการ 1 คน เจ้ าหน้ าที 1 คน ล้ วนมีประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัครในเหตุการณ์
ภัยสึนามิทงสิ
ั น ในขณะทีอาสาสมัคร 5 คน ทํางานในฝ่ ายทีแตกต่างกัน ได้ แก่ ฝ่ ายทีพัก ฝ่ ายที
พักสัตว์เลียง ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายพยาบาล และฝ่ ายคลังสินค้ า ซึงผู้ศึกษาสัมภาษณ์ฝ่ายละ 1 คน
พบว่า อาสาสมัครมีประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครเพียง 2 คน และไม่เคยมีประการณ์การ
ทํางานอาสาสมัครเลย 3 คน
ส่วนที 2 การบริหารจัดการอาสาสมัคร ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาสาสมัคร
ในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผลการศึกษาด้ านการบริ หารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พักพิงชัวคราว พบว่าการบริ หาร
จัดการอาสาสมัครวางระบบแบบยืดหยุ่นปรับตามสถานการณ์ เนืองจากเป็ นศูนย์พกั พิงชัวคราวที
เปิ ดขึนในภาวะวิกฤตไม่ได้ มีการเตรียมการอย่างมีแบบแผน
โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (ผู้อํานวยการ,สัมภาษณ์ ) ได้ สรุปหลักการบริ หาร
จัดการศูนย์พกั พิงผู้ประสบอุทกภัย 4 ข้ อดังต่อไปนี คือ
1. หน้ าทีหลักคือ จัดหาปั จจัยสีให้ แก่ผ้ พู กั พิง ทังทีพักอาศัย ซึงหมายรวมถึงเรืองทีอาบนํา
สุขา สัตว์เลียง อาหาร เครื องนุ่งห่ม และสิงของทีจําเป็ นต่อการใช้ ชีวิตประจําวันจําพวก แปรง
สีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้ าอนามัย ฯลฯ และยารักษาโรค
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2. วางระบบอาสาสมัคร ซึงถือเป็ นฟั น เฟื องที ทําให้ ศูนย์ ดําเนิน การไปได้ ระบบงาน
อาสาสมัครเป็ นไปตามเนืองานของข้ อหนึง มีภารกิจอะไร ก็จะมีฝ่ายอาสาสมัครตามนัน
3. ทํางานเป็ นแนวระนาบ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยธรรมศาสตร์ ใช้ หลักการทํางาน
แนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิงแบบสังการ ทุกคนทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการคิดในการแก้ ปัญหา
4. ปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเสมอภาค ทุกคนทีมาเป็ นผู้พักพิงไม่ว่าเขาจะยากดีมีจน จะมี
หน้ าทีการงานหรืออาชีพอะไร ทางศูนย์พกั พิงจะปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเสมอภาค เพราะเราถือว่า
ทุกคนทีศูนย์พกั พิงฯ รวมถึงตัวเราด้ วย คือ คนไทยทีมีศกั ดิ ศรี ของความเป็ นเจ้ าของประเทศอย่าง
เสมอกัน
“...ระบบการจัดการศูนย์พกั พิงของธรรมศาสตร์อาจจะโชคดีตรงที ด้ วยต้ นทุนทีเราคิดเรือง
ความเป็ นมนุษ ย์ ความรู้สึกของเขา… เราไม่ได้ ป ฏิบัติกับ ผู้มาพักพิ งแบบเป็ นผู้ทีนอนรอความ
ช่วยเหลือ เขามีศัก ยภาพที จะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึงกัน และกัน ...” (ผู้อํานวยการ
,สัมภาษณ์,9พ.ย.55 )
“...เราปฏิบตั ิแบบเขาเป็ นพลเมืองของศูนย์ ให้ เขาเป็ นศูนย์กลาง ไม่ใช่อยู่ใต้ อํานาจทีต้ อง
ทําตามสัง เราถือว่าเป็ นแนวระนาบไม่ใช่แนวดิง ดังนันเราใช้ วิธีการแบบประชาธิปไตย...”
(ผู้อํานวยการ,สัมภาษณ์,9พ.ย.55)
“...ประสบการณ์ของอาสาสมัครทีเกิดขึนในศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ จะต่างจากทีอืน...
ด้ วยความเป็ นธรรมศาสตร์ ไม่วา่ คนๆนันจะเป็ นธรรมศาสตร์หรื อไม่เป็ นธรรมศาสตร์ แต่พอเข้ ามา
บรรยากาศมันถูกหลอมเข้ าไปโดยอัตโนมัติ ทําให้ มมุ มองเรื องคน เรื องความรู้สึกของคนเป็ นสิงที
เราให้ ความสําคัญ ... ” (เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง,สัมภาษณ์,3 ธ.ค.55 )
ซึงการบริ หารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พักพิงแบบแนวระนาบ จะมีลกั ษณะทีมีระดับ
การบังคับบัญชาน้ อย สังงานเร็ว ผู้ใ ต้ บังคับ บัญ ชามีอิสระในการคิดตัดสินใจ ยืดหยุ่น ได้ ไม่มี
กฎระเบียบทีเคร่งครัด ส่วนใหญ่จะทํางานเป็ นกลุม่ ทุกคนจะมีหน้ าทีความรับผิดชอบทีแตกต่างกัน
ไปแต่สามารถทํางานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องถือว่าเป็ นหน้ าทีใคร ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีสว่ นร่วม ทุกคนทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการคิดในการแก้ ปั ญหา ปฏิบัติต่อทุก คนอย่างเสมอภาค เพราะทุก คนเป็ น
พลเมื อ งของศูน ย์ ไม่ใ ช่ อ ยู่ ภ ายใต้ อํ า นาจที ต้ อ งทํ า ตามคํ า สัง เป็ นการส่ ง เสริ ม โอกาสให้
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ผู้ปฏิบตั ิงานได้ เพิมการเรียนรู้และได้ พฒ
ั นาตนเอง ซึงถือว่าเป็ นรูปแบบการปฏิบัติงานแนวระนาบ
ใช้ วิธีการแบบประชาธิปไตยในการทํางาน เพราะถือว่าทุกคนทีศูนย์พกั พิงมีศกั ดิ ศรีและมีศกั ยภาพ
ทีจะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึงกันและกันได้ แสดงได้ ดงั ภาพที 4.3
ภาพที 4.3
รูปแบบการบริหารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงแบบแนวระนาบ
ผู้บริหาร
เจ้ าหน้ าที

ฝ่ ายทีพัก

ฝ่ ายคลังสินค้ า

ฝ่ ายอาหาร

ฝ่ ายพยาบาล

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

ทีมา : จากการสัมภาษณ์ผ้ อู ํานวยการศูนย์พกั พิง
การบริ ห ารการจัดการอาสาสมัครมีก ระบวนการสําคัญ 5 ประการ คือ การคัดเลือก
อาสาสมัคร การปฐมนิ เ ทศและการฝึ กอบรม การวางแผน การติ ดตามผลการทํ า งานของ
อาสาสมัคร การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร
1. การคัดเลือกอาสาสมัคร
การคัด เลือกอาสาสมัครเป็ นขันตอนที สําคัญ โดยสิงที ต้ องคิ ดให้ ไ ด้ ใ นเบื องต้ น คื อ
คุณลักษณะของอาสาสมัครทีต้ องการเหตุผลสําคัญทีบุคคลเหล่านีสนใจทีจะมาเป็ นอาสาสมัคร
เราจะหาบุคคลเหล่านีได้ ทีไหนและเมือใด และเราจะสร้ างสืออะไรทีสามารถดึงดูดผู้ทีมีศกั ยภาพ
เหล่านี ให้ มาสมัครเป็ นอาสาสมัครในโครงการของเรา จากนันจึงเป็ นกระบวนการค้ น หาและ
คัดเลือกบุคคลที มีคุณสมบัติทีเหมาะสมเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครในภาระงานที สอดคล้ องกับ ทัง
เป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของตัวอาสาสมัครเอง
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ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารไม่ได้ มีการคัดกรองหรือคัดเลือกอาสาสมัครผ่านกระบวนการ
ใดๆ เพราะเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึนในภาวะวิกฤต ทางศูนย์พักพิงชัวคราวจึงไม่สามารถคัดเลือก
อาสาสมัครได้ แต่ต้องการอาสาสมัครทีตังใจ อาสาสมัครส่วนใหญ่ จะเป็ นอาสาสมัครทีเข้ ามา
ทํางานด้ วยความสมัครใจ กับเพือนชักชวนมา แต่การทํางานในศูนย์พกั พิงมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเภทงาน งานบางประเภทต้ องมีความรับผิดชอบสูงและต้ องการผู้ทีมีความสามารถ
เฉพาะ เช่น งานอาสาสมัครฝ่ ายอาหาร งานอาสาสมัครฝ่ ายพยาบาล งานอาสาสมัครฝ่ ายสัตว์
เลียง เป็ นต้ น ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที และอาสาสมัครจึงต้ องมีการสรรหาอาสาสมัครทีมีความรู้เฉพาะ
ทางมาช่วยปฏิบตั ิงาน ซึงกระบวนการสรรหาอาสาสมัครนันส่วนใหญ่เกิดขึนเองในลักษณะทีไม่
เป็ นทางการ กล่าวคือ อาสาสมัครส่วนใหญ่จะทราบเรื องราวรายละเอียดกันจากการบอกต่อ
ชักชวน หรือผ่านทางสืออินเตอร์เน็ต
“...ตามนักศึกษามาช่วยเป็ นอาสาสมัคร…ดึงเอาตัวนักศึกษาซึงเป็ นแกนในแต่ละส่วน ไม่
ว่าจะเป็ น อมธ. สภา กรรมการนักศึกษาหอพัก กลุม่ ต่างๆทีพอรู้จกั กันมาช่วยกันทําเท่าทีเราทําได้
ก่อนขาดเหลือยังไงค่อยจัดการ...ฝ่ ายสัตว์เลียงเริ มจากมีน้องนักศึกษาซึงไม่ได้ เรี ยนสัตวแพทย์ ก็
ช่วยกันดูแลไปเรือยๆ จนมีอาสาสมัครทีเป็ นสัตว์แพทย์ มาช่วย…” (เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พักพิง,
สัมภาษณ์, 3 ธ.ค.55 )
อาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราวจะมีอาสาสมัคร 2 กลุม่ ด้ วยกัน คือ
- อาสาสมัครประจํา คือ อาสาสมัครทีอยู่ทํางานประจําทุกวันในศูนย์พกั พิง ซึงจะเป็ นแกน
หลักในการทํางานในฝ่ ายต่างๆ อาสาสมัครกลุม่ นีจะรู้งานและกระบวนการทํางานทังหมดของแต่
ละฝ่ ายในศูนย์พกั พิงฯ ซึงถือว่าเป็ นแกนหลักสําคัญในการทํางาน
“...อาสาสมัครประจําก็คือเค้ าอยู่ค้างเลยครับ แล้ วเรารู้แน่ๆว่าเค้ าประจําอยู่ฝ่ายไหน...เรา
ต้ องมีอาสาสมัครประจําอยู่ในมือเรา…” (ผู้อํานวยการ, สัมภาษณ์,9พ.ย.55)
- อาสาสมัครรายวัน คือ อาสาสมัครทีมาทํางานเป็ นครังคราว ไม่ได้ อยู่ประจําศูนย์พักพิง
อาสาสมัครกลุม่ นีจะเป็ นอาสาสมัครทีคอยมาเติมเต็มและช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาสาสมัคร
ประจํา
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“...ส่วนอาสาสมัครทีเป็ นรายวันเค้ ามาเติมให้ ... แล้ วพอวันนันมีงานพิเศษอะไรขึนมาก็ให้
เค้ ามาช่ วยตรงนัน เราก็มีการแจ้ งมาว่าแต่ละฝ่ ายต้ องการคนกี คนในวันนี เราก็จับคู่ใ ห้ มาเจอ
กัน…” (ผู้อํานวยการ, สัมภาษณ์,9พ.ย.55)
ซึงทางศูนย์พักพิงปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ได้ เพราะการทีมีอาสาสมัครเข้ ามาทุกวันมัน
ไม่ใช่เรืองของแค่การช่วยทํางาน แต่พวกเขามาด้ วยความตังใจจริ ง เพราะพวกเขาคือคนทีจะมา
เป็ นกําลังด้ านจิตอาสา เพราะฉะนันจึงต้ องมีการจัดระบบอาสาสมัคร
2. การปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม
การปฐมนิเทศเป็ นกระบวนการทีช่วยสร้ างความมันใจในตนเองให้ กับอาสาสมัคร ว่ามี
ความพร้ อมและทักษะพอเพียงต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลในงาน
ใหม่ทีได้ รับมอบหมาย และยังช่วยสร้ างความเข้ าใจร่วมกันระหว่างองค์กรและเจ้ าหน้ าทีผู้ทํางาน
ใกล้ ชิดกับอาสาสมัคร และตัวอาสาสมัครเองด้ วย
ผลการศึก ษาพบว่าการปฐมนิ เทศและการฝึ กอบรมอาสาสมัครในศูนย์ พักพิ งชัวคราว
ไม่ได้ มีโครงการเตรี ย มความพร้ อมอาสาสมัครในภาพรวม เนื องจากอาสาสมัครทุกคนมาด้ วย
ความรีบเร่ง และก็กระจายอาสาสมัครไปอยู่ตามจุดต่างๆในศูนย์พกั พิง
“...ตอนนันเราไม่ได้ มีโครงการเตรียมความพร้ อมอาสาสมัคร พออาสาสมัครทุกคนมาด้ วย
ความเร่งรีบก็ถกู กระจายให้ ไปอยู่ทีต่างๆ เพราะฉะนันมันก็เกิดปั ญหา...” (เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์
พักพิง, สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
แต่ใ นฝ่ ายต่างๆก็จ ะมีอาสาสมัครประจําเป็ นแกนนํ าหลัก ในการทํ างาน หรื อเรี ย กว่า
หัวหน้ าฝ่ าย เป็ นคนสอนงานให้ กับอาสาสมัครร่วมทีม เพือตกลงกติกา และกระบวนการทํางาน
ของฝ่ ายนันๆ เพือเป็ นข้ อปฏิบัติให้ เป็ นไปในทางเดี ยวกันซึงจะสะดวกต่อการทํางานและบริ หาร
จัดการงานให้ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของตนเอง อย่างไรก็ตามทางศูนย์พักพิงไม่ได้ มีรูปแบบ
การปฐมนิเทศทีชัดเจน
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3. การวางแผนและการจัดการ
ผลการศึก ษาพบว่าการดํ าเนิ น การของการวางแผนและการจัดการอาสาสมัครแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
- การวางแผนและการจัดการศูนย์พกั พิงฯ
การวางแผนและการการจัดศูนย์พกั พิงเป็ นการเตรียมความพร้ อมในเรืองสถานที อุปกรณ์
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นหมอน ทีนอน และสิงจําเป็ นทีต้ องใช้ ในการดําเนินชีวิต ซึงการเตรี ยมการของ
พืนทีพักพิงในสถานการณ์แบบนีเป็ นไปอย่างยืดหยุ่น ซึงอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ คิดแก้ ปัญหา
กันทุกวัน และมีการจัดระบบการดูแลผู้พักพิงออกเป็ นโซน คือ ศูนย์ประชุมทีใช้ เป็ นศูนย์พักพิง
ชัวคราวจะมีสองชัน จึงต้ องแบ่งออกเป็ นโซน 55 โซน จึงจะดูแลกันหมด แบ่งเป็ นชันล่าง 26 โซน
ชันบน 29 โซน แล้ วแต่ละโซนก็ให้ เลือกตัวแทนมา 1 คน เพือเป็ นตัวแทนของโซนนันๆ เรี ยกเล่นๆ
ว่า ผู้ใหญ่บ้ าน โดยให้ ผ้ ใู หญ่บ้ านของแต่ละโซนดูแลจัดการสมาชิ กของตัวเอง และคอยเป็ นผู้
ประสานงานระหว่างศูนย์พกั พิง กับผู้พกั พิง ทําให้ สาสมารถแก้ ไขปั ญหาการสือสารข้ อมูลข่าวสาร
ให้ ได้ รับทราบโดยทัวกัน ทุกๆวันจะเรี ยกหัวหน้ าโซนมาประชุม เพือซักถามปั ญหาทีเกิดขึน และ
ร่วมกันคิดเพือหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา ซึงเป็ นเครื องมือทีทําให้ ศนู ย์พักพิงผ่านวิกฤตหนักได้ เป็ น
อย่างดี เพราะหนึงผู้พกั พิงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สองคือช่วยเหลือซึงกันและกันภายในโซน
สามคือให้ ผ้ พู กั พิงช่วยเหลืองานส่วนกลาง ดังนันจึงช่วยแบ่งเบาภาระของศูนย์พกั พิงได้ ดี
“...เราจัดตังศูนย์พกั พิงเราต้ องคิดถึง คนแก่ คนป่ วย เด็ก เด็กอ่อน และสัตว์เลียงทีมากับผู้
พักพิงด้ วย...ศูนย์ประชุมทีเราใช้ ทําศูนย์พักพิงมีสองชัน คือ ชันหนึงกับชันสอง แล้ วแบ่งเป็ นโซน
คือ มันต้ องกลุม่ ย่อยมันถึงดูแลกันหมดคน 4,000 คน ก็แบ่งเป็ นชันล่าง 26 หมูบ่ ้ าน แบ่งตามโซน
ทีนอนเราเรี ยกเป็ นโซนนะครับ ชันบนมี 29 แต่ละโซนจะมีผ้ นู ํา 1 คน เหมือนผู้ใหญ่บ้าน แล้ วก็
ประชุมโซนทุกวัน...” (ผู้อํานวยการ, เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พกั พิง, สัมภาษณ์,9พ.ย.55, 3ธ.ค.55 )
- การวางแผนและการจัดการอาสาสมัคร
การวางแผนและการจัด การอาสาสมัค รเป็ นหัว ใจสํ า คัญ ต่อ ความสํ า เร็ จ ของงาน
อาสาสมัคร โดยการวางแผนอาสาสมัครจะต้ องมีทิศทางทีชัดเจนเพือไปถึงภารกิจหรือเป้าหมายที
วางไว้ จากผลการศึกษาด้ านการวางแผนและการจัดการอาสาสมัครพบว่า ระบบการบริ ห าร
จัดการงานอาสาสมัครอาจไม่เป็ นรูปธรรมชัดเจน วางระบบแบบยืดหยุ่นปรับตามสถานการณ์ โดย
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วางตามเนื องาน และภารกิ จ 4 ฝ่ าย ดังนี ฝ่ ายสถานที ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายคลังสินค้ า และฝ่ าย
พยาบาล ซึงแต่ละฝ่ ายก็จะก็จะมีหวั หน้ าฝ่ ายเป็ นผู้ดแู ลเรืองนันๆโดยตรง
“...ฝ่ ายตังตามภารกิจแล้ วมีหัวหน้ าฝ่ าย … เราตังศูนย์ ขึนเพืออะไร ตังเพือให้ เค้ าพักพิง
แล้ วการทีคนมาพักพิงเค้ าต้ องการปั จจัย4 … ก็ตงฝ่
ั ายมาตามปั จจัย 4 ได้ แก่ ฝ่ ายทีพัก ฝ่ าย
อาหาร ฝ่ ายเครืองนุ่งห่ม ฝ่ ายรักษาพยาบาล แค่นีเอง 4 ฝ่ าย...” (ผู้อํานวยการ, สัมภาษณ์,9พ.ย.
55)
- ด้ านการจัดการสถานที (ฝ่ ายทีพัก) ทําหน้ าทีจัดการพืนทีของศูนย์พกั พิงชัวคราวให้ เป็ น
ระเบียบและเป็ นระบบ จัดหาเครืองมือ อุปกรณ์ เครื องใช้ ทีจําเป็ นต่อศูนย์ พักพิงชัวคราว การทํา
ความสะอาดสถานที กํ า จัด สิ งสกปรก การดูแ ลสุข า จัด หาพื นที สํ า หรั บ ซัก ล้ า ง มี ก ารจัด
ยานพาหนะขนสิงของ และมีการจัดการแนะนําเส้ นทางคมนาคมสําหรับกลับออกไป รวมทังการ
จัดเวรตรวจตราความปลอดภัย รักษาความสงบ
“ฝ่ ายทีพักก็จะมี ลงทะเบียน เรืองห้ องนํา ทีตากผ้ าซักผ้ า ไม่ใช่มีแค่เรื องทีนอน หมอน
มุ้งเพียง อย่างเดียว” (ผู้อํานวยการศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์,9 พ.ย.55)
- ด้ านการลงทะเบียน (กองอํานวยการ) ประกอบด้ วย การลงทะเบียนผู้พักพิง ทังอพยพ
เข้ าและกลับออกไป หน่วยประสานงานภายในและภายนอกของศูนย์พักพิงชัวคราว ระบบการ
สือสารของศูนย์พกั พิงชัวคราว ข้ อมูลบุคคลของผู้อพยพ
“กองอํานวยการ จะมีหน้ าทีทําทะเบียนผู้พกั พิง ว่าแต่ละวันมีผ้ พู ักพิงย้ ายเข้ ามากีคนจาก
พืนที ไหนบ้ าง และคอยประสานงานกับ พืนที ภายนอกศูน ย์ศนู ย์เ พือขอความช่วยเหลือในด้ าน
ต่างๆ” (เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์, 3 ธ.ค.55)
- ด้ านการจัดการอาหาร (ฝ่ ายอาหาร) มีการกํ าหนดตารางเวลาการแจกจ่ายอาหาร
ประจําวัน กําหนดจุดรับอาหารในแต่ละวัน จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร บริ หารจัดการ
ข้ าวกล่องทีมีคนนํามาบริจาค ประเมินสถานการณ์ด้านอาหารและนําดืม โดยมีปัจจัยประกอบ
คือ ผู้พกั พิงและเครืองบริโภคทีมีอยู่ ตลอดจนสัดส่วนทีเหมาะสมต่อการให้ บริ การผู้พักพิงในแต่
ละวัน รวมทังจัดหาภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบการเตรียมอาหาร การจัดเมนูอาหาร และ
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การถนอมอาหาร ถ้ าอาหารกล่องไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้พักพิง ฝ่ ายอาหารก็จะต้ อง
ประกอบอาหารเอง เพือให้ เพียงพอต่อความต้ องการและจํานวนของผู้พกั พิง
“อาสาสมัครโรงครัวก็อีกชุดหนึง โรงครัวก็จะแบ่งออกเป็ นสองจุดอีก จุดทีประกอบปรุ ง
อาหาร กับ จุดที ต้ องบริ หารจัดการข้ าวกล่องทีมีคนนํ ามาส่งให้ ” (เจ้ าหน้ าที ประจําศูนย์ พัก พิ ง
ชัวคราว, สัมภาษณ์, 3 ธ.ค.55)
- ด้ านการพยาบาล (ฝ่ ายพยาบาล) การปฏิบัติการช่วยเหลือด้ านสุขภาพ จัดให้ มีห้อง
พยาบาลในศูนย์พักพิงชัวคราวทีให้ บริ การ 24 ชัวโมง เพือดูแลด้ านสุขภาพของผู้พักพิง โดยจัด
บุคลากรให้ คําปรึกษาด้ านสุขภาพ ประสานงานให้ มีทีมแพทย์ประจําวันเพือตรวจสุขภาพผู้พักพิง
ทีเป็ นผู้ป่วย มีการจัดทําแฟ้มผู้ป่วย มีการแยกผู้ป่วยหนักทีต้ องการดูแลเป็ นพิเศษออกจากผู้พักพิง
และมีระบบการประสานงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติในการส่งต่อผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง
“ฝ่ ายปฐมพยาบาลหน่วยแพทย์ ในตอนแรกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเข้ า
มาช่วย ตอนหลังก็มี นักศึกษาแพทย์ จากต่างประเทศมาช่วย...ก็มีพืนที พักของคนป่ วย ก็มีการ
จัดการอีก คนป่ วยทีป่ วยหนักก็ต้องแยกพืนที...” (เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พักพิงชัวคราว, สัมภาษณ์
,3 ธ.ค.55)
- ด้ านการจัดการสิงของทีมาบริ จาค (ฝ่ ายคลังสินค้ า) มีหน้ าที รับบริ จาคและจัดทําบัญชี
สิงของบริจาค โดยทําหน้ าทีประสานกับผู้ประสบภัยให้ ทราบถึงความต้ องการความช่วยเหลือ มี
การจัดหมวดหมูข่ องทีบริจาคเพือสะดวกต่อการแจกจ่ายแก่ผ้ ปู ระสบภัย
“ฝ่ ายคลังสินค้ าจะมีหน้ าทีรับบริจาคสิงของ และทําบัญชีรายชือของบริ จาคว่าแต่ละวันมี
อะไรบ้ าง และใครเป็ นผู้บริจาค ...และมีหน้ าทีจัดการสิงของทีมีผ้ นู ํามาบริจาคให้ เป็ นหมวดหมู”่
(เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พกั พิงชัวคราว, สัมภาษณ์,3 ธ.ค.55)
ส่วนการจัดการและการทํางานร่วมกับอาสาสมัครนันผู้อํานวยการศูนย์พัก พิงใช้ วิธีการ
ทํางานแบบแนวราบ ใช้ วิธีการจัดการโดยการแบ่งการทํางาน และการประสานงานเป็ นทีม ซึงทีม
อาสาสมัครตังขึนมาตามภารกิจ และเป้าของแต่ละทีมคือ จงทําให้ บรรลุภารกิจทีเป็ นหน้ าทีของ
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ทีมนันๆ วิธีก ารก็ใ ห้ แต่ละที มคิดกันเอง จะใช้ วิธีก ารไหนก็ได้ สร้ างสรรค์ได้ เต็มที แต่ขอให้ เป็ น
วิธีการทีไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอืน ไม่ผิดต่อกฎหมาย และถ้ าหากว่าทีมหนึงทีมใดต้ องเข้ าไป
เกียวข้ องกับอีกทีมหนึงก็ให้ ไปติดต่อประสานงานกัน หากมีปัญหาทางนโยบายก็ให้ นํากลับมา
ปรึกษาผู้อํานวยการหรือเจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง เพือช่วยกันคิดร่วมกันตัดสินใจด้ วยกัน ทังนีจะเห็น
ได้ วา่ รูปแบบการบริ หารหรื อการทํางานแบบแนวราบทําให้ ทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการคิดใน
การแก้ ปัญหา ซึงถือเป็ นข้ อดีทีทําให้ อาสาสมัครทุกคนได้ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากการทํางาน
“...ในส่วนของอาสาสมัครเราก็ใช้ วิธีการการจัดการโดยการแบ่งการทํางานเป็ นทีม คือเรา
ตังฝ่ ายตังทีมอาสาสมัครขึนมาตามภารกิจ แล้ วเป้าหมายของแต่ละทีม คือ จงทําให้ บรรลุภารกิจที
เป็ นหน้ าทีของทีมคุณ วิธีการเรืองของคุณ เพราะผมไม่สนใจวิธีการ ขอให้ เป็ นวิธีการทีไม่ไปละเมิด
สิท ธิ ของคนอื น ไม่ไ ปผิด ต่อกฎหมาย ว่า ไปเลยคุณ สร้ างสรรค์ ไ ด้ เ ต็มที …” (ผู้อํา นวยการ
,สัมภาษณ์,9พ.ย.55)
4. การติดตามผลการทํางานของอาสาสมัคร
เป็ นการได้ ป ระเมิน การปฏิ บัติง านของอาสาสมัคร เป็ นเสมือนหนึงภาพสะท้ อนการ
ปฏิบตั ิงานทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ทีใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครควรจะ
ปรากฎชัด และสามารถประเมินผลได้
ผลการศึก ษาพบว่าการติดตามผลการทํางานของอาสาสมัครในศูนย์พักพิงชัวคราวจะ
เป็ นไปในรูปแบบการประชุมหลังการปฏิบตั ิงานของแต่ละวันในเวลาประมาณ 22.00 น. บุคคลที
เข้ าร่วมประชุมคือ เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง ผู้นําของแต่ละโซน ตัวแทนอาสาสมัครในฝ่ ายต่างๆ เป็ น
การประชุมเพือสรุปปั ญหาทีเกิดขึนในแต่ละวัน ร่วมหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา และเป็ นการ
ประชุมเพือวางแผนการทํางานในวันต่อไป
“...เราก็มีการประชุมกันทุกกลางคืน เพือมาปรับแผนแก้ เกมส์ทีเกิดขึนแต่ละฝ่ าย...ประชุม
ว่ามันเกิดอะไรขึนบ้ างแล้ วจะเกิดอะไรขึนวันพรุ่งนีต้ องเตรี ยมการอะไรยังไง...” (เจ้ าหน้ าทีประจํา
ศูนย์พกั พิง, สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
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5, การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ นกระบวนการของการให้ รางวัลและจูงใจอาสาสมัครผู้อทุ ิศตน
ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาพบว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครในศูนย์พักพิงชัวคราวจะเป็ นไปใน
รูปแบบการให้ กําลังใจมากกว่าการให้ สิงของ เพราะการเข้ ามาทํางานอาสาสมัครเป็ นการเข้ ามา
ทํางานด้ วยการมีจิตใจอาสาทีจะอุทิศตนเพือช่วยเหลือผู้อืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนันจะแสดง
ออกเป็ นคําพูดและการให้ กําลังใจกันทุก ครังทีมีก ารประชุมหรื อการสรุปงาน เพราะการเข้ ามา
ทํางานในศูนย์พกั พิงชัวคราวเป็ นงานทีหนัก มีโอกาสปะทะกับอารมณ์ของผู้พักพิง และผู้ร่วมงาน
ในแต่ละฝ่ ายสูง ดังนันจึงต้ องมีการให้ กําลังใจซึงกันและกัน
“…การทํางานกับคนหมูม่ ากก็ต้องมีการกระทบกระทังกันบ้ าง…ซึงเราทํางานกับผู้พักพิง
จํานวนสองสามพัน คน เป็ นงานทีหนัก พอสมควร เพราะแต่ละคนมาจากต่างถินต่างทีก็มีความ
แตกต่างกัน จะให้ ทุกคนทําตามทีเราบอกทุกอย่างไม่ได้ หรอก...ก็ต้องทําใจยอมรับและทําความ
เข้ าใจ...ก็พูดคุยกันกับอาสาสมัครทุกครังทีประชุม ให้ กําลังใจซึงกันและกัน” (เจ้ าหน้ าทีประจํา
ศูนย์พกั พิง, สัมภาษณ์,3ธ.ค.55 )
ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว
ผลการศึกษาด้ านปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว มีดงั นี
1. ปั ญหาการเตรียมตัวก่อนเข้ ามาทํางานอาสาสมัคร
เนืองจากเหตุก ารณ์ อทุ กภัยเกิ ดขึนในภาวะวิกฤต ผู้บริ หารขาดการคัดเลือกและการ
ปฐมนิเทศเพือเตรียมความพร้ อมในการทํางานกับบุคคลทีมีปัญหาเฉพาะ และไม่มีการคัดกรอง
อาสาสมัครที มีความสามารถเฉพาะเพื อเข้ ามาทํ า งานที ใช้ ความเชี ยวชาญเฉพาะ เช่ น ฝ่ าย
พยาบาล ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายสัตว์เลียง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดกี ารปฏิบตั ิงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤตมักปรับเปลียนให้ มีความรวดเร็วตาม
สถานการณ์ที เกิ ดขึน เพื อตอบสนองต่อความฉุกเฉิน และงานอาสาสมัครบางประเภทต้ องใช้
ความชํานาญเฉพาะทาง หากอาสาสมัครไม่ได้ เตรียมความพร้ อมอย่างเหมาะสมและไม่ได้ รับการ
ปฐมนิเทศก็จะทําให้ การทํางานของอาสาสมัครเกิดปั ญหา
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“...ตอนนันเนีย เราไม่ได้ มีโครงการเตรียมความพร้ อมอาสาสมัคร พออาสาสมัครทุกคนมา
ด้ วยความเร่งรีบก็ถกู กระจายให้ ไปอยู่ทีต่างๆ เพราะฉะนันมันก็เกิดปั ญหาตามมาหลายอย่าง เช่น
อาสาสมัค รทํ า งานไม่ เ ป็ น ไม่ มี ค วามรู้ เรื องการทํ า งานด้ านนี ...” (เจ้ าหน้ าที ศูน ย์ พั ก พิ ง
,สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
2. ปั ญหาทัศนคติทีแตกต่าง
ภายใต้ ภาวะวิกฤตทีเกิดขึน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมของทุกคนไม่วา่ จะเป็ นผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที อาสาสมัคร และผู้พกั พิง มักจะแปรเปลียนไป
จากภาวะปกติ จะมีความวิตกกังวล ความหวาดกลัว หวาดระแวง ซึงจะส่งผลต่อการบริหารและ
การทํางานภายในศูนย์พกั พิง ผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าปั ญหาทัศนคติทีแตกต่างกันเป็ นสิงทีสร้ าง
ความขัดแย้ งให้ เกิดขึนในการปฏิบตั ิงาน เช่น อาสาสมัครบางคนตังใจจะมาทํางาน และคาดหวัง
ว่าการปฏิบัติงานอาสาสมัครเป็ นการให้ ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ ยาก ดังนันผู้ที รอรับ ความ
ช่วยเหลือจะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลและต้ องปฏิบตั ิอยู่ภายใต้ อํานาจของอาสาสมัคร จึงทําให้ เกิด
แนวปะทะทางด้ านอารมณ์ และความคิด เพราะสิงทีพบเจอไม่ได้ เป็ นอย่างทีอาสาสมัครคาดหวัง
“...อาสาสมัครบางคนทีพยายามจะทํางานเหมือนมืออาชีพแต่ไม่มืออาชีพ... คิดว่าตัวเอง
มีประสบการณ์เป็ นอาสาสมัครมาก่อนแล้ ว .... ฉันมาช่วยเหลือคุณ เพราะฉะนันคุณต้ องอยู่ภายใต้
อํานาจฉัน แต่พอมาเจอเหตุการณ์จริงมันไม่เป็ นอย่างทีคิดจึงทําให้ เจอแนวปะทะสูง เจอทังความ
กดดันจึงรับไม่ได้ ...” (เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง,สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
3.ปั ญหาการขาดความรู้ความเข้ าใจในการทํางานของอาสาสมัคร
ผู้บริหารมองว่าความรู้ในการทํางานเป็ นสิงสําคัญ งานบางประเภทต้ องการอาสาสมัครที
มีความรู้เฉพาะทางในการปฏิบตั ิงานเพราะหากอาสาสมัครปฏิบตั ิงานโดยขาดความรู้ความเข้ าใจ
ก็จะเป็ นผลเสียแก่ผ้ พู ักพิง เช่น อาสาสมัครที รับผิดชอบเรื องการดูแลเด็กก็ต้องมีความรู้พืนฐาน
เกียวกับเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นความรู้เรืองพฤติกรรม อาหารสําหรับเด็ก นมสําหรับเด็ก เพราะเด็กทารก
จะมีภมู ิต้านทานตํากว่าผู้พักพิงวัยอืนๆ อาสาสมัครฝ่ ายพยาบาลต้ องมีความรู้เกียวกับยา และ
การปฐมพยาบาลเบืองต้ นให้ กบั ผู้ป่วย อาสาสมัครฝ่ ายสัตว์เลียงจะต้ องมีความรู้เรื องโรคของสัตว์
พฤติกรรมสัตว์และการรักษาโรคเบืองต้ นให้ สตั ว์เลียงด้ วย ดังนันอาสาสมัครทุกคนจึงต้ องมีความรู้
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ทีเหมาะสมในการทํางานในฝ่ ายทีตนเองรับผิดชอบ และมีความเข้ าใจบนพืนฐานความต้ องการที
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลด้ วย
“...อาหารเด็กอ่อน มันละเอียดมากแม้ กระทังนมทีคนบริจาค ผมก็พึงรู้วา่ มีนมสําหรับเด็ก
แรกเกิดถึง6เดือน ,6 เดือน - 1 ขวบ , 1 ขวบ - 3 ขวบ, นมเด็ก 2 ขวบ ก็ให้ เด็ก 6 เดือนกินไม่ได้
อะไรก็ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจ ซึงผมก็ไม่คิด ว่าจะต้ องขนาดนัน มัน มีรายละเอีย ดเยอะมากที เราต้ องทํ า
ความเข้ าใจและเราเองก็คิดไม่ถึง...” (ผู้อํานวยการและเจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง ,สัมภาษณ์,9พ.ย.55,
3ธ.ค.55)
4.ปั ญหาด้ านการประสานงานและการสือสาร
ผู้บริหารมีความเห็นว่าปั ญหาการประสานงานและการสือสารเป็ นปั ญหาสําคัญอย่างหนึง
ในการบริ ห ารจัดการ จากผลการศึกษาพบว่าศูน ย์ พัก พิงมีก ารประสานงานและการสือสารที
เกียวข้ องกับงานอาสาสมัครมี 2 ประเภท คือ
- การประสานงานภายในศูนย์พักพิง เป็ นการสือสารระหว่างบุคคลที ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์พกั พิง ซึงเป็ นการแลกเปลียนข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมาระหว่างฝ่ ายต่างๆภายในศูนย์พักพิง
ซึงจะใช้ วิท ยุสือสารในการติด ต่อ ประสานงาน ซึงปั ญ หาที เกิ ด ขึน คือ การใช้ วิ ท ยุสื อสารกัน
ตลอดเวลาทําให้ มีเสียงรบกวนการทํางานเพราะพูดคนเดียวทุกคนได้ ยินกันหมด และทีสําคัญการ
สือสารผ่านวิทยุอาจเกิดภาวะใช้ อํานาจกับผู้พกั พิงและผู้ปฏิบตั ิตามได้
“..เรืองของการใช่วิทยุสือสารของอาสาสมัครของแต่ละฝ่ าย มีอะไรก็พดู ผ่านทางวิทยุหมด
บ้ าบอคอแตกก็พดู วิทยุกนั …คือพูดคนเดียวได้ ยินทุกคน...น่ารําคาญก็ปิดวิทยุไม่ถือเลย เพราะว่า
เรื องการสือสารผ่านวิทยุมนั ต้ องเป็ นเรืองสําคัญ...แล้ วแปลกอย่างหนึง กลายเป็ นว่าพอสังผ่านวิทยุ
กลายเป็ นอํานาจคือทุกคนต้ องหยุดฟั ง....” (เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง ,สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
นอกจากนียังมีเรืองการสือสารระหว่างผู้พักพิงทีเป็ นหัวหน้ าโซนกับผู้พักพิงทีเป็ นสมาชิก
ในโซน คือ การใช้ อํานาจในการสังการให้ สมาชิกในโซนทําตามทีตนเองบอก เพราะถือว่าตนเอง
เป็ นใหญ่ รู้ทกุ อย่าง เพราะเป็ นตัวแทนในการเข้ าประชุมทุกวัน
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- การประสานงานภายนอกศูน ย์พักพิ ง เป็ นติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์พัก พิงและ
องค์การภายนอกทีเกียวข้ อง ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นการขอความช่วยเหลือและการขอรับบริ จาคของ
ซึงปั ญหาทีพบในด้ านการประสานงานภายนอกศูนย์พักพิง คือ เรื องการประสานและการสือสาร
เรืองการขอรับบริจาคสิงของทีขาดแคลนภายในศูนย์พักพิง ปั จจุบันช่องทางการติดต่อสือสารมี
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึนเนืองจากอินเตอร์เน็ตและสือออนไลน์ตา่ งๆสามารถทําให้ ติดต่อถึง
กันได้ นันคือข้ อดีของสือออนไลน์ทีทําให้ ประสานงานและติดต่อกันได้ ทกุ กลุม่ คนและทุกพืนที แต่
ข้ อเสียทีพบในเรืองการประสานและการสือสารในการบริ หารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พักพิงฯ ก็
คือ ระบบการทํางานและความเข้ าใจไม่ตรงกัน เช่น กรณีตวั อย่างด้ านการขอรับบริจาคสิงของที
ขาดแคลน กล่าวคือ เมือศูนย์พกั พิงขาดแคลนสิงใดสิงหนึงก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ หรื อ
ผ่านการบอกต่อของอาสาสมัครด้ วยกัน แต่สิงของบางอย่างก็ไม่ได้ ต้องการเป็ นจํานวนมาก แต่
เมือมีการบอกต่อและแชร์ผา่ นสือและกลุม่ ต่างๆทางโลกออนไลน์ก็ทําให้ เกิดปั ญหา คือ ของเข้ ามา
บริจาคมากเกินต่อความต้ องการของศูนย์พักพิง ผลทีตามมาจึงทําให้ ไม่มีพืนทีเก็บเพราะมีพืนที
จํากัด ซึงปั ญหาก็เกิดจากการติดต่อสือสารและการประสานงานทีไม่ชดั เจน
“...ตอนนันสือออนไลน์ เฟสบุ๊คเองก็มีข้อดีข้อเสีย คือ อาสาสมัครก็มีคนหวังดี เห็นเราขาด
อันโน่นอันนี บอกต่อผ่านทางโลกออนไลน์ …คนทีมาเห็นก็ช่วยกันแชร์นีก็สดุ ๆ แชร์ ไปเรื อยๆของที
อยากได้ ก็ล้น แต่กย็ งั แชร์อยู่เลย เพราะมันมี group เยอะมากตอนนําท่วม ซึงมันก็เป็ นปั ญหาด้ าน
การประสานงานและการสือสาร...” (เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง ,สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
5. ปั ญหาเรืองความปลอดภัย
เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิงมองว่าปั ญหาความปลอดภัยเป็ นสิงสําคัญทีทุกคนต้ องช่วยกันดูแล
ไม่วา่ จะเป็ นผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที อาสาสมัคร และตัวผู้พักพิงเอง เพราะมีคนนอกแอบแฝงเข้ ามา
ทําให้ มีของหาย เพราะศูนย์พกั พิงมีประตูทางเข้ าออกหลายด้ าน ซึงในช่วงเวลาทีอยู่ยิมเนเซียม 2
ไม่มี ก ารกํ าหนดเวลาเปิ ดปิ ดประตู แต่เ มือย้ ายศูน ย์ พัก พิ ง มาอยู่ที ยิ ม เนเซี ย ม 1 จึ ง มี ก าร
กําหนดเวลาเปิ ดปิ ดประตู โดยกําหนดให้ ปิดประตูใ นช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. และเปิ ดใน
ช่วงเวลาประมาณ 05.00 น.
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“…มีคนนอกแฝงเข้ ามาเยอะของหาย...ขนาดว่าพยายามดูกนั แล้ วนะก็ยงั มีคนนอกเข้ ามา
ไอ้ โน้ นไอ้ นีหาย เผลอแป๊ บๆหาย ...ใครหยิบอะไรบางทีคนก็ไม่ทนั สังเกต...” (เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง ,
สัมภาษณ์,3ธ.ค.55)
6. ปั ญหาสือมวลชนกับการกระทบต่อสิทธิผ้ พู กั พิง
เจ้ าหน้ าทีเล็งเห็นว่าปั ญหาการทีสือมวลชนเข้ ามาทําข่าวทําให้ เกิดความวุ่นวายภายใน
ศูนย์พักพิง โดยเฉพาะพืนที พักพิงด้ านในซึงไม่อนุญาตให้ บุคคลภายนอกเข้ ามา แต่สือมวลชน
สามารถเข้ ามาทําข่าวและถ่ายภาพทําให้ เกิดความวุ่นวายและเป็ นการรบกวนผู้พักพิง ซึงในช่วง
เวลานันผู้พกั พิงส่วนใหญ่มีจิตใจบอบชําจากการสูญเสียบ้ านและทรัพย์สินมีคา่ ไปกับนํา
“...พวกสือมวลชนอ่ะเค้ าชอบเข้ ามาวุ่นวายมาก มาถ่ายภาพเอาไปลงหนังสือให้ มนั ดูน่า
เกลีย ดๆ...เค้ าบอบชํ าบ้ านพัง ไม่มีทีอยู่ มาถ่ายรูปอยู่ได้ ...” (เจ้ าหน้ าที ศูนย์ พักพิ ง ,สัมภาษณ์ ,
3ธ.ค.55)
ส่วนที 3 กระบวนการทํางาน ปั ญหาและอุปสรรคในการทําของอาสาสมัคร
การวางระบบกระบวนการทํางานของอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว ถือเป็ นฟั นเฟื องที
ทํ า ใ ห้ ศู น ย์ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ป ไ ด้ ร ะ บ บ ง า น อ า ส า ส มั ค ร ข อ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั ว ค ร า ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยวางตามเนืองานตามหน้ าทีหลักในการจัดหาปั จจัยสี
ให้ แก่ผ้ พู ักพิ ง ได้ แก่ ทีพักอาศัย อาหาร เครื องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึงแต่ละฝ่ ายจะมีบทบาท
หน้ าทีและกระบวนการทํางานดังแผนภาพที 4.4

85
ภาพที 4.4
แสดงบทบาทหน้ าทีและกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ ายภายในศูนย์พกั พิงชัวคราว
รับเงินบริจาค

ประชาสัมพันธ์ และประสานงาน
ภายใน/ภายนอก
บริหารจัดการอาสาสมัคร

กองอํานวยการ
ดูแลบริหารภายใน

ฝ่ าย
ทีพัก

ฝ่ าย
คลังสินค้ า

จัดการพืนที
รับเข้ า
ดูแลผู้พกั พิง
จ่ายออก
ดูแลทีพักพิงสัตว์เลียง

ฝ่ าย
อาหาร

ฝ่ าย
พยาบาล

ทําอาหารเอง
รับบริจาคอาหารกล่อง

คัดกรอง
รักษาเบืองต้ น
ส่งต่อ

ทีมา : จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าทีศูนย์พกั พิง และอาสาสมัครฝ่ ายต่างๆ
จากแผนภาพข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็น โครงสร้ างกระบวนการทํ างานในศูนย์ พักพิ งชัวคราว
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รั ง สิ ต ) ซึ งอยู่ภ ายใต้ การบริ ห ารของกองอํ า นวยการซึ ง
ประกอบด้ วย ผู้อํานวยการศูนย์พักพิง เจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พักพิง และกลุ่มอาสาสมัคร กอง
อํานวยการจะมีห น้ าทีดูแลบริ ห ารจัดการและประสานงานในภาพรวมในเรื องการเตรี ย มความ
พร้ อมระบบต่างๆ ดังนี
- ระบบการสือสาร สําหรับการติดต่อประสานงานภายในศูนย์พักพิงเป็ นการติดต่อผ่าน
วิทยุสือสารเพือประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆในการขอสนับสนุนและช่วยเหลือด้ านต่างๆเมือมี
ความจํ าเป็ นภายในศูนย์ ส่วนระบบการติดต่อกับ หน่วยงานภายนอกจะเป็ นการสือสารเพื อ
แลกเปลียนข้ อมูลข่าวสาร และขอรับของบริ จาค โดยการติดต่อผ่านทางสือต่างๆ เช่น โทรทัศน์
สือออนไลน์ เป็ นต้ น
- ระบบไฟ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า วางแผนเรื องการใช้ ไฟฟ้าให้ เหมาะสมเพือความ
ปลอดภัย มีระบบการประหยัดไฟ คือ การกําหนดเวลาปิ ดโทรทัศน์ และไฟฟ้าในพืนทีบางส่วนใน
ช่วงเวลา 22.00 น. และมีเครืองปั นไฟในกรณีทีไฟฟ้าในศูนย์พกั พิงดับ
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- ระบบนํา นําทีใช้ ในศูนย์พกั พิงจะเป็ นระบบนําประปาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีระบบสํารองนําใส่ถงั สําหรับใช้ อปุ โภคเพือให้ มีระบบนําใช้ ทีเพียงพอ และมีการขอรับบริ จาคนํา
สําหรับบริโภคจากภายนอก
- ระบบการจัดการความปลอดภัย จัดให้ มีระบบการระแวดระวังภัยจากบุคคลนอกและ
ภายใน เช่น คนร้ ายทีเข้ ามาลักขโมยทรัพย์สิน นอกจากนีทางศูนย์พักพิงมีมาตรการทีเข้ มแข็ง
ได้ แก่ การมีระบบเวรยาม การควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูเข้ าออก วางกฎระเบียบทีจะต้ องปฏิบัติใน
การอยู่ร่วมกัน โดยการประชุมหารือกับตัวแทนผู้พกั พิงและเจ้ าหน้ าที อาสาสมัคร มีการเพิมแสง
สว่างในจุดทีมืดและเปลียวเพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันการคุกคามทาง
เพศ นอกจากนันยังมีการประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีตํารวจในพืนทีให้ มาตังจุดตรวจในศูนย์พักพิง
เพือความปลอดภัย
- ด้ านการเงิน การทําบัญชีรายรับรายจ่ายทีชัดเจนเพือความโปร่งใส โดยเฉพาะเงินบริจาค
และงบสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ
- การจัดการอาสาสมัคร เนืองจากในแต่ละวัน มีอาสาสมัครเข้ ามาช่วยงานตลอดเวลา
ดังนันจึงต้ องมีการจัดการระบบอาสาสมัคร ซึงจะต้ องทําบัญชีรายชืออาสาสมัครทีเป็ นอาสาสมัคร
ประจําและอาสาสมัครชัวคราว และวางแผนในการจัดการอาสาสมัครลงปฏิบัติงานในฝ่ ายต่างๆ
ภายในศูนย์พกั พิงตามความเหมาะสม
นอกจากนี กองอํานวยการยังหน้ าที มอบหมายงานให้ ฝ่ายต่างๆดําเนิ นการและมีก าร
จัดการกระบวนการทํ างานตามปั จ จัย 4 ซึงเป็ นปั จ จัย พื นฐานตามความต้ องการของผู้พัก พิ ง
ประกอบด้ วย 4 ฝ่ าย ดังนี
1. ฝ่ ายทีพัก จะมีกระบวนการทํางานเป็ น 2 ส่วน คือ การจัดการพืนที พักพิง และการ
จัดระบบผู้พกั พิง
ส่วนแรก คือ การจัดการพืนที ของศูน ย์ พัก พิ งชัวคราวประกอบด้ วยเรื อง 1) การจัดหา
สิงของ อุปกรณ์ เครืองใช้ ทีจําเป็ นต่อศูนย์พักพิงชัวคราว เช่น ทีนอน หมอน มุ้ง ผ้ าห่ม เสือ ฯลฯ
และ 2) การจัด เตรี ย มพื นที เพื อให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ูพัก พิ ง เช่ น จัด หาพื นที สํ า หรั บ ซัก ล้ า งซึ งมี
บริษัทอิเล็คโทรลักซ์นําเครืองซักล้ างมาให้ บริการ จัดสร้ างห้ องนํา สุขาให้ เพียงพอต่อจํานวนผู้พัก
พิง
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“...งานของฝ่ ายสถานทีเราไม่ใช่แค่การเตรียมนะครับ นอกจากเราเตรียมแล้ ว เราก็ต้องว่าง
แผนผังว่า คนมาอยูห่ ลายพันคน เขาต้ องค้ างทีนี ห้ องนําใช้ ทีไหน ห้ องอาบนําใช้ ยังไง ราวตากผ้ า
มีมัย เรื องสุข ลัก ษณะการทางออกทางเข้ า ทางเดิ น เป็ นยัง ไง ต้ อ งคิ ดวางแผนในทุก เรื อง...”
(อาสาสมัครฝ่ ายทีพัก, สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
การจัดทีพักให้ สตั ว์เลียง จากการสัมภาษณ์ น.ส.สันห์สิริ เหมทานนท์ นักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ ชันปี ที 4 เป็ นอาสาสมัครฝ่ ายสัตว์เลียง พบว่า สาเหตุทีต้ องตังศูนย์พักพิงสัตว์เลียง
เพราะผู้พักพิงบางคนไม่ได้ มาตัวคนเดียว แต่นําสัตว์เลียงเข้ ามาด้ วย จึงต้ องตังศูนย์ พักพิงสัตว์
เลียงแยกออกมาต่างหาก เพือป้องกันเสียงรบกวน กลิน และเชือโรคทีมีสาเหตุมาจากสัตว์เลียง
อีกทังยังเป็ นการป้องกันภัยผู้พกั พิงทีเกิดจากสัตว์เลียง
นอกจากนียังมีการจัดระบบศูนย์พกั พิงสัตว์เลียง เพือป้องกันสัตว์เลียงถูกทอดทิงหลังจาก
ที ปิ ดศูนย์พกั พิง โดยการจัดทําทะเบียนสัตว์เลียงทีระบุชือสัตว์เลียง ชือเจ้ าของ ทีอยู่ และเบอร์
โทรทีสามารถติดต่อเจ้ าของได้ ตลอดเวลา ประเภทของอาหารทีสัตว์เลียงกินอาหารประวัติการฉีด
วัคซีน และดําเนินการตรวจสุขภาพสัตว์เลียงเบืองต้ นโดยทีมอาสาสมัครทีเป็ นสัตวแพทย์ เพือ
แยกสัตว์ที เป็ นโรคออกมา สําหรับ เรื องการให้ อาหารสัตว์เ ลียงเจ้ าของจะไปเบิ ก อาหารจาก
เจ้ าหน้ าทีอาสาสมัครเพือนํามาให้ สตั ว์เลียงของตนเอง
“เราตังเป็ นศูนย์ทีแยกออกมาต่างหาก เพราะไม่อยากให้ เกียวข้ องมันมีโรค มีอะไร ก็เริ ม
จัดระบบภายในอะไรใหม่ มีพีสัตวแพทย์ จากเทคโนโลยี มหานครค่ะเข้ ามาดูให้ ” (อาสาสมัคร
ฝ่ ายสัตว์เลียง,สัมภาษณ์,14 ธ.ค.55 )
“ทําเป็ นทะเบียนว่า เป็ นประวัติเลยค่ะก่อนเข้ าไป ...เราจะระบุว่าก่อนเข้ าเรามีการตรวจ
สุขภาพหมาว่า หมาป่ วยเป็ นอะไรไหม ถ้ ามีแบบโรคๆ ทางเดินหายใจเราก็แยกต่างหาก ทําแผ่นชือ
ติดที กรงแล้ วก็ทํา เป็ นแฟ้มประวัติค่ะว่าหมาตัวนี ชืออะไร เคยฉีดวัคซีน ไหม กิ นอะไรเป็ นพิ เศษ
แล้ วก็มีเบอร์เจ้ าของ ” (อาสาสมัครฝ่ ายสัตว์เลียง,สัมภาษณ์ ,14 ธ.ค.55)
ส่วนเรืองกรงสัตว์ อาหาร วัคซีน ก็จะขอรับบริ จาคผ่านทาง Social Network เพราะช่วง
นําท่วมมีกลุม่ อาสาสมัครเกิดขึนผ่าน Social Network เป็ นจํานวนมาก อาสาสมัครส่วนใหญ่ที
เข้ ามาช่วยดูแลฝ่ ายสัตว์เลียงก็จะเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร นักศึกษา
จากคณะสัตวแพทย์ และเจ้ าหน้ าทีจากกรมปศุสตั ว์ โดยให้ ความอนุเคราะห์เรืองยาและวัคซีนพิษ
สุนขั บ้ า
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ส่วนทีสอง คือ กระบวนการจัดระบบผู้พักพิง ประกอบด้ วยเรื อง 1) การจัดทําข้ อมูลผู้พัก
พิงโดยมีการลงทะเบียนผู้พักพิงทังขาเข้ าและกลับออก เพราะข้ อมูลของผู้พักพิงมีความสําคัญ
อย่างมากต่อการวางแผน การจัดการและการให้ ความช่วยเหลือ อีกทังยังเป็ นการคัดกรองผู้พกั พิง
เบืองต้ นอีกด้ วย เมือลงทะเบียนผู้พกั พิงก็จะมีการทําป้ายชือประจําตัวให้ ผ้ พู ักพิง และส่งต่อผู้พัก
พิงไปยังทีพักในส่วนต่างๆ ของศูนย์พกั พิง 2) การจัดโซนผู้พกั พิง โดยอาสาสมัครฝ่ ายทีพักจะแบ่ง
ผู้พกั พิงออกเป็ นโซน รวมทังสิน 55 โซน ซึงแต่ละโซนจะให้ สมาชิกเลือกตัวแทนโซนละ 1 คน เพือ
เป็ นตัวแทนในการประชุม และติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีประจําศูนย์พกั พิงซึงเป็ นการดึงการ
มีสว่ นร่วมของผู้พกั พิงให้ เป็ นผู้ดแู ลซึงกันและกัน และร่วมกันพัฒนากฎระเบียบภายใน เพือให้ การ
อยู่ร่วมกัน เป็ นไปได้ อย่างราบรื น ลดปั ญ หาต่างๆ เช่น การขอเบิ ก สิงของอุป โภคบริ โภค การ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้พักพิงทีไม่สามารถทําได้ อย่างทัวถึง เป็ นต้ น 3)การจัดระบบทํา
ความสะอาดพืนทีศูนย์พกั พิง ซึงผู้พักพิงได้ ตกลงกติการ่วมกับเจ้ าหน้ าทีศูนย์พักพิง ว่าจะช่วยทํา
ความสะอาดบริเวณทีพักพิง ดูแลความสะอาดพืนทีทังบริเวณรับประทานอาหาร ห้ องนํา ทางเดิน
เป็ นต้ น ส่วนบริเวณทีพักของแต่ละโซนให้ ผ้ พู กั พิงดูแลกันเอง ก็จะทําให้ ช่วยแบ่งเบาภาระงานของ
ศูนย์พกั พิงอีกด้ วย 4) จัดระบบความปลอดภัย เนืองจากหลายพืนทีในศูนย์พักพิงเป็ นมุมอับทีมืด
จึงต้ องมีการเพิมแสงไฟ จัดระบบระแวดระวังภัยจากบุคคลภายนอก จัดระบบเวรยามและควบคุม
เวลาเปิ ดปิ ดประตูเข้ าออก เพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พกั พิง
“...ตอนทีเรา set พืนที จะ set เพือการจําง่ายๆ คือแบบเหมือนให้ นอนโดยให้ หวั ชนกันเป็ น
เสือยาวไป แบ่งซ้ ายแบ่งขวา เพือจะง่ายต่อการนับจํานวนคนนอน ก็เลยเอาตัวเลขนันมากําหนด
เป็ นโซน แล้ วก็ให้ แต่ละโซน ซึงน่าจะเป็ นญาติกนั หรือคนพอรู้จักกันขอตัวแทนมา โซนละคน เราก็
เลยเรียกเล่นๆว่าเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ในทุกวันเราก็จะเรี ยกผู้ใหญ่บ้านของแต่ละโซนมาประชุมกันทุก
คืน วันนีมีปัญหาอะไร แก้ ปัญหากันยังไงดีให้ เค้ ามีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา…” (อาสาสมัครฝ่ ายที
พัก, สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
2.ฝ่ ายคลัง สิ น ค้ า จะมี ห น้ าที จัด การสิ งของที ได้ รั บ จากการบริ จ าค ซึ งจะถู ก แบ่ ง
กระบวนการทํางานออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ งานรับเข้ า งานในห้ องคลัง และงานจ่ายออก ซึง
มีรายละเอียดดังนี
- งานรับเข้ า ในกรณีทีมีผ้ มู าบริจาคของอาจจะเอามาเป็ นจํานวนน้ อยหรื อจํานวนมาก ก็
จะต้ องมาบริ จาคทีงานรับเข้ าของฝ่ ายคลังสินค้ า ซึงงานรับเข้ าจะมีห น้ าที รับบริ จ าคและจัดทํ า
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ทะเบียนบัญชีสิงของบริจาค อีกทังยังต้ องพิจารณาจํานวนของสิงของให้ มีความเหมาะสมกับพืนที
ในการจัดเก็บ เพราะสิงของบริจาคบางประเภทมีจํานวนมากเกินความต้ องการของศูนย์พักพิง ซึง
อาจจะเป็ นอุปสรรคในการจัดเก็บสิงของ
“...งานรับเข้ าหมายความว่า ในกรณีทีมีผ้ บู ริจาค มาบริ จาคของอาจจะมาเป็ นสิบล้ อหรื อ
อะไรก็แล้ วแต่ งานรับเข้ าจะลงทะเบียนไว้ วา่ ของตัวนีรับได้ ไหม คือเนืองจากต้ องบอกก่อนว่า เรามี
ความจํากัดในเรืองพืนทีในการจัดเก็บครับ ทําให้ เราไม่สามารถเก็บสินค้ าได้ ทกุ ตัว...” (อาสาสมัคร
ฝ่ ายคลังสินค้ า,สัมภาษณ์,10 ธ.ค.55)
- งานในห้ องคลัง มีหน้ าทีในการจัดเก็บสิงของทีบริ จาคให้ เป็ นหมวดหมู่ ซึงแบ่งเป็ น 2
หมวด คือ หมวดบริ โภค ได้ แก่ ข้ าวสาร อาหารแห้ ง นําดืม และขนมขบเคียว ส่วนหมวดอุปโภค
ได้ แก่ เสือผ้ าและของใช้ ทีจําเป็ น ซึงงานหลักอีกอย่างหนึงของห้ องคลังคือ คือ การแยกประเภท
เสือผ้ าทีรับบริจาค โดยพิจารณา ดังนี
 แยกประเภทชาย หญิง เลือกเฉพาะชุดทีสุภาพ
 แยกประเภทเสือผ้ า ได้ แก่ เสือคอกลม เสือมีปก กางเกงขาสัน กางเกง
ขายาว ชุดชันในชาย-หญิง
 แบ่งเป็ นขนาด
การคัดแยกประเภทเสือผ้ าจะทําให้ สะดวกต่อการแจกจ่ายให้ แก่ผ้ พู ักพิง เพราะผู้พักพิงมี
หลายกลุม่ แต่ละกลุม่ ก็ใส่เสือผ้ าทีมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกัน งานคัดแยกเสือผ้ าจะเป็ นงานที
หนักทีสุดในบรรดางานฝ่ ายคลังสินค้ า เพราะเสือผ้ ามีจํานวนมากและมีการเข้ ามาบริ จาคอย่าง
ต่อเนือง
“...งานในห้ องคลังหลักๆทีเกิดขึน ทีจะต้ องมีงานแยกขึนมา ก็คื อ กองเสือผ้ า ฝ่ ายแผนก
เสือผ้ า มีหน้ าทีในการคัดแยกเสือผ้ า พอเสือผ้ าเข้ ามาเราจะคัดก่อนเลยว่า เสือผ้ าใช้ ได้ ไหม
ใช้ ไม่ได้ ก็ทิง หลังจากนันก็จะแบ่งเป็ นประเภทชาย หญิ ง แบ่งเป็ นขนาด ...” (อาสาสมัครฝ่ าย
คลังสินค้ า,สัมภาษณ์,10 ธ.ค.55)
- งานจ่ายออก จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
 จ่ายออกให้ ผ้ พู กั พิงภายในศูนย์ฯ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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- การจ่ายเสือผ้ า อาสาสมัครจะเอาเสือผ้ าทีผ่านการคัดแยกประเภท แล้ ว
มาตังเรียงกันบนโต๊ ะ เพือสะดวกต่อการหยิบแจกจ่ายผู้พักพิง ซึงขันตอนการแจกเสือผ้ าจะใช้
วิธีการทําคูปองแจกผู้พักพิง เพือป้ องกัน การมาเบิก เสือผ้ าซําวันละหลายๆ รอบ และจะมีการ
กําหนดเวลาการเบิก จ่ายตามโซนทีผู้พัก พิ งอาศัยอยู่ จัดแบ่งเป็ นรอบๆ เวลาที ผู้พักพิ งมาเบิ ก
เสือผ้ ากับอาสาสมัครก็จะใช้ วิธีการโดยให้ แจ้ งอาสาสมัครว่าต้ องการเสือผ้ าประเภทไหน ไซด์อะไร
อาสาสมัครก็จะหยิบให้ โดยผู้พกั พิงมีโอกาสได้ เลือกเอง ถ้ าเปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู กั พิงเลือกก็จะทําให้ ไม่
เป็ นระบบการแจกจ่าย อีกทังจะทําให้ งานฝ่ ายคลังวุน่ วาย อาจทําให้ เกิดปั ญหาการแย่งชิงเสือผ้ า
ได้ เพราะต่างคนต่างอยากได้ สิงทีดีทีสุด
“...จะวางเสือผ้ าไล่ไปเลยตังแต่ โต๊ ะเสือชันในกางเกงใน เสือผ้ าผู้ช าย เสือผ้ า
ผู้หญิง เสือผ้ าเด็ก รองเท้ าแตะ...ผู้พักพิงจะได้ รับคูปองครับ ตอนนันผู้พักพิงถูกแบ่งจัด
ออกเป็ น โซนเอ โซนบี โซนซี มีการกําหนดเวลาเลยว่าโซนเอเข้ ามารับได้ กีโมง โซนบีกีโมง
โซนซีกีโมงถึงกีโมง จัดแบ่งเป็ นรอบๆ...” (อาสาสมัครฝ่ ายคลังสินค้ า,สัมภาษณ์,10ธ.ค.55)
- การจ่ายของอุปโภค อาสาสมัครเรี ยกงานส่วนนีว่า “เซเว่น” คือ จะมี
ของอุปโภคมีหลายประเภท เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้ง ผ้ าอนามัย ใบมีดโกน
ฯลฯ ทุก อย่างล้ วนเป็ นของจํ าเป็ นต้ องใช้ ในชี วิตประจํ าวัน จะใช้ วิธีก ารเดีย วกับ การเบิ ก จ่าย
เสือผ้ า โดยจะตังแยกประเภทสิน ค้ าไว้ เ พือสะดวกต่อการแจกจ่าย จะไม่มีการกํ าหนดรอบการ
เบิกจ่าย แต่จะทําคูปองแจกเพือป้องกันการมาเบิกซํา โดยหลังคูปองจะระบุรายการเบิกจ่าย
สิงของ
“...ส่วนงานเซเว่นจะเป็ นของอุปโภคบริโภคทังหมด แต่งานเซเว่นเค้ าจะดีอย่างนึง
ตรงทีว่า เค้ าจะไม่กําหนดรอบ...ผู้พักพิงจะได้ รับบัตรทีอาสาสมัครทําไว้ ให้ ในบัตรจะถูก
ระบุไว้ วา่ เค้ าเบิกอะไรไปแล้ วบ้ าง หน้ าบัตรจะระบุวา่ เค้ าอยู่โซนทีเท่าไหร่ เบิกวันที
เท่าไหร่...” (อาสาสมัครฝ่ ายคลังสินค้ า,สัมภาษณ์,10 ธ.ค.55)
 จ่ายออกไปยังศูนย์พกั พิงอืนๆ
เนืองจากศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็ น
ศูนย์แรกๆทีเปิ ดจึงทําให้ ได้ รับของบริจาคเป็ นจํานวนมาก ดังนันเจ้ าหน้ าทีประจําฝ่ ายนีจะต้ องทํา
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การประเมินสิงของทุกชนิดว่ามีเพียงพอต่อความต้ องการของผู้พกั พิงหรือไม่ และจะต้ องเก็บของไว้
จํานวนเท่าไรจึงจะเพียงพอต่อความต้ องการของผู้พกั พิง และสิงของส่วนทีเกินต่อความต้ องการก็
จะถูกส่งออกไปยังศูนย์พกั พิงใกล้ เคียง เช่น ศูนย์พกั พิงดอนเมือง ศูนย์พกั พิงปทุมธานี ศูนย์พกั พิง
ทียโู ดม เป็ นต้ น ซึงจะมีการติดต่อประสานงานทังภายในและภายนอกตลอดเวลา
“...เรามีการประเมินแล้ วว่านําดืม ข้ าวสารอาหารแห้ งจะสามารถอยู่ได้ ประมาณ
7-15 วันหรือไม่ เราจะต้ องสต๊ อคของไว้ เท่าไหร่ให้ เพียงพอต่อผู้พกั พิงกว่า 3,000 ชีวิต เพราะฉะนัน
ของที เกิ น เราสามารถตัดออก และส่งต่อ ไปศูน ย์ พัก พิ งอืนๆ...” (อาสาสมัครฝ่ ายคลังสิ น ค้ า
,สัมภาษณ์,10 ธ.ค.55)
3.ฝ่ ายอาหาร งานครัวในศูนย์พักพิงช่วงแรกยังไม่มีการประกอบอาหารเอง เพราะจะมี
ข้ าวกล่องทีได้ รับจากการบริจาค แต่เมือผู้พกั พิงเริมมีจํานวนมากขึนและมีการบริ จาคข้ าวสารและ
อาหารสดมาเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับข้ าวกล่องทีได้ รับ บริ จาคมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการ จึงทําให้ เกิดการประกอบอาหารกันเองภายในโรงครัว โดยฝ่ ายอาหารแบ่งกระบวนการ
ทํางานออกเป็ น 3 ส่วน คือ
“...ฝ่ ายอาหารเราแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน มีอาหารกล่องพิเศษจากข้ างนอก จะมีทังของคาว
และของหวาน อาหารทีประกอบเอง และ งานเสิร์ฟและบริ การให้ แก่ผ้ พู ักพิงและอาสาสมัคร...”
(อาสาสมัครฝ่ ายอาหาร,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
- งานรับบริจาคอาหารสําเร็จรูป ประกอบด้ วย อาหารคาว ได้ แก่ ข้ าวกล่อง อาหารหวาน
ได้ แก่ ขนมจําพวกเบเกอร์รี แต่อาหารสําเร็จรูปจะมีข้อจํากัดเรื องระยะเวลาในการบริ โภคจึงต้ อง
แจกจ่ายให้ หมดในทุกๆวัน เพราะถ้ าอาหารเหลือก็จะเสียไม่สามารถรับประทานวันต่อไปได้ ส่วน
อาหารหวาน ขนมสด บางชนิ ดสามารถเก็บ ได้ ไม่เ กิ น สามวัน ดังนันอาสาสมัครก็ต้ องทํ าการ
แจกจ่ายให้ หมดก่อนทีขนมจะหมดอายุ ซึงบางวันมีอาหารสําเร็จรูปทีได้ รับบริจาคเป็ นจํานวนมาก
จนเกินความต้ องการของศูนย์พัก พิง อาสาสมัครจึงต้ องนําอาหารส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยทีอยู่
รอบๆบริเวณชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพืนทีใกล้ เคียง
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“...วันหมดอายุ มันสําคัญมากและเป็ นอุปสรรคในการจัดการอย่างหนึง เช่น ขนมฟาร์ ม
เฮ้ าส์ ให้ มาร้ อยลัง แต่อีกสามวันหมดอายุ จะมีวิธีการจัดการยังไงให้ ของมันออกหมดไปในสามวัน
...” (อาสาสมัครฝ่ ายอาหาร,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
- งานประกอบอาหาร อาสาสมัครนักศึกษา ผู้พักพิง และอาสาสมัครจากองค์กรอืนจะ
ร่วมด้ วยช่วยกันประกอบอาหาร อาหารของผู้พกั พิงจะกําหนดให้ มีทงอาหารที
ั
มีรสเผ็ดและไม่เผ็ด
เพราะมีเด็กร่วมอยู่ด้วย รวมทังต้ องคํานึงถึงสิงทีผู้ประสบภัยเคยปฏิบัติด้วย เช่น หลักศาสนา ใน
พืนทีประสบภัยทีเป็ นชุมชนมุสลิม ควรระมัดระวังการจัดหาอาหารทีไม่มีสว่ นประกอบของเนือสัตว์
ทีเป็ นหมู ซึงเป็ นสิงต้ องห้ ามตามหลักศาสนา
- งานเสิร์ฟและบริการ มีการกําหนดจุดรับอาหารในแต่ละวัน ด้ วยการกําหนดกติกาการ
เบิกจ่ายข้ าวกล่อง โดยมอบหมายให้ ผ้ ใู หญ่บ้านในแต่ละโซนรับผิดชอบการเบิกข้ าวกล่องให้ ผ้ พู ัก
พิงในโซนทีตนเองรับผิดชอบ
ส่วนนําดืม การเบิกจ่ายนําดืมของผู้พักพิงมีการกําหนดกติกา โดยใช้ ให้ ผ้ ใู หญ่บ้านใน
แต่ละโซนทีรับผิดชอบมาเบิก พร้ อมกับการนําขวดนําทีดืมหมดแล้ วมาแลกเปลียนเป็ นขวดใหม่
“...ช่วงหลังๆเกรงกันว่าศูนย์จะถูกนําล้ อม แล้ วนําดืมไม่พอ เราก็แก้ ปัญหาด้ วยการ ให้ นํา
ขวดเปล่าเอามาแลก...” (อาสาสมัครฝ่ ายอาหาร,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
นอกจากนีอาสาสมัครฝ่ ายอาหารจะต้ องมีหน้ าทีเช็คยอดอาสาสมัครทีทํางานในฝ่ ายๆ
ต่างๆว่าแต่ละวันมีจํานวนเท่าไร เพือจะได้ จัดส่งอาหารกล่องได้ ตรงตามจํานวนและเพียงพอต่อ
ความต้ องการของอาสาสมัครด้ วย
4.ฝ่ ายพยาบาล จะปฏิบัติการช่วยเหลือด้ านสุขภาพโดยศูนย์พักพิงชัวคราวจัดให้ มีห้อง
พยาบาลอยู่ภายในศูนย์พกั พิงซึงเปิ ดให้ บริการ 24 ชัวโมง เพือดูแลสุขภาพอนามัยของผู้พกั พิงและ
อาสาสมัคร จัดให้ มีการให้ คําปรึกษาเรืองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประสานงานให้ มีทีมแพทย์
ประจําวัน พร้ อมทังวางระบบและประสานการทํางานร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ เพือเปิ ดห้ องบริการผู้ป่วยเป็ นกรณีพิเศษ สําหรับการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจากศูนย์พักพิง ซึง
กระบวนการทํางานฝ่ ายพยาบาลจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี
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- การตังรับ คือ การคัดกรองผู้ป่วย ฝ่ ายพยาบาลมีหน้ าทีซักประวัติโรคประจําตัวผู้ป่วย
และความเจ็บป่ วยพร้ อมกับการลงทะเบียนข้ อมูลในแฟ้มครอบครัว ดูแลรักษาและบันทึกข้ อมูล
การเจ็บป่ วย โดยมีการส่งต่อข้ อมูลกรณีมีการผลัดเปลียนกันทําหน้ าที คัดแยกผู้ป่วยออกจากผู้พกั
พิงคนอืนๆ เพือป้องกันการแพร่กระจายของเชือโรค และจะมีอาสาสมัครนักศึกษาสังเกตความ
ผิดปกติของผู้พกั พิงในด้ านสุขภาพเป็ นระยะ เช่น อาการซึมเศร้ า อาการมีบาดแผล การขอรับยา
ต่างๆ และมีการเฝ้าระวังโรคโดยการบันทึกลงการป่ วยของผู้พกั พิงลงแฟ้มเมือพบอาการผิดปกติ
“...มีหน้ าทีตังรับ คือเมือมีผ้ พู กั พิงเข้ ามาก็จะมีทงคนป่
ั
วยกายและป่ วยใจ ก็จะมีการจ่าย
ยาเพือรักษาอาการเบืองต้ น ให้ คําปรึกษาปั ญหาสุขภาพและเยียวยาสภาพจิตใจสําหรับผู้พักพิงที
มีอาการป่ วยทางใจ...มีการจัดการสุขภาพ เรื องของศูนย์อนามัย เพราะว่าคนมาหลากหลายที มี
โรคประจําตัว แล้ วก็จะมีคนหลากหลายวัย มีโรคทีมากับนํา มีโรคติดต่อ ก็ต้องมีการคัดแยก...”
(อาสาสมัครฝ่ ายพยาบาล,สัมภาษณ์, 18ธ.ค.55)
- การประสานงาน มีการประสานงานขอสนับสนุน ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก
หน่วยงานต่างๆ และมีก ารประสานงานให้ มีที ม แพทย์ พยาบาลจากองค์ก รต่างๆ ทังแพทย์
อาสาสมัครจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติและนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย
อืนๆ เข้ ามาตรวจสุขภาพผู้พกั พิงเป็ นประจําทุกวัน
“...มีการประสานงานผ่านบุคคลและ social network เพือหายา หรื อหาพวกเวชภัณฑ์มา
เพิมเติมสําหรับคนในศูนย์พกั พิง...” (อาสาสมัครฝ่ ายพยาบาล,สัมภาษณ์, 18ธ.ค.55)
- การส่งต่อ ฝ่ ายพยาบาลในศูนย์พักพิงชัวคราวมีระบบการส่ง ต่อผู้ป่วยในกรณีฉกุ เฉิ น
ซึงจะทํางานร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีการเปิ ดห้ องพิเศษสําหรับเป็ นศูนย์สง่ มีรถพยาบาล
มีบคุ ลากรทางการแพทย์ และมีอปุ กรณ์ทางการแพทย์พร้ อมทีจะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24
ชัวโมง
“...ผมจํ าได้ ว่า มี case ปวดท้ องจะคลอดนะครั บ ประมาณสองสามคน....ก็ ส่ง ต่อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แต่จะมีการตรวจเบืองต้ นจากทีมแพทย์ของศูนย์พกั พิงก่อนว่าระยะการ
คลอดถึงระยะไหน ปวดขนาดไหน มีความเสียงว่าจะคลอดขนาดไหน โดยจะมีการตรวจปากช่อง
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คลอด ว่า เปิ ดขนาดไหน ถ้ ามี เ กณฑ์ ว่า จะคลอดได้ เ ร็ ว ๆ ก็ มี ค วามเสี ยง จึ ง ต้ อ งมี ส่ง ต่อ …”
(อาสาสมัครฝ่ ายพยาบาล,สัมภาษณ์, 18ธ.ค.55)
จะเห็นได้ ว่ากระบวนการทํางานในแต่ละฝ่ ายต้ องใช้ ทรัพยากรบุคคลในการทํางานเป็ น
จํานวนมาก และจํ าเป็ นต้ องมีบุคลากรที มีความเชี ยวชาญเฉพาะด้ านเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ทํางาน รวมทังต้ องมีการคิดจัดระบบกระบวนการทํางานซึงแต่ละฝ่ ายมีวิธีการทีแตกต่างกันขึนอยู่
กับหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ดังนันการวางระบบกระบวนการทํางานของอาสาสมัครในศูนย์พักพิง
ชัวคราว ผู้บ ริ ห ารต้ องมี ความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจัดการจึ ง จะทํ า ให้ ศูน ย์
ดําเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการทํางานของอาสาสมัคร
1. ความขัดแย้ งระหว่างกัน ซึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความคับข้ องใจ จึงมีส่วนทําให้
อารมณ์และจิตใจขุน่ เคือง ซึงความขัดแย้ งแบ่งได้ ดงั นี
- ความขัดแย้ งระหว่างอาสาสมัครกับผู้พัก พิง เนืองจากต้ องทํ าความเข้ าใจว่าความ
ต้ องการของผู้พัก พิงมีสูงมาก เนื องจากสูญเสียสิงของทุก อย่างไปกับ นํ า เมือมาอยู่ศูนย์ พัก พิ ง
ชัวคราวจึงต้ องการจะเอาของทีได้ รับจากการบริจาคตามความต้ องการของตัวเอง แต่อาสาสมัคร
ส่วนต่างๆไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้พักพิ งได้ จึงทําให้ เกิดการปะทะทางอารมณ์
และคําพูดระหว่างอาสาสมัครกับผู้พกั พิง
“...เราไม่ใช่ผ้ บู ริการและเราเป็ นนักศึกษาซึงเป็ นอาสาสมัคร แต่ข้อเรียกร้ องจากเขาซึงเป็ น
ผู้อพยพทําไมดูเยอะจัง มันต้ องการการเซิร์ฟอยู่ตลอดเวลา ของต้ องมากกว่าหนึงชิน คือมันมีข้อ
เรี ย กร้ องที มัน หนัก ขึน ซึงบางครังมัน ชวนให้ คิดในใจ นัก ศึก ษานะ ไม่ใช่ท าส...” (อาสาสมัคร
,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
- ความขัดแย้ งระหว่างอาสาสมัครกับอาสาสมัคร เกิดจากหน้ าที ความรับผิดชอบทีไม่
ชัดเจน ทําให้ มีการเกียงงานกันทําหรือล่วงละเมิดหน้ าทีซึงกันและกัน เพราะกรอบภาระงานทีได้ รับ
ไม่ชดั เจนว่าใคร ควรทําอะไร
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“...ทะเลาะคือขัดแย้ งกับฝ่ ายอืนบ้ างก็คงมี ...พอมีความรับผิดชอบมากขึนแล้ วเราไม่ได้ คยุ
กัน แต่ต้องทําตามแผนทีเราวางไว้ ทีนีมันก็มีบ้างทีเกิดความขัดแย้ งว่าเอ๊ ะนีมันหน้ าทีใคร ทีพักมัน
หน้ าทีใคร หมอนไม่พอเสือไม่พอ ทีพักไม่พอมันหน้ าทีใคร ซึงแรก ๆ ก็มีอยู่บ้างแต่พอถึงระยะนัน
แล้ วเนีย ผมเองก็จะตัดสินใจไปเลยว่า ชังมัน เป็ นงานใครชังมันทําไปก่อน ค่อยว่ากัน...” (อาสา
สมัคร,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
- ความขัดแย้ งระหว่างผู้พักพิงกับผู้พักพิง เมือต้ องมาใช้ ชีวิตร่วมกันในพืนที เดียวกัน มี
ข้ อตกลงร่วมกัน ภายใต้ กฎกติกาเดียวกัน โดยเฉพาะต้ องใช้ ทรัพยากรทีมีอย่างจํากัดร่วมกันย่อม
ทําให้ เกิดจากความคับข้ องใจระหว่างกันและกันได้
“ บางครังผู้พกั พิงก็ทะเลาะกันเอง เพราะแต่ละคนมีความต้ องการทีเหมือนกันและไม่มีที
สินสุด เช่น เวลาทีแจกของก็จะไม่ค่อยต่อแถวเป็ นระเบียบ มีก ารมาเบียดเสียดคนอืนเพือลัดคิว
เพราะกลัวตัวเองไม่ได้ ผู้พกั พิงคนอืนๆทีเห็นก็โวยวาย อาสาสมัครเองก็ต้องแก้ ปัญหาและจัดระบบ
การแจกสิงของ” (อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
2. ปั ญหาการลักขโมยเสือผ้ าและของใช้ เนืองจากหลายคนไม่มีเงินติดตัว หรื อไม่มีเ งิน
อยู่เลย ประกอบกับการรับของใช้ จากศูนย์พกั พิงชัวคราวไม่สามารถกระทําได้ บ่อยครัง เพราะต้ อง
เป็ นไปตามกฎระเบียบทีกําหนด อีกทังมีการเข้ าออกของผู้คนจํานวนมากทําให้ ศนู ย์พกั พิงชัวคราว
เกิดปั ญหาเสือผ้ าและของใช้ สญ
ู หาย
“บางคนเอาของออกมาตังไว้ แล้ วตัวเองลืมไปมัวแต่ทํานู่นนีนัน...เผลอแป๋ บเดียวหายไป
ไหนแล้ วก็ไม่ร้ ู...นีก็เป็ นอีกปั ญหาหนึงทีต้ องช่วยกันสอดส่องดูแลเป็ นหูเป็ นตาให้ กนั และกัน เพราะ
มีคนเข้ าออกเยอะ...” (เจ้ าหน้ าที,สัมภาษณ์,3 ธ.ค.55)
3. ปั ญหาการขาดอาสาสมัครทีมีความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน เพราะงานในบาง
ฝ่ ายต้ องใช้ อาสาสมัครทีมีความสามารถเฉพาะด้ าน และต้ องผ่านการฝึ กอบรมมาก่อน เพราะหาก
อาสาสมัครทํางานโดยขาดความรู้ ความเข้ าใจ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายได้ เช่น ฝ่ ายพยาบาล
เป็ นต้ น
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“ฝ่ ายพยาบาลจะเป็ นฝ่ ายทีต้ องการอาสาสมัครทีมีชํานาญเฉพาะทาง ซึงในช่วงแรกๆจะมี
หมอ หรือพยาบาลเลย มีแต่อาสมัครทีเป็ นนักศึกษา...ผมคิดว่าฝ่ ายนีจะต้ องมีอาสาสมัครทีเป็ น
หมอ พยาบาล มาประจําอยู่ เพราะบางครังนักศึก ษาทีเป็ นอาสาสมัครเค้ าไม่มีความรู้เรื องการ
รักษาและการแจกจ่ายยา...” (อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
4.ปั ญหาการจัดการสถานที เช่น ห้ องพัก ห้ องทํางาน ห้ องพยาบาล ห้ องนํา ห้ องส้ วม
ฯลฯ ยังมีการจัดสถานทีไม่ถูกสุขลักษณะ เนืองจากมีเวลาการเตรี ยมการน้ อย และมีพืนทีจํากัด
ทําให้ มีพืนทีในการใช้ สอยไม่สะดวกและเพียงพอต่อจํานวนผู้พกั พิง
“...สิงที ควรจะปรับ ปรุ งและพัฒนาคือ เรื องของสถานที เรื องของสุขลัก ษณะ การจัด
สุขลักษณะ ในศูนย์พักพิงอาจจะดีในระดับหนึงครับ แต่ก็ยังไม่ๆ ได้ ดีซะทีเดียว เพราะว่า อย่าง
เรื องของห้ องนํ าอย่างเรื องของอะไรอย่างเงี ย ผมว่ายังเห็นว่ามันจะช่องโหว่อยู่ห ลายๆ จุด ...”
(อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
จะเห็นได้ วา่ การบริ หารจัดการศูนย์พักพิงชัวคราวยังพบข้ อบกพร่องอยู่หลายด้ าน ได้ แก่
ปั ญหาความขัดแย้ ง ปั ญหาการลักขโมยเสือผ้ าและของใช้ ปั ญหาการขาดอาสาสมัครทีมีความรู้
ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน และปั ญหาการจัดการด้ านสถานที จะเห็นได้ ว่าสาเหตุส่วนหนึงทีทํา
เกิดปั ญหาเหล่านีเป็ นเพราะผู้บ ริ หารขาดทัก ษะ ไม่มีป ระสบการณ์เ ฉพาะในการบริ ห ารงานใน
ภาวะวิกฤต
แนวทางในการพัฒนางานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
1. ควรมีกิ จกรรมการฝึ กอบรมอาสาสมัครอย่างต่อเนื อง เพื อเป็ นแนวทางพัฒนาการ
ทํ า งานและสามารถดึง เอาความรู้ ประสบการณ์ ความเชี ยวชาญของอาสาสมัค รมาร่ ว ม
แลกเปลียนทําให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบตั ิงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
“...คือผมคิดว่าควรจะมีการอบรมอาสาสมัครนะเพราะธรรมศาสตร์เองก็มีศนู ย์อาสาสมัคร
อยู่แล้ วน่าจะใช้ สถานทีตรงนีให้ เป็ นประโยชน์ เพือให้ เกิดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์
ซึงกันและกัน...” (อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
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2. ควรมี ก ารบริ ห ารจัดอาสาสมัครและศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราว โดยควรมีก ารคัด เลือ ก
อาสาสมัคร เพราะงานบางงานต้ องการอาสาสมัครทีมีประสบการณ์ ควรมีการแบ่งฝ่ ายและหน้ าที
ในการทํางานให้ ชดั เจน และอาสาสมัครควรได้ เลือกงานตามทีตนเองถนัด เพือทีอาสาสมัครจะได้
ใช้ ความสามารถในการทํางานและช่วยเหลือผู้พกั พิงได้ อย่างเหมาะสม
“...คือตอนนันเนียะ มันกลายเป็ นว่าระดมคนมาเร็ว ๆ คนมาก่อนก็รับผิดชอบไป แล้ วคน
ทีมาทีหลังก็มาช่วยคนทีมาก่อน ซึงบางทีคนทีมาทีหลังเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่า...ไม่ได้
เลือกตามความสามารถ...” (อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,18 ธ.ค.55)
3. ควรส่งเสริมระบบงานอาสาสมัครอย่างจริงจัง เพราะเหตุการณ์พิบตั ิภยั อาจจะเกิดบ่อย
ขึนหรือถีขึนในอนาคต อาสาสมัครภาคประชาชนรวมทังหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ มีบทบาทที
สําคัญในการช่วยเหลือ ในภาวะฉุกเฉิน หากมีการจัดกลุม่ มีศนู ย์รองรับและมีการลงทะเบียนก็จะ
ง่ายต่อการกระจ่ายข่าว และง่ายต่อการส่งอาสมัครลงไปช่วยเหลือ ได้ อย่างเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต
“...เรื องการจัดระบบเชือว่าอาจจะค่อนข้ างลําบาก...อาจจะมีคนส่วนหนึงทียอมไปขึน
ทะเบี ย นเป็ นระบบไว้ แต่คนส่วนหนึงก็แค่อยากจะช่วย เมือพร้ อมจะไป ...การที จะไปจัดกลุ่ม
อาจจะดูลําบากหน่อย แต่ถ้ามีศนู ย์รองรับไว้ ก็ดีครับ เพราะมันจะเป็ นการกระจายข่าวได้ อย่างเช่น
ตอนนีพืนทีนีต้ องการอาสาสมัครนะ จํานวนเท่านันเท่านี...” (อาสาสมัคร,สัมภาษณ์,10ธ.ค.55)
จะเห็นได้ วา่ การปฏิบตั ิงานครังนีถึงจะเต็มไปด้ วยปั ญหาและอุปสรรคหลายประการ แต่
ขณะเดียวกันหลายสิงทีทําไปควรจะถือเป็ นแบบอย่างหรื อพัฒนาการทํางานอาสาสมัครในภาวะ
วิก ฤต เพื อเป็ นแนวทางพัฒนาการทํ า งานและสามารถดึงเอาความรู้ ประสบการณ์ ความ
เชี ยวชาญของอาสาสมัค รมาร่ ว มแลกเปลี ยนทํ า ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ใ นการปฏิ บัติ ง าน
อาสาสมัครในภาวะวิกฤต
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ส่วนที 4 อภิปรายผล
ในการศึกษาเรื อง “การบริ ห ารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะ
วิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554” ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมาย
เพือ 1) ศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พัก
พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2)ศึกษากระบวนการทํางานของอาสาสมัครที
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) 3) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 4) ศึกษาข้ อเสนอแนะต่อ
แนวทางการจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต สําหรับการอภิปราย
ผล ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนําเสนอ ออกเป็ น 4 ส่วนดังนี
1. การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สรุปผลการศึกษาจากกลุม่ ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีได้ แสดงถึงทัศนะต่อการบริ หารจัดการ
อาสาสมัครของศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ รังสิต) มีรูป ลักษณ์องค์กรที
ชัดเจน ส่วนระบบการบริ ห ารจัดการงานอาสาสมัครอาจไม่เป็ นรู ป แบบชัดเจน วางระบบแบบ
ยืดหยุ่นปรับตามสถานการณ์เนืองจากเป็ นศูนย์ พักพิงชัวคราวเปิ ดขึนในภาวะวิกฤตไม่ได้ มีการ
เตรียมการอย่างมีแบบแผน แต่มีจดุ มุ่งหมายเพือช่วยเหลือประชาชนในเขตพืนทีภาคกลาง และ
ปริมณฑลทีประสบกับปั ญหาอุทกภัยในปี 2554 ในด้ านปั จจัย 4 ได้ แก่ ทีพัก อาหาร เครื องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค ซึงอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราวมีบทบาทสําคัญในการสังคมสงเคราะห์แบบ
เฉพาะหน้ า คือ การช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้ อน ความเดือดร้ อนต้ องการ
ณ.ขณะนัน โดยเน้ นการทํางานช่วยเหลือแบบระยะสันเป็ นสําคัญ ซึงสอดคล้ องกับเสาวนีย์ เสนาสุ
(2532, น.19) ทีได้ กล่าวถึงบทบาทของอาสาสมัครในด้ านการช่วยเหลืองานแก่ผ้ อู ืน นันสามารถ
จําแนกได้ 3 ด้ านดังต่อไปนี
ด้ านความคิด คือ การทําหน้ าทีเป็ นผู้วางนโยบาย วางแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการบริ หารงานของหน่วยงานให้ ถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
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ซึงศูน ย์ พัก พิ งชัวคราวมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ าที เป็ นผู้ว างแผนการ
ดําเนินงาน
ด้ านแรงงาน เป็ นการเสียสละแรงงานเพื อการปฏิบัติงาน การให้ บ ริ ก ารโดยตรงแก่ผ้ ู
ต้ องการความช่วยเหลือ ซึงศูน ย์ พัก พิ งชัวคราวมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มีอาสาสมัครที เป็ น
อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทัวไป และบุคลากรจากหน่วยงานอืนๆ ทีเข้ ามาช่วยเหลือและแบ่งเบา
ภาระหน้ าที
ด้ านกํ าลังทรัพย์ ได้ แก่ การบริ จ าคเงิ น เครื องอุป โภคบริ โภคให้ แก่ห น่วยงานสัง คม
สงเคราะห์ตา่ งๆ เพือให้ หน่วยงานเป็ นตัวกลางนําไปให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ซึงศูนย์พักพิงชัวคราว ได้
เปิ ดรับบริ จ าคเงิ น เครื องอุป โภคบริ โภค เพื อช่วยเหลือผู้ป ระสบอุท กภัย ในครังนี มีป ระชาชน
องค์กร หน่วยงานต่างๆเข้ ามาร่วมบริจาคเป็ นจํานวนมาก
และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ยุพา วงศ์ไชย (2521,น.90) ได้ จําแนกอาสาสมัครออกเป็ น
3 ระดับ คือ
ระดับกรรมการหรือผู้กําหนดนโยบาย คือ ระดับกรรมการมีฐานะเป็ นทังผู้แนะนํา และวาง
นโยบายขององค์กร
ระดับผู้บริหาร คือ อาสาสมัครซึงดําเนินการในฐานะนักบริหาร
ระดับผู้ให้ บริการ ซึงเป็ นผู้ให้ บริการแก่ประชาชนโดยตรง
ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า อาสาสมั ค รที มาช่ ว ยงานในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั วคราว
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ คือ บุคคลที สมัครใจทํ างาน เพื อประโยชน์ แก่ผ้ อู ืนโดยไม่ห วัง
ผลตอบแทน ซึงต้ องเป็ นบุคคลทีมีอดุ มการณ์ในตนเอง ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและมี
ความตังใจจริงต่อการทํางานเพือสังคม โดยเป็ นผู้ทีทํางานทางด้ านความคิด ด้ านแรงงาน รวมทัง
ด้ านกําลังทรัพย์ การจัดประเภทของอาสาสมัครจึงขึนอยู่กบั บทบาท หน้ าที กลุม่ งาน และผลงาน
ที กระทํ าในด้ า นต่างๆ ซึ งแนวโน้ ม ของงานอาสาสมัค รจะอยู่ใ นกลุ่ม งานที ให้ บ ริ ก ารซึงเป็ นผู้
ให้ บ ริ ก ารแก่ป ระชาชนโดยตรง ก่อให้ เ กิดประโยชน์ ทัง “ผู้ให้ ” และ “ผู้รับ” ในฐานะผู้มีบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมควบคูก่ นั สอดคล้ องกับการศึกษาของน้ องนุช ประสมคํา
(2546) พบว่า เยาวชนอาสาสมัครในงานพัฒนาสังคมมีบทบาทสําคัญ ดังนี 1. บทบาทต่อตนเอง
โดยเป็ นผู้ทีใฝ่ พัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จและมีชีวิตทีดีมีคณ
ุ ค่า 2. บทบาทต่อผู้อืน มีความ
เคารพเชือฟั งบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็ นผู้ทีมีความกตัญ กู ตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ เป็ นมิตรทีดีของ
เพือน และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี 3. บทบาทต่อสังคม โดยมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส
ช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม และช่วยในการพัฒนาสังคม
4. บทบาทต่อสถาบันชาติ ช่วยรักษา
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ศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทีดีงามของชาติให้ เป็ นทีรู้จกั และส่งเสริมสถาบันชาติ
ให้ มีความมันคง พัฒนาบุคคลให้ ร้ ูจกั สิทธิของตนและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส่วนผลการศึกษาด้ านการบริหารจัดการอาสาสมัครในศูนย์พักพิงชัวคราว พบว่าศูนย์พัก
พิงชัวคราวใช้ วิธีการบริหารแบบแนวราบ แต่เป็ นการบริหารแบบลักษณะไม่มีการกระจายอํานาจ
ไม่มีการดึงการมีสว่ นร่วมในระดับการตัดสินใจ มีงานเข้ ามาจํานวนมากแต่อํานาจการตัดสินใจยัง
ขึนอยู่กบั ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีบางส่วน /บางคนเท่านัน ไม่มีการกระจายอํานาจให้ บุคลากรทีมี
ความเชียวชาญเฉพาะด้ านเข้ ามามีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ เช่น ขาดบุคลากรทางด้ านจิตวิทยา
ในเรืองการให้ คําปรึกษาดูแลสภาพจิตใจผู้พกั พิง เนืองจากเหตุการณ์อทุ กภัยทําให้ เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สิน บุคคลอันเป็ นทีรัก ส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้สญ
ู เสียอันอาจก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพจิต มี
ความวิตกกังวล เครี ยด ซึมเศร้ า หากบุคคลเหล่านีถ้ าไม่ได้ รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม อาจ
ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพจิตทีรุนแรงตามมา จึงมีความจําเป็ นสําหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต และ
หน่วยงานทีเกียวข้ องต้ องให้ การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้ องและเหมาะสมเพือช่วยกันเยียวยา
รักษาทังทางร่างกาย จิตใจ สังคม ให้ ผ้ ปู ระสบภัย พิบตั ิกลับมาใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ตามปกติ
ดังนันในสถานการณ์วิกฤตแบบนีผู้บริ หารควรใช้ วิธีการบริ หารจัดการตามสถานการณ์
กล่าวคือ ผู้บริหารต้ องรู้จกั เลือกใช้ เทคนิคการบริ หารหลายๆอย่างผสมกันเข้ ามาใช้ บริ หารงานได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับความจําเป็ นของสถานการณ์ ไม่มีรูปแบบการบริ หารแบบใดดีทีสุด
การบริ ห ารแต่ล ะแบบและแต่ล ะวิ ธี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลแตกต่า งกัน ตามสภาวะแวดล้ อ มแต่ล ะ
อย่าง หากแต่จะต้ องปรับเปลียนไปตามสถานการณ์เรื อยๆ การเลือกแบบใดให้ เหมาะสมขึนอยู่
กับสถานการณ์ เพราะแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้ อจํากัดอยู่ในตัว การบริ หารทีมีประสิทธิภาพจะให้
ความสําคัญกับการเลือกใช้ การจัดการทีเหมาะสมกับสถานการณ์ทีเกิดกับปั ญหา และมีความ
เชียวชาญทีจะจําแนกวิเคราะห์ และแก้ ไขแต่ละสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม ซึงเป็ นความจริงว่า
ปั ญหาแต่ละเรืองมีสถานการณ์แตกต่างกัน ทําให้ การบริหารเป็ นเรืองทียากและไม่มีข้อตายตัว
ซึงสอดคล้ องกับการบริหารของ Henri Fayol 4 ประการ ดังนี การวางแผน การสังการ การจัด
รูปงาน การประสานงาน (อ้ างถึงใน กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์,2544, น.19)
ซึงผู้อํา นวยการศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราวฯ ก็ไ ด้ ว างแผนกํ าหนดทิ ศทางวิธีก ารทํ างานเพื อ
ขับเคลือนให้ ศนู ย์พกั พิงฯไปสู่เป้าหมายทีตังไว้ โดยผู้บริ หารศูนย์พักพิงใช้ วิธีการบริ หารงานแบบ
แนวระนาบ จะมีลกั ษณะทีมีระดับการบังคับบัญชาน้ อย สังงานเร็ว ผู้ใต้ บังคับบัญชามีอิสระใน
การคิดตัดสินใจ ยืดหยุ่นได้ ไม่มีกฎระเบียบทีเคร่งครัด ส่วนการจัดรูปงาน ผู้อํานวยการศูนย์พัก
พิ ง ฯเป็ นคนพิ จ ารณาแบ่ ง งานภายในศูน ย์ พัก พิ ง ฯว่ า ใครควรทํ า อะไร ในศูน ย์ พัก พิ ง ฯจะ
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ประกอบด้ วยหน่วยงานย่อย ได้ แก่ กองอํานวยการ ฝ่ ายที พัก ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายคลังสินค้ า ฝ่ าย
พยาบาล และแต่ละหน่วยงานย่อยจะทําหน้ าทีแตกต่างกันไปตามทีได้ รับมอบหมาย ใช้ วิธีการ
จัดการโดยการแบ่งการทํางาน และการประสานงานเป็ นทีม
ดังนันจึงเห็นได้ วา่ การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประอุทกภัยในภาวะวิกฤตใน
ศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราวมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รั งสิต ) มีก ารบริ ห ารเป็ นแนวราบทํ าให้
อาสาสมัค ร และผู้พัก พิ ง มี ค วามรู้ สึ ก เป็ นส่ว นหนึ งของศูน ย์ และรู้ สึก มี ค วามเท่ า เ ที ย มกั น
อาสาสมัครและผู้พกั พิงสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้อํานวยการและเจ้ าหน้ าทีได้ เพราะ
ศูนย์พกั พิงชัวคราวไม่ได้ มีสายการบังคับบัญชามากนัก แต่ผ้ บู ริ หารยังขาดประสบการณ์ ความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัวคราว จึงทําให้ ไม่มีการกระจายอํานาจในการบริ หาร
จัดการ ขาดการดึงการมีส่วนร่วมในระดับ การตัดสิน ใจ มีงานเข้ ามาจํ านวนมากแต่อํานาจการ
ตัดสินใจยังขึนอยู่กบั ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีเท่านัน อีกทังไม่มีการกระจายอํานาจให้ บุคลากรทีมี
ความเชี ยวชาญเฉพาะด้ านเข้ ามามีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ เช่น ด้ านจิ ตวิท ยา ด้ านสังคม
สงเคราะห์ ทําให้ รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงชัวคราวจึงทํางานเชิงรับ คือ มีการจัดเตรียม
พืนที พักพิ ง และตอบสนองปั จจัย 4 ให้ แก่ผ้ พู ักพิ งเป็ นหลัก ในขณะทีการทํ างานเชิ งรุ กยังไม่มี
รูปแบบทีชัดเจน การสร้ างการมีสว่ นร่วมดึงหน่วยงานหรื อบุคลากรเฉพาะด้ านทีเกียวข้ องมาร่วม
ด้ วยช่วยกัน ในการบริ ห ารจัดการ การประสานงานกันเพื อขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรื อ
บุคลากรทีเกียวข้ อง
ข้ อดี ข้ อท้ าทายในการบริหารจัดการแบบแนวราบ
การบ ริ หาร จั ด ก ารแบ บแน วราบ คื อ การใ ช้ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ หาร จั ด การแบ บ
ประชาธิปไตย ผู้บริหารจะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลง มีการ
กระจายอํ า นาจและให้ ความสํ า คัญ กับ ผู้ร่ ว มงาน การนํ า การเปลี ยนแปลงเข้ า มาใช้ จะมี
วัตถุป ระสงค์เ พื อเสริ มประสิท ธิ ภาพการทํ างานโดยเพิ มความเข้ าใจ สร้ างบรรยากาศในการ
ทํางาน และปรับปรุงระบบการสือสารให้ ดีขนึ การใช้ วิธีการแบบนีจะทําให้ เกิดความมีอิสระในการ
ทํางาน สมาชิ ก ในองค์ก ารมีความพึงพอใจในการทํางาน และเป็ นวิธีที ทําให้ เ กิ ดการต่อต้ าน
น้ อย เนืองจากสมาชิกมีความเข้ าใจต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ซึงจะแตกต่างกันกับการบริ หาร
จัดการแบบเผด็จการ ทีผู้บริหารใช้ อํานาจในการดําเนินการเพือให้ บรรลุเป้าหมาย โดยไม่คํานึงถึง
ความสําคัญของสมาชิกในองค์การ ไม่มีการกระจายอํานาจให้ ผ้ รู ่วมงานตัดสิน ใจ อํานาจการ
ตัดสินใจจะอยู่ทีผู้บริหารเพียงคนเดียว
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ดังนันการบริ ห ารจัดการศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราวที ดี จะต้ องมีโครงสร้ างที ชัดเจน สามารถ
เคลือนไหว ยืดหยุ่น ได้ ตามสถานการณ์ และมีลกั ษณะการบริ ห ารเป็ นแนวราบ ใช้ วิธีการแบบ
ประชาธิ ป ไตยในการทํ า งาน เพราะถื อ ว่าทุก คนที ศูน ย์ พัก พิ งฯมีศัก ดิ ศรี แ ละมีศัก ยภาพที จะ
ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึงกัน และกัน แต่ผ้ บู ริ หารต้ องมีความรู้ และทักษะในการบริ หาร
จัด การอาสาสมัค รในภาวะวิ ก ฤต และมี ป ระสบการณ์ เรื องการจัดศูน ย์ พัก พิ งที ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึงสอดคล้ องกับ บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (2537) ทีได้ เสนอแนวคิด เรื องหลัก
บริ การจัดการภายใต้ สภาวะฉุกเฉิน ไว้ ว่าการบริ หารต้ องมีการปรับ ปรุงอย่างต่อเนือง เน้ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาศักยภาพ
ของคนผ่านกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ทงในระดั
ั
บปั จเจกบุคคลและกลุม่ เพือทําให้ ผ้ปู ฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองซึงจะนําไปสู่ประโยชน์สงู สุด ต่อ
การทํางานในอนาคต
2. กระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิง
ชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จากผลการศึกษาพบว่าแนวคิดในกระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในภาวะวิกฤตมีแนวความคิดแบบมนุษย์นิยมซึงเชือในคุณค่าของมนุษย์ เชือว่ามนุษย์ทุก
คนสามารถที จะพัฒนาศัก ยภาพและสามารถเปลียนแปลงชี วิตให้ เ ปลียนไปในทางทีดีได้ ตาม
แนวคิดของ Specht and Craig (อ้ างถึงใน กิตติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล ,2543) นอกจากนีในด้ าน
ปรัชญาการทํางานเป็ นอาสาสมัครยังสอดคล้ องกับทฤษฎีของมาสโลว์ ซึงเชือว่ามนุษย์ต้องการ
บรรลุศกั ยภาพขันสูงสุดของตนเอง จึงเป็ นแรงขับดันให้ แสวงหาในสิงทีตนเองเชือ ซึงกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครของศูน ย์พักพิ งชัวคราวมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รังสิต ) ที ได้ ใ ห้ แนว
ทางการช่วยเหลือตามความต้ องการขันพืนฐานของมนุษย์ โดยการจัดหาปั จจัย 4 ให้ แก่ผ้ พู ักพิง
ได้ แก่ ทีพักอาศัย อาหาร เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึงสอดคล้ องกับเรื องการจัดการภัยพิบัติ :
มิติหญิงชาย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกระทรวงมหาดไทย) ดังนี

103
กระบวนทํางานให้ ความช่วยเหลือผู้ทีประสบอุทกภัย
1. ฝ่ ายอาหาร
ทางศูนย์พกั พิงชัวคราวมีการกําหนดการแจกจ่ายอาหารอย่างชัดเจนมีทงอาหารกล่
ั
องและ
อาหารทีประกอบขึนเอง ซึงทีมีรสเผ็ดและไม่เผ็ด มีการคํานึงถึงเรืองความแตกต่างของหลักศาสนา
แต่ทางศูนย์พกั พิงชัวคราวไม่ได้ มองความหลากหลายของบุคคลทีมีความต้ องการทีแตกต่างกัน จึง
จําเป็ นทีจะต้ องมีการวางแผนและเตรียมความพร้ อมในการตอบสนองความต้ องการทีจําเป็ นของ
ผู้คนทีมีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วย ผู้สงู อายุ อาจต้ องการอาหารอ่อนพิเศษ และปราศจากการ
ปรุงแต่งจากผงปรุงรส เนืองจากเครืองปรุงรสในอาหารบางชนิดส่งผลต่ออาการป่ วยของผู้พกั พิงได้
ส่วนเด็กอ่อนทีมีอายุ 6 เดือน – 1ปี ทางศูนย์พักพิงชัวคราวมีบริ การนมสําหรับเด็กเล็ก
แต่ยังขาดการคํานึงถึงอาหารสําหรับเด็กเล็กแบบผสมนํ า เช่น อาหารเสริ มจากธัญ พืชและถัว
เหลืองสําหรับเด็ก เนืองจากเด็กบางคนยังไม่ถึงวัยทีจะรับประทานอาหารจําพวกข้ าวต้ ม หรื อโจ๊ ก
ได้ อีกทังอุปกรณ์ ทีใช้ ในการป้อนอาหารเด็กก็มองข้ ามไม่ได้ เช่น ถ้ วยพลาสติก 1 ใบ และช้ อน
พลาสติกเล็ก 1 คัน เพือความสะดวกในการป้อนอาหารเด็กอ่อน และยังไม่ได้ คํานึงถึงอาหาร
สําหรับหญิงตังครรภ์ และผู้หญิงทีอยู่ในช่วงต้ องให้ นมบุตร เช่น ไม่ได้ มีอาหารเสริมธาตุเหล็กและ
แคลเซียมให้ แก่ผ้ หู ญิงทีกําลังตังครรภ์และให้ นมบุตร ดังนันการแจกจ่ายอาหารและปั จจัยต่างๆ
จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องมีการจัดการให้ บคุ คลทีมีความหลากหลาย ให้ ได้ รับอาหารทีเหมาะสมตาม
ช่วงวัยและถูกสุขลักษณะ
ส่วนนําดืม ศูนย์พกั พิงชัวคราวได้ มีการจัดบริ การนําดืมทีสะอาดปลอดภัยและมีปริ มาณ
เพียงพอต่อความต้ องการของผู้พกั พัง และทางศูนย์พกั พิงชัวคราวยังมีนโยบายการประหยัดนําดืม
ด้ วยการให้ ผ้ พู ัก พิงนําขวดนําทีดืมหมดแล้ วมาแลกเพือรับนําดืมขวดต่อไป นอกจากจะเป็ นการ
ประหยัดนําดืมแล้ ว ยังเป็ นการลดปริ มาณจํานวนขยะทีจะเกิ ดขึนในศูนย์พักพิงชัวคราวด้ วย จะ
เห็นได้ ว่าการจัดหานําดืมทีสะอาดปลอดภัยและมีปริ มาณทีเพียงพอเป็ นสิงสําคัญอย่างยิง เพือ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพการเจ็บป่ วยจากการบริโภคและการใช้ นําทีไม่สะอาด
2. ฝ่ ายคลังสินค้ า
ศูนย์พกั พิงชัวคราวจัดระบบการจัดการแจกจ่ายสิงของให้ ผ้ พู กั พิงอย่างเป็ นระบบ โดยการ
กําหนดกติกาการเบิกจ่ายสิงของอย่างชัดเจน มีทังเครื องอุปโภคและบริ โภคทีเพียงพอต่อความ
ต้ องการของผู้พักพิง แต่ฝ่ายการแจกจ่ายสิงของขาดการคํานึงถึงการแจกเครื องใช้ สําหรับ สตรี
โดยเฉพาะการจัดการแจกจ่ายของใช้ สว่ นตัวให้ แก่ผ้ หู ญิงซึงต้ องดําเนินการอย่างละเอียดอ่อนและ

104
เหมาะสมโดยไม่ทําให้ ผ้ หู ญิงรู้สกึ อาย ลําบากใจ ทีจะรับสิงของ เช่น การแจกจ่ายผ้ าอนามัย การ
แจกจ่ายชุดชันในตามขนาดของสรี ระทีแตกต่างกัน กรณีทีผู้ชายเป็ นผู้ทีแจกจ่ายสิงของเครื องใช้
ดังกล่าวจะทําให้ ผ้ หู ญิ งลําบากและลังเลใจ ดังนันจําเป็ นทีจะต้ องใส่ใจด้ วยการจัดหาผู้แจกจ่าย
สิงของนันๆทีเป็ นผู้หญิง นอกจากนีควรคํานึงถึงวัฒนธรรมและความจําเป็ นเฉพาะของบุคคลด้ วย
เช่น การจัดเตรียมเสือผ้ าสํารองทีใช้ ในชีวิตประจําวันตามวัฒนธรรม เช่น ผ้ าถุง โสร่ง ฯลฯ และ
การจัด เตรี ย มผ้ า อ้ อ มเด็ก และผู้ใ หญ่ เนื องจากเด็ก อ่อน ผู้สูง อายุ ผู้ป่ วย ผู้พิ ก ารทางการ
เคลือนไหว ทีไม่สามารถเคลือนย้ ายตัวเองไปทํากิ จกรรมต่างๆได้ มีความจํ าเป็ นต้ องใช้ ผ้าอ้ อม
สําเร็ จรู ป เพื ออํานวยความสะดวกในการขับ ถ่าย ทางศูน ย์พัก พิง ชัวคราวจึงไม่ควรมองข้ ามสิง
เหล่านีเพราะเป็ นความจําเป็ นพืนฐานที ต้ องตอบสนองต่อผู้พักพิงให้ เหมาะสมกับ ความต้ องการ
ภายใต้ มิติความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในศูนย์พกั พิงชัวคราว
ดังนันการแจกสิงของอุปโภค บริ โภคไม่ใช่เพียงการให้ ของเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้อง
มองให้ ครอบคลุมถึงความต้ องการทีหลากหลายของผู้พกั พิงด้ วย เนืองจากบุคคลแต่ละคนมีความ
ต้ องการทีแตกต่างกันตามความจําเป็ นของแต่ละช่วงวัย และวัฒนธรรม หากการทํางานละเลย
มิติดงั กล่าวอาจนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานต่อผู้พกั พิงทีไม่เคารพต่อความเป็ นมนุษย์ได้
3.ฝ่ ายทีพัก
ศูนย์พกั พิงชัวคราวมีการจัดทีพักเป็ นอาคาร 2 ชัน ซึงมีทีนอน หมอน ผ้ าห่ม ห้ องอาบนํา
ห้ องสุขา เพียงพอต่อความต้ องการของผู้พักพิง และมีการจัดระบบผู้พักพิงโดยการแบ่งออกเป็ น
โซนๆ เพื อสะดวกในการดูแ ลและประสานงาน และยัง จัด พื นที ให้ สอดคล้ อ งกับ วิ ถี ชี วิต และ
วัฒนธรรม โดยมีห้องละหมาดสําหรับผู้พกั พิงทีเป็ นมุสลิม มีลานกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
มีพืนทีสําหรับการผ่อนคลายให้ ผ้ พู กั พิง
จากการศึกษาพบว่าไม่ได้ มีการแยกทีพักของชายและหญิ ง ส่วนใหญ่จะนอนคละรวมกัน
ซึงการแยกทีพักหญิงชายเป็ นสิงสําคัญอย่างยิงต่อการป้องกันการคุกคามและการกระทําให้ เกิด
ความรุนแรงทางเพศ สําหรับเด็ก วัยรุ่นหญิ ง ชาย และไม่มีการแยกผู้สงู อายุ หญิ งตังครรภ์ ซึง
การแยกผู้สงู อายุ และหญิงตังครรภ์ ออกจากผู้พักพิงทีมีภาวะปกติจะสะดวกต่อการดูแล เนืองผู้
พักพิงกลุม่ นีจะต้ องการการดูแลเป็ นพิเศษในทุกๆเรื อง และเนืองด้ วยศูนย์พักพิงไม่ได้ มีการจัดผู้
พักพิงเป็ นโซนครอบครัว ดังนันจึงทําให้ ครอบครัวทีมีแม่ทียังเลียงลูกด้ วยนมแม่อยู่ ไม่มีความเป็ น
ส่วนตัวในการให้ นมลูก ศูนย์พักพิงจึงต้ องคํานึงถึงการจัดโซนหรื อมุมสําหรับให้ นมลูกด้ วยเพื อ
ความเป็ นส่วนตัว และความสะดวก ซึงในมุมนีจะประกอบไปด้ วยนมผงแต่ละชนิดทีเหมาะสมกับ
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ช่วงอายุเ ด็ก ที ทําความสะอาดขวดนม โดยมีอาสาสมัครทีมีความรู้เบื องต้ นประจํามุม เพือทํ า
หน้ าทีดูแลและอธิบายวิธีการเตรียมนมและการทําความสะอาดขวดนมทีถูกต้ อง และในกรณีทีมีผ้ ู
พักพิงเป็ นพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ศูนย์พกั พิงจะต้ องจัดทีพักเฉพาะสําหรับพระภิกษุสงฆ์ และแม่ชีด้วย
เนืองผู้อพยพกลุม่ นีไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้พักพิงทีเป็ นประชาชนได้ แต่ศนู ย์พักพิงชัวคราวขาด
การคํานึงถึงการจัดพืนทีพักพิงสําหรับผู้พิการ หรือผู้ทีไม่สะดวกต่อการเคลือนไหว เนืองจากทีพัก
พิงเป็ นตัวอาคาร 2 ชัน มีบนั ไดรอบด้ าน แต่ไม่มีลิฟท์ หรือทางลาดสําหรับผู้พกั พิงทีใช้ รถเข็นในการ
เคลือนไหว ดังนันในการศูนย์พกั พิงต้ องมีการจัดพืนทีพักให้ เหมาะสมสําหรับผู้พิการด้ วย คือ ทีพัก
สําหรับผู้พิการจะต้ องเป็ นพืนทีผู้พิการมีการเคลือนไหวสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆ ถ้ าจัดให้ ผ้ ู
พิการอยู่ในชันทีสูงเกินไปก็สง่ ผลต่อการทํากิจกรรมเนืองจากการเคลือนไหวทีไม่สะดวก ทังนีการ
ให้ ความช่วยเหลือจัดหาทีอยู่อาศัยให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยต้ องมีหลักประกันว่าผู้หญิงและครอบครัวทีมี
สมาชิกในครอบครัวทีเป็ นผู้พิการ ทุพลภาพ ผู้สงู อายุ มีทีอยู่อาศัยทีเหมาะสม ควรจัดให้ อยู่เป็ น
ครอบครัว ถ้ าผู้พกั พิงมาคนเดียวก็ต้องแยกทีพักสําหรับชายหญิง และควรจัดโซนพืนทีเฉพาะของ
ครอบครัวทีมีผ้ สู งู อายุ ผู้พิการ เด็ก และหญิงตังครรภ์ให้ นมบุตร เพือง่ายต่อการดูแล
นอกจากศูนย์พกั พิงธรรมศาสตร์ มีการเตรียมพืนทีและอุปกรณ์สําหรับการหลับนอน พืนที
สําหรับรับประทานอาหาร พืนทีอํานวยความสะดวกในด้ านต่างๆแล้ ว ยังมีการจัดพืนทีกิจกรรม
สําหรับผู้พัก พิงที เป็ นเด็กด้ วย แต่ในสถานการณ์ที มีผ้ พู ัก พิงเข้ ามาพักเป็ นครอบครัว มีเ ด็ก มี
ผู้สงู อายุ ผู้ป่ วย เข้ ามาพักพิงด้ วย เป็ นกลุ่มทีหลากหมายและมีความต้ องการทีแตกต่างกัน จึง
จําเป็ นทีจะต้ องมีการวางแผนและคิดไว้ ล่วงหน้ าเพือเตรี ยมความพร้ อมในการตอบสนองความ
จําเป็ นของผู้คนทีมีความแตกต่างกัน ซึงไม่ควรมองแค่เพียงกลุม่ เด็กเพียงกลุม่ เดียว เพราะผู้พักพิง
กลุม่ อืนก็ต้องการทํากิจกรรมเช่นกัน เพราะการทํากิจกรรมสามารถทําให้ ผ้ พู ักพิงลดความเครี ยด
ความวิตกกังวล จากเหตุการณ์นําท่วมได้
ดังนันการจัดการในศูน ย์พักพิ งทีเหมาะสมจึงจํ าเป็ นต้ องให้ ความสําคัญ กับ มนุษย์ ที มี
ความหลากหลายร่วมไปกับการออกแบบพืนทีทางกายภาพและพืนทีทํากิจกรรมทีตอบสนองความ
ต้ องการของคนหลายกลุม่ ทีมาอยู่ร่วมกันได้
4. ฝ่ ายพยาบาล
ทางศูนย์พกั พิงชัวคราวจัดให้ มีการช่วยเหลือด้ านสุขภาพ จัดให้ มีห้องพยาบาลภายในศูนย์
พักพิงฯทีเปิ ดให้ บริการ 24 ชัวโมง เพือดูแลสุขภาพอนามัยของผู้พกั พิงและอาสาสมัคร จัดให้ มีการ
ให้ คําปรึ กษาเรื องสุขภาพ มีการประสานงานให้ มีที มแพทย์ป ระจําวัน พร้ อมทังวางระบบและ
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ติดต่อประสานการทํางานร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพือเปิ ดห้ องบริ การ
ผู้ป่ วยเป็ นกรณีพิเ ศษ สําหรับ การส่งต่อผู้ป่วยฉุก เฉิน จากศูนย์ พัก พิง ฯ แต่ศูน ย์พัก พิง ชัวคราว
มองข้ ามเรืองการเยียวยาจิตใจของผู้พกั พิง เพราะห้ องพยาบาลมีเพียงแพทย์ประจําเท่านัน แต่ขาด
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์สําหรับให้ บริการด้ านคําปรึกษา เพือช่วยเยียวยา
รักษาทางจิตใจ และสังคม ร่วมกับการรักษาทางร่างกาย
นอกจากมีการรักษาสุขภาพกายและจิตเบืองต้ นแล้ วไม่ควรละเลยการจัดหายาเฉพาะ
ให้ แก่ผ้ พู กั พิง เช่น ยาต้ านไวรัสสําหรับผู้ติดเชือ HIV ยาโรคเบาหวาน ยาโรคความดันโลหิต และ
ยาบํารุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็ นต้ น อีกทังไม่ควรมองข้ ามกายอุปกรณ์ เนืองจากผู้
พักพิงบางคนต้ องใช้ กายอุปกรณ์ในการเคลือนไหว เช่น รถล้ อเข็น (Wheelchair) ไม้ เท้ า เป็ นต้ น
ดังนันการเยียวยารักษาผู้พกั พิงต้ องเยียวยาทังด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม เนืองจาก
ผู้พัก พิ ง มีอ าการเจ็ บ ป่ วยที ต่างกัน ศูน ย์ พัก พิ งจึ งต้ อ งจัด เตรี ย มพื นที สํา หรับ ผู้ป่ วย อุป กรณ์
การแพทย์ เวชภัณ ฑ์ และผู้เชี ยวชาญทุก ด้ านให้ พร้ อมเพื อรับมือกับเหตุการณ์เ จ็บ ป่ วยทังทาง
ร่างกายและจิตใจทีเกิดขึนกับผู้พกั พิงได้
3.ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครทีช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
จากผลการศึกษาด้ านปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการและการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นดังนี
1. ปั ญหาการขาดการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าทํางานของอาสาสมัคร
สาเหตุสําคัญคือขาดการคัดเลือก/คัดกรองอาสาสมัคร จึงทําให้ ขาดอาสาสมัครทีมีความ
เชี ยวชาญเฉพาะทางสํ า หรั บ งานที ต้ อ งการบุค ลากรด้ า นดังกล่า ว และขาดการปฐมนิ เ ทศ
อาสาสมัครก่อนเข้ าทํางานจึงทําให้ เกิดปั ญหาด้ านทัศนคติทีแตกต่างกันส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ ง
ขึนระหว่างการปฏิบตั ิงาน เช่น จากบทสัมภาษณ์ทีสะท้ อนคําพูดของอาสาสมัครทีมีตอ่ ผู้พกั พิง
“...เราไม่ใช่ผ้ บู ริการและเราเป็ นนักศึกษาซึงเป็ นอาสาสมัคร แต่ข้อเรียกร้ องจากเขาซึงเป็ น
ผู้อพยพทําไมดูเยอะจัง มันต้ องการการเซิร์ฟอยู่ตลอดเวลา ของต้ องมากกว่าหนึงชิน คือมันมีข้อ
เรี ย กร้ องที มัน หนัก ขึน ซึงบางครังมัน ชวนให้ คิดในใจ นัก ศึก ษานะ ไม่ใช่ท าส...” (อาสาสมัคร
,สัมภาษณ์,18ธ.ค.55)
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“...เราเป็ นนักศึกษา...ไม่ใช่ทาส...” จากคําพูดสะท้ อนให้ เห็นว่า อาสาสมัครมีทศั นคติทีไม่
ดีตอ่ ผู้พกั พิง ซึงมีสาเหตุเนืองจากอาสาสมัครทีเข้ ามาทํางานไม่ได้ มีการคัดเลือก/คัดกรอง และ
ไม่ได้ รับการปฐมนิเทศก่อนปฏิบตั ิงาน ทําให้ อาสาสมัครขาดการสํารวจจิตใจของตนเองว่าเข้ ามา
ทํ า งานอาสาสมัค รด้ วยสาเหตุอ ะไร จึ ง ทํ า ให้ ไม่ เ ข้ า ใจถึ ง สภาพปั ญหาที ผู้พัก พิ ง ประสบ
อาสาสมัครเองจึงได้ สะท้ อนออกมาเป็ นคําพูดเช่นนัน ดังนันก่อนมาทํางานอาสาสมัครต้ องปรับ
ทัศนคติของตนเอง และจัดการความคาดหวังของตนว่า “เราจะสามารถช่วยอะไรได้ บ้าง ท่ามกลาง
ความไม่พร้ อม” ไม่ควรยึดถือตนเองเป็ นศูนย์กลาง เพราะในการทํางานอาจต้ องพบเจอทังสิงทีเรา
รู้ สึก ชอบหรื อ ไม่ช อบ และต้ อ งมี ค วามอดทนและอดกลันต่ อ สถานการณ์ ที อาจจะมี ค วาม
ยากลําบาก เปิ ดใจในความแตกต่างหลากหลาย เคารพในศักดิ ศรีของความเป็ นมนุษย์ของกันและ
กัน ปฏิบตั ิกบั ผู้อืนด้ วยความเท่าเทียม ไม่ยกตน ว่าเป็ นผู้เข้ าไปช่วยเหลือแล้ วจะอยู่ในสถานะทีสูง
กว่าผู้อืน
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับงานของ จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ (2542) ซึงแสดงให้ เห็น
ว่าปั ญหาด้ านทัศนคติทีแตกต่างกันอาจสร้ างความขัดแย้ งให้ เกิดขึนระหว่างอาสาสมัครได้ ซึงแม้
ดูเหมือนว่าเป็ นเพียงเรืองเล็กน้ อยแต่ก็มีอิทธิพลต่อการบริหารและการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร เมือ
ขจัดอุปสรรคดังกล่าวไปแล้ วสามารถทําให้ งานดําเนิน ไปได้ อย่างราบรื นมากยิ งขึน ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าปั ญ หาทัศนคติทีแตกต่างกันสามารถแก้ ไขได้ ด้ วยการสร้ างการมีส่วนร่ วมผ่านการ
ปฐมนิเทศเพือปรับทัศนคติเบืองต้ นก่อนการทํางานและเสริ มสร้ างด้ วยการทําความเข้ าใจถึงข้ อ
แตกต่างทางทัศนคติ กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนประชุมวางแผนงานเพือรับฟั งความ
คิดเห็นซึงกันและกัน
นอกจากนีผู้ศกึ ษามองเห็นว่าหากผู้บริหารให้ การฝึ กอบรมความรู้เพิมเติมแก่อาสาสมัคร
จะทําให้ อาสาสมัครมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึน ส่งผลให้ งานโดยรวมมีประสิทธิภาพและควร
คัดกรองอาสาสมัครทีจะเข้ ามาทํางานเพือจะได้ อาสาสมัครทีตรงกับงานทีต้ องทํา นอกจากนียัง
อาจมองในแง่ของการแลกเปลียนทางความรู้ระหว่างอาสาสมัครและผู้บริหาร/เจ้ าหน้ าทีอีกด้ วย ซึง
ตรงกับการศึกษาของ จิตรา ศิริสมบูรณ์ (2542) ทีเห็นประโยชน์จากการแลกเปลียนทักษะ ความรู้
ระหว่างกันเพือแก้ ปัญหาและเป็ นการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้ วย และในการปฏิบัติหน้ าที
ของอาสาสมัครในแต่ละครังจะมีอปุ สรรคเกิดขึนไม่มากก็น้อย เนืองจากอาสาสมัครไม่มีความรู้ใน
เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิในภาวะวิกฤตในแต่ละประเภท การเติมเต็มความรู้ในเรืองนีให้
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อาสาสมัค รจึ ง เป็ นเรื องที จํ า เป็ น เพราะจะทํ าให้ อาสาสมัค รมี ค วามรู้ ในการช่ ว ยเหลื อ ชี วิ ต
ผู้ประสบภัยพิบตั ิในภาวะวิกฤต
2. ปั ญหาเรืองการจัดการ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชัวคราวยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายด้ าน ได้ แก่ 1)ปั ญหาการ
จัดการด้ านสถานที เนืองจากมีเวลาการเตรี ยมการน้ อย และมีพืนทีจํากัด ทําให้ มีพืนทีในการใช้
สอยไม่สะดวกและเพียงพอและขาดมุมมองด้ านความหลากหลายของมนุษ ย์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สงู อายุ และผู้พิการ 2)ปั ญหาด้ านความปลอดภัย เนืองจากศูนย์พักพิงชัวคราวเกิดปั ญหาเรื อง
ความปลอดภัย มีการลักขโมยเกิดขึน 3)ปั ญหาบทบาทสือมวลชน เนืองจากศูนย์พักพิงชัวคราว
ไม่ได้ มีการจัดเตรียมพืนทีสําหรับสือมวลชนในการทําข่าวส่งผลให้ เกิดความวุน่ วายภายในศูนย์พัก
พิง เพราะมีสือมวลชนจํานวนมากเข้ าออกศูนย์พกั พิงตลอดเวลาทําให้ รบกวนผู้พกั พิงพิงทีต้ องการ
พักผ่อน และต้ องการเวลาความเป็ นส่วนตัว ดังนันสือควรทําข่าวภายใต้ ขอบเขตของการเคารพ
ความเป็ นส่วนตัวของผู้พกั พิงด้ วย ดังนันจะเห็นได้ วา่ สาเหตุสว่ นหนึงทีทําเกิดปั ญหาเหล่านีเป็ น
เพราะผู้บริหารขาดทักษะ ไม่มีประสบการณ์เฉพาะในการบริหารงานในภาวะวิกฤต
3.ปั ญหาการประสานงาน
ศูน ย์พักพิ งชัวคราวมีความซําซ้ อนในเรื องการประสานงาน ทําให้ เกิ ดความคิดความ
เข้ าใจไม่ตรงกันในการสือสาร ส่งผลให้ เกิดการทํางานซําซ้ อนขัดแย้ งหรื อเหลีอมลํากัน เนืองจาก
รวมศูนย์กลางการจัดการ ผู้บริหารมีอํานาจการสังการ รวมการตัดสินใจไว้ ทีคนๆเดียว ไม่มีการดึง
การมีสว่ นร่วมจากบุคลากรทีเกียวข้ องเข้ ามาช่วยเหลือ
ดังนันการประสานงานจึงไม่ควรจะกระทํ าโดยใช้ อํานาจสังการแต่อย่างเดีย ว ควรใช้
ความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กันเป็ นหลัก เพราะความมีนําใจต่อกัน ไว้ วางใจกันจะเป็ นผลให้ เกิดการร่วมใจ
มากกว่าการใช้ อํานาจหน้ าที และจะต้ องมีการสือสารทีดีทีเข้ าใจตรงกัน และราบรื น เพราะการ
ติดต่อสือสารเป็ นสิงสําคัญ สําหรับการประสานงานในการแลกเปลียนข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็น
ความรู้สกึ และเป็ นสือกลางทีจะเชือมโยงบุคคลต่างๆ ภายในศูนย์พกั พิงหรือระหว่างหน่วยงานหรือ
องค์กรให้ เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
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4.การพัฒนางานอาสาสมัคร
การจัดการอาสาสมัครเป็ นการควบคุมและอํานวยการทรัพยากรบุคคลทีไม่ใช่พนักงาน
หรือลูกจ้ างขององค์กรทีเป็ นผู้ทํางานเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทําอาชีพนัน แต่อาสาสมัคร
เป็ นบุคคลทีไม่ได้ ทํางานในองค์กรนันเป็ นอาชีพและมีรายได้ จากการทํางานนัน โดยการทํางานนัน
เป็ นการอุทิศตนทํางานให้ กับองค์กรด้ วยความเชือและศรัทธาในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร นอกจากนีอาสาสมัครยังมาจากหลากหลายอาชีพ หน้ าทีการงานเพศ วัย และสถานะ
ทางสังคมทีแตกต่างกัน ดังนัน การบริ หารจัดการงานอาสาสมัครจึงมีลัก ษณะพิ เศษทีเฉพาะ
ทังนีกระบวนการทํางานของอาสาสมัครขึนอยู่กบั สถานการณ์ทีแตกต่างกันไปตามสภาพปั ญหาที
เกิดขึน ด้ วยเหตุนี จึงต้ องมีจัดทํ าโครงสร้ างเพือพัฒนาระบบการทํางานของอาสาสมัคร ซึงการ
พัฒนางานอาสาสมัครควรดําเนินงาน 2 ด้ านพร้ อมๆกัน คือ ด้ านการจัดการอาสาสมัคร และด้ าน
การบริหารงานอาสาสมัคร ผู้ศกึ ษาจะนําเสนอตามแผนภาพ ดังนี
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ภาพที 4.5
แสดงโครงสร้ างการพัฒนางานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
การพัฒนางานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต

การจัดการ
อาสาสมัคร

การ
คัด
เลือก

การ
ปฐม
นิเทศ

การ
ฝึ ก
อบรม

ทีมา: จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครและเจ้ าหน้ าที
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กระบวนการจัดการ
กระบวนการบริ ห ารจัด การ เป็ นกลไกและตัว ประสานที สํา คัญ ที สุด ในการประมวล
ผลักดัน และกํากับให้ ปัจจัยต่างๆทีเป็ นทรัพยากรการจัดการประเภทต่างๆ สามารถดําเนินไปได้
โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามทีต้ องการ ซึงการจัดการระบบอาสาสมัครเป็ นเหมือน
การจัดการทรัพยากรบุคคลวิธีหนึงแต่มงุ่ เน้ นไปทีภาคประชาสังคมเป็ นหลักโดย องค์ประกอบหลัก
สําคัญในการจัดการอาสาสมัครให้ ประสบความสําเร็จนันประกอบไปด้ วย
การคัดเลือกอาสาสมัคร
การคัดเลือกอาสาสมัครเป็ นขันตอนทีสําคัญขันตอนหนึง โดยสิงทีต้ องคิดให้ ได้ ในเบืองต้น
คือ คุณลักษณะของอาสาสมัครทีต้ องการซึงแต่ละประเภทงานจะต้ องการอาสาสมัครแตกต่างกัน
ไปตามหน้ าทีและบทบาท
การคัดเลือกอาสาสมัครทีจะเข้ ามาทํางานในภาวะวิกฤตก็เช่น กัน นอกจากจะต้ องการ
อาสาสมัครทีทํางานด้ วยใจแล้ วยังต้ องการอาสาสมัครทีมีความเป็ นมืออาชีพและมีความเชียวชาญ
เฉพาะทางด้ วย เช่น ต้ องการอาสาสมัครทีเป็ นแพทย์อาสาเพือมาดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยของผู้
พัก พิ ง ต้ องการบุคลากรจากกรมสุขภาพจิ ตมาดูแลเยี ย วทางด้ านจิ ตใจของผู้อพยพ ต้ องการ
อาสาสมัค รที เป็ นสัต วแพทย์ ม าดูแลในเรื องสัต ว์เ ลี ยง เป็ นต้ น ดัง นันจึ งต้ องมี ก ารคัด เลื อ ก
อาสาสมัค ร เพื อที จะได้ อ าสาสมัค รที มี ค วามเข้ า ใจ มี ค วามสามารถเฉพาะด้ า น และมี
ประสบการณ์การทํางาน
อาสาสมัครทีทํางานในภาวะวิกฤตจะประกอบด้ วยอาสาสมัคร 2 กลุม่ คือ
- อาสาสมัครประจํา คือ อาสาสมัครทีอยู่ประจําศูนย์พกั พิงทุกวันซึงอาสาสมัครกลุ่มนีควร
เป็ นอาสาสมัครมีความเป็ นมืออาชีพ กล่าวคือ จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ ประสบการณ์ในการ
ทํางานอาสาสมัครในเหตุก ารณ์ภยั พิบัติและต้ องเป็ นผู้ผ่านการฝึ กอบรมการทํางานอาสาสมัคร
เพราะอาสาสมัครกลุ่มนี จะเป็ นแกนหลัก สําคัญในการทํ างาน และเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ อาสมัครรายวัน
- อาสาสมัครรายวัน คือ อาสาสมัครทีเข้ ามาช่วยเหลืองานในศูนย์พักพิงเพียงครังคราว
ไม่ได้ อยู่ประจําทีศูนย์พกั พิงทุกวัน อาสาสมัครกลุม่ นีส่วนใหญ่จะเป็ นอาสาสมัครทีมาด้ วยใจ แต่
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน แต่ถือเป็ นกําลังทีช่วยมาเติมเต็มในการช่วยเหลืองาน
อาสาสมัครประจําได้ อย่างดี
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การปฐมนิเทศ
การปฐมนิ เทศและการฝึ กอบรมเป็ นขันตอนการสร้ างหลัก ประกันว่าสมาชิกขององค์ก ร
หรืออาสาสมัครจะมีความรู้และทักษะอย่างพอเพียงพอเพียงต่อการปฏิบตั ิงานได้ มีประสิทธิผล ซึง
อาสาสมัค รมี แ นวโน้ มหวันไหวต่อ ประเภทงาน องค์ ก ร และเพื อนอาสาสมัค รใหม่ ผู้ดูแ ล
อาสาสมัครหรือผู้จดั การองค์กรสามารถจัดให้ มีการปฐมนิเทศเพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
การปฐมนิเทศจะช่วยให้ อาสาสมัครมีความรู้ทวไปที
ั เกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีของตน รู้ว่าสิงใดที
ควรทําและสิงใดทีไม่ควรทํา มีความรู้และทักษะในการทํางานอาสาสมัครเฉพาะด้ าน สามารถ
ปรับทัศนคติและการเสริมพลังจิตอาสา รวมทังการได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกับเพือนอาสา การปฐมนิเทศจึง
เป็ นกระบวนการสร้ างความมันใจในตนเองให้ กับอาสาสมัคร พร้ อมสร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน
ระหว่างองค์กรและเจ้ าหน้ าทีผู้ทํางานใกล้ ชิดกับอาสาสมัคร และตัวอาสาสมัครเอง
ซึงในศูนย์พักพิงชัวคราวจะประกอบไปด้ วยอาสาสมัคร 2 กลุ่ม คือ อาสาสมัครประจํ า
และอาสาสมัครรายวัน ระยะเวลาการปฐมนิเทศจึงแตกต่างกัน กล่าวคือ อาสาสมัครประจําควร
ได้ รับ การปฐมนิ เ ทศอย่างต่อเนื อง เพื อพัฒนาความรู้ ทัก ษะ เพือให้ เ ป็ นอาสาสมัครมืออาชี พ
เพราะอาสาสมัครกลุ่มนีเป็ นแกนหลักสําคัญในการทํางาน ส่วนอาสาสมัครรายวันจะต้ องมีการ
ปฐมนิเทศทุกวัน เพือปรับเปลียนทัศนคติและชีแจงกระบวนการทํางาน เพราะอาสาสมัครกลุ่มนี
เข้ ามาทํางานเพียงครังคราว ไม่ได้ อยู่ประจําศูนย์พกั พิง
การฝึ กอบรม
การจัดอบรมทีดีทีสุดสําหรับอาสาสมัครนันควรเป็ นแบบตัวต่อตัวหรือให้ เป็ นกลุม่ น้ อย
ทีสุด แต่หลายองค์กรมักจะจัดเป็ นกลุม่ ซึงแบ่งเป็ นโครงการ ซึงผู้ศกึ ษามีความเห็นว่าการฝึ กอบรม
ควรมีหลักสูตรทีครอบคลุมและตรงต่อความต้ องการของอาสาสมัคร โดยองค์ประกอบทีสําคัญใน
การทํางานอาสาสมัคร คือ การทําให้ เกิดดุลยภาพในสามส่วน คือ ด้ านคน กระบวนการและ
เป้าหมายหรือหน้ าที
เป้าหมายหรือหน้ าที

กระบวนการ

คน

ทีมา : การศึกษาและประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศเพือการพัฒนาระบบ
อาสาสมัครในประเทศไทย, (หน้ า 48 : 2548)
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การทํางานส่วนใหญ่เน้ นไปทีผลของงานเพราะเชือว่าเป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพทีสุดจะทํา
ให้ ได้ งานตามเป้าหมายในระยะเวลาทีจํากัด อย่างไรก็ตามการจัดอบรมทีประสบความสําเร็จต้ อง
ไม่ลืมปั จจัยด้ านคนด้ วยโดยจะทําอย่างไรให้ คนแต่คนทีอบรมมีความรู้สึกเป็ นทีมและมีส่วนร่วม
ซึงจําเป็ นทีจะต้ องมีโครงสร้ าง กฎเกณฑ์ ความเข้ าใจในรับผิดชอบของแต่ละคนผ่านกระบวนการ
โดยการสร้ างสมดุลทังสามก่อให้ เกิดความสร้ างสรรค์อย่างพร้ อมร่วมกัน การฝึ กอบรมความรู้
สามารถทําให้ งานอาสาสมัครในภาวะวิกฤตเกิดการพัฒนาได้ ซึงคล้ ายกับความเห็นของ Stenzel,
Anne K. and Feence, Helen M. (1968) ที กล่าวไว้ ว่าปั จจัยที ผู้บริ หารควรพิ จารณาประกอบการ
ฝึ กอบรมแก่อาสาสมัคร คือ ด้ านสถานการณ์ปัจจุบัน ภาระหน้ าทีของอาสาสมัคร เป้าหมายและ
ความต้ องการหรือความสนใจของอาสาสมัคร
ทังนีผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรมีความต่อเนื องและสมําเสมอในการฝึ กอบรมความรู้ แก่
อาสาสมัคร ซึงการฝึ กอบรมที ดีค วรมีทังระยะสัน คื อ อบรมให้ กับ อาสาสมัครประจํ าและ
อาสาสมัครรายวัน ในงานทีเกิดภาวะวิกฤต ส่วนการอบรมระยะยาว คือ หลังจากสินสุดหน้ าทีการ
ทํางานในภาวะวิกฤตแล้ ว เชิญ อาสาสมัครมาร่ วมถอดบทเรี ยนการทํางาน เพื อนําองค์ความรู้ ที
ได้ มาพัฒนาเป็ นหลักสูตรการอบรมเรื องกระบวนการทํางานในภาวะวิกฤต เพือพัฒนาระบบการ
ทํางานของอาสาสมัครให้ เป็ นมืออาชีพ ซึงหลักสูตรการฝึ กอบรมต้ องให้ สอดคล้ องกับตําแหน่ง
งาน เนืองจากแต่ละตําแหน่งงานมีหน้ าทีความรับผิดชอบทีแตกต่างกัน ดังนันความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของผู้ดํารงตําแหน่งจึงแตกต่างกัน โดยการฝึ กอบรมควรมี 2 รูปแบบด้ วยกัน คือ
การฝึ กอบรมในห้ องเรียน และการฝึ กอบรมจากการปฏิบตั ิจริงโดยมีพีเลียงหรือเจ้ าหน้ าทีฝึ กอบรม
คอยดูแลเอาใจใส่
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ของอาสาสมัครไม่ได้ มีเพียงการฝึ กอบรมเพียงหนทางเดียว การ
เรียนรู้จากสภาพแวดล้ อมภายนอกก็ช่วยสร้ างสรรค์บรรยากาศของการมีจิตใจอาสาสมัครด้ วย ซึง
เรืองจิตอาสานีเป็ นพืนฐานส่วนสําคัญของงานอาสาสมัครในทุกภารกิจและทุกองค์กร การจัดการ
เรียนรู้เช่นนีอาจมีได้ หลายรูปแบบ เช่น จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์อาสาสมัคร การอ่าน
หนังสือทีเกียวข้ องต่างๆ ฯลฯ ซึงนอกจากอาสาสมัครจะมีความรู้ในการทํางานแล้ ว ยังเป็ นการ
สร้ างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรทีเกียวข้ องด้ วย
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การออกแบบงานอาสาสมัคร
การบริ หารจัดการภาระงานเป็ นหัวใจสําคัญ ในฐานะผู้บ ริ ห ารศูนย์ พักพิ ง ชัวคราวและ
ผู้บริหารหน่วยงานทีเกี ยวข้ องกับกรณีอทุ กภัยในภาวะวิกฤตพึงให้ ความสนใจ เพราะการจัดการ
ภาระงานทีมีประสิทธิผล จะทําให้ บคุ ลากร คนทํางานและอาสาสมัครไม่เหนือยล้ าหมดแรง และไม่
เสียงต่อปั ญหาสุขภาพจิต ขณะเดียวกันก็ให้ ความช่วยเหลือตอบสนองปั ญหาความต้ องการของผู้
พักพิงได้ อย่างมีประสิทธิผล
โดยศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ได้ ออกแบบงานอาสาสมัคร
โดยแบ่งตามปั จจัย 4 คือ ฝ่ ายทีพัก ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายคลังสินค้ า และฝ่ ายพยาบาล ซึงถือว่าเป็ น
ข้ อดี เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้พกั พิงได้ แต่ผ้ บู ริหารศูนย์พักพิงยังมองข้ าม
สภาพการเจ็บป่ วยด้ านจิตใจของผู้พักพิง เนืองจากศูนย์พักพิงยังขาดบุคลากรทีดูแลสภาพจิตใจ
คือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ดังนันควรจัดให้ มีนักจิตวิทยา หรื อนักสังคมสงเคราะห์
หมุนเวียนผลัดเปลียนเข้ ามาให้ บริ การผู้พักพิง และควรแบ่งหน้ าทีการทํางานของอาสาสมัครใน
ฝ่ ายต่างๆให้ ชดั เจนเพือป้องการทํางานซําซ้ อนและไม่ทวถึ
ั ง
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
การยกย่ องเชิ ดชูเ กี ย รติเ ป็ นกระบวนการของการให้ ร างวัล และสร้ างแรงจูง ใจให้ แก่
อาสาสมัครผู้อทุ ิศตนปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัวไปแล้ วการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การให้ รางวัล และการให้ การยอมรับ
- การให้ รางวัล รางวัลเป็ นสิงที องค์การมอบให้ อาสาสมัครเพือแสดงถึงการยอมรับ ถึง
ผลงานหรือความประพฤติในช่วงเวลาตามทีได้ กําหนดไว้ การให้ รางวัลแก่อาสาสมัครอาจเป็ นได้
ทังบุคคลหรือกลุม่ บุคคล รางวัลอาจเป็ นสิงของทีจับต้ องได้ (เช่น เกียรติบตั ร เข็ม รูปถ่าย) หรือเป็ น
การจัดงานพิเศษให้ (เช่น งานเลียงอาหาร งานสังสรรค์ งานฉลอง การศึกษาดูงาน)
- การให้ การยอมรับ การยอมรับเป็ นลักษณะทีไม่ใช่สิงของ แต่เป็ นการแสดงออกเชิงยก
ย่องชมเชย และก่อให้ เกิ ดแรงจูงใจในการเป็ นอาสาสมัครทีดี อาทิ การขอบคุณ การให้ ความ
เคารพในสถานภาพของอาสาสมัคร การให้ อาสาสมัครได้ เ ข้ าร่ วมในการประชุมบุคลากรของ
องค์กร การแสดงความใส่ใจในการแนะนํางาน หรือแม้ แต่การมอบหมายความรับผิดชอบเพิมขึน
แก่อาสาสมัคร
โดยศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําการยกย่องเชิดชูเกียรติในรูปแบบการ
ให้ กําลังใจมากกว่าการให้ สิงของ เพราะการเข้ ามาทํางานอาสาสมัครเป็ นการเข้ ามาทํางานด้ วย
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การมีจิตใจอาสาทีจะอุทิศตนเพือช่วยเหลือผู้อืนโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่เพือเป็ นการให้ เกียรติ
อาสาสมัครศูนย์ พัก พิงควรทําหนัง สือ หรื อเกี ยรติบัตรเพื อขอบคุณ อาสาสมัครที เสีย สละเวลา
ส่วนตัว เพือมาช่วยงานในศูนย์พกั พิง อีกทังยังเป็ นการสร้ างเครือข่ายอาสาสมัครไปในตัวด้ วย
การบริหารงานอาสาสมัคร
การบริหารเป็ นกระบวนการซึงเป็ นวิถีทางทีจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารทุกคนสามารถบริ หารงาน
ของตนให้ บรรลุผลสําเร็จได้ ตามเป้าหมาย ประกอบด้ วยขันตอนดังนี
การวางแผน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539) ได้ กล่าวถึงการวางแผนองค์ก ารว่าเป็ นงานแรกใน
กระบวนการบริ หารทีเป็ นการเลือกและการปฏิบัติการที มีประสิท ธิภาพเพื อบรรลุเป้ าหมายใน
อนาคต แผนเปรียบเสมือนเครืองมือทีจะช่วยให้ ผ้ บู ริหารทราบเกียวกับการปฏิบัติการทีจะเกิดขึน
ในทุกระดับขององค์การและช่วยในการสังการและประสานงานกิจกรรมต่างๆให้ บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ศกึ ษามีความเห็นว่าเป้าหมายในการบริหารและการปฏิบตั ิงานเป็ นสิงสําคัญซึงผู้บริ หาร
ควรกําหนดให้ ชดั เจนเสียก่อน ตามที Connell, O’Brian (1976) ได้ เน้ นความสําคัญถึงผลเสียของ
การมีเป้าหมายในงานอาสาสมัครที ไม่ชัดเจนจะทําให้ ขาดทิศทางในการบริ หารและปฏิบัติงาน
ทังนีผู้บริ หารควรมีบทบาทสําคัญในการเป็ นผู้กําหนดเป้าหมายและวางแผนนโยบายทีสามารถ
นํ า ไปปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง และสอดคล้ อ งกับ สภาพการทํ างานของอาสาสมัค ร ทังนี ส่ว นหนึงในผล
การศึกษายังแสดงว่าอาสาสมัครทีมีหน้ าทีปฏิบตั ิงาน ไม่มีความรู้ในการวางแผนเพราะคิดว่าเป็ น
หน้ าทีของผู้บริ หารองค์การซึงสอดคล้ องกับงานของ Connell, O’Brian (1976) ซึงบอกถึงปั ญหา
ส่วนใหญ่ในการบริหารงานองค์การอาสาสมัคร คือ การมอบหมายหน้ าทีในการวางแผนให้ อยู่ใน
ความรับ ผิดชอบของอาสาสมัครทีปฏิบัติงานซึงไม่มีความรู้ รายละเอีย ดของงานเพี ย งพอที จะ
สามารถตัดสินใจหรือวางแผนได้ สิงนีจึงเป็ นข้ อพึงระวังทีผู้บริหารควรตระหนักอีกประการ
สําหรับเรืองการจัดการองค์กรอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต ผู้
ศึกษามีความเห็นว่าผู้บริหารควรปรับกระบวนการจัดการองค์การทังเชิงรับและเชิงรุก กล่าวคือ เชิง
รับ เช่น ควรเพิมการลงทะเบียนอาสาสมัครทังอาสาสมัครประจําและอาสาสมัครรายวัน เพือเป็ น
ข้ อมูลในการจัดการอาสาสมัคร เป็ นต้ น ส่วนเชิงรุก เช่น สร้ างรูปแบบการจัดองค์การอาสาสมัครที
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตให้ อยู่บนพืนฐานสภาพการทํางานทีมีปฏิสมั พันธ์กัน การ
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จัดองค์การควรเป็ นไปตามลักษณะการทํางานของอาสาสมัครด้ วย ไม่ควรจัดการเพียงด้ านเดียว
แต่ควรจัดให้ องค์การอืนๆได้ ร่วมแลกเปลียนและมีส่วนร่วมกระบวนการทํางานของศูนย์พักพิงฯ
ด้ วย นอกจากนีผู้บริหารควรเข้ าใจวิธีการทํางานของอาสาสมัครอย่างชัดเจนทังยังสามารถทีจะ
จัดสรรและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขันตอนการบริ หารจัดการภาระงานอาสาสมัครทีเกียวข้ องกับกรณี อทุ กภัย มีดงั ต่อไปนี
(O’Brien,Webster & Herrick,2007)
ประการแรก ผู้บริ หารควรประเมิน ความสามารถและความเหมาะสมของอาสาสมัครที
ทํางานกับผู้พักพิง โดยการคัดเลือกอาสาสมัครที ได้ ผ่านการฝึ กอบรมเรื องการทํางานในภาวะ
วิกฤตจากองค์การที เกียวข้ อง เพือจะได้ ทํ าให้ การงานสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้พกั พิง
ประการทีสอง จัดอบรมบุคลากร คนทํางานและอาสาสมัครทีทํางานโดยตรงกับผู้ประสบ
อุกภัย เพือให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันในเรืองกระบวนการทํางาน
ประการทีสาม จัดให้ มีการหมุนเวียนเปลียนภาระหน้ าทีของบุคลากรคนทํางานในทีมงาน
และอาสาสมัคร โดยเฉพาะในจุดหรื อตําแหน่งที มีก ารเรี ย กร้ องต้ องการจากผู้พักพิ ง ทังนี เพื อ
ป้องกันอาการเหนือยล้ า
ประการทีสี ผู้บริหารควรมีการจัดทําคู่มือการทํางานทีเข้ าใจง่าย กระชับความ เนือหาไม่
เยอะมากจนเกินไป แจกจ่ายให้ บุคลากรคนทํางานอย่างทัวถึง คู่มือนีจะช่วยให้ การทํางานเป็ น
ระบบ ช่วยประสานงาน ไม่ทํางานซําซ้ อน เข้ าใจและบูรณาการภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ประการทีห้ า ผู้บริหารจัดให้ มีการดําเนินงานทีรวดเร็วและยืดหยุ่น คล่องตัว โดยอาศัยช่อง
ทางการติดต่อสือสารทีรวดเร็วจากบุคลากรคนทํางาน การแสวงหาทรัพยากร การประสานและ
การดําเนินงานต่างๆ ได้ อย่างทันกับเหตุการณ์ตลอดเวลา
การบังคับบัญชาสังการ
หมายถึงความสัมพันธ์ตามลําดับขันระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพือให้ ทราบ
ว่าการติดต่อสือสารมีทางเดินอย่างไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร ซึงศจี อนันต์นพคุณ
(2542,น.7)ได้ กล่าวไว้ วา่ สายการบังคับบัญชาทีดีควรมีลกั ษณะดังนี
- จํานวนระดับ ชันแต่ละสายไม่ควรให้ มีจํานวนมากเกิน ไปจะทํ าให้ ไม่สะดวกแก่การ
ควบคุม อาจทําให้ งานคังค้ างได้
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- สายบังคับบัญชาควรมีลกั ษณะชัดแจ้ งว่าใครเป็ นผู้มีอํานาจสังการและสังไปยังผู้ใด
ในทํานองเดียวกัน ถ้ าจะมีการรายงานจะต้ องรายงานต่อใคร มีทางเดินไปในทิศทางใด
- สายการบังคับบัญชาไม่ควรให้ มีการก้ าวก่ายกันหรื อซ้ อนกัน งานอย่างหนึงควรให้ มี
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ถ้ ามีผ้ สู งงานได้
ั
หลายคนหลายตําแหน่งในงานเดียวกันจะทําให้ การ
ปฏิบตั ิงานสับสน
จากผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าลักษณะการสังการแบบไม่เป็ นทางการสามารถสร้ าง
การจูงใจในการทํ างานให้ อาสาสมัครในระยะยาวได้ ดีกว่าการสังการแบบเป็ นทางการแต่เพีย ง
อย่างเดียว สําหรับผู้บริหารศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นันใช้ วิธีการสังการเชิง
แนวราบ คื อ ไม่ทํ า ให้ อาสาสมั ค รรู้ สึก ว่า ต้ องทํ า ตามคํ า สัง แต่เ ป็ นลัก ษณะของการสร้ าง
สัมพันธภาพทีดีเบืองต้ นก่อนแล้ วจึงจูงใจให้ อาสาสมัครร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน ซึงตรงกับแนวคิด
ของ Rainman, Eva Schindler และ Lippitt, Ronald (1971) ซึงได้ กล่าวถึงสภาพการสร้ าง
แรงจูงใจเพือให้ อาสาสมัครปฏิบัติตามการสังการว่าควรมีพืนฐานอยู่บนการตัดสินใจและความ
ต้ องการของอาสาสมัครด้ วย
การควบคุมงาน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ได้ แบ่งการควบคุมองค์การไว้ 2 รูปแบบ คือ
- ระบบราชการ เป็ นโครงสร้ างตามลําดับ ขันบังคับชาแบบสูง ซึงใช้ ก ารควบคุมจาก
ระดับบนสูร่ ะดับล่าง โดยใช้ กฎ ข้ อกําหนดและนโยบายเพือให้ แน่ใจว่าพนักงานมีการยอมรับการ
ทํางาน การควบคุมงานแบบนีพนักงานจะมีสว่ นร่วมน้ อย
- ระบบ Clan (Clan control) โครงสร้ างองค์การในแนวนอนเป็ นองค์การทีมีระดับการ
บังคับชาการน้ อยระดับ การควบคุมด้ วยพนักงานมุง่ ทีการมีพนักงานทีเพิมขึนและการทํางานเป็ น
กลุม่ ผลประโยชน์ทีสําคัญของการร่วมมือจากพนักงานในการพัฒนาและการปฏิบัติการของการ
ควบคุมจะสร้ างความรู้สกึ การเป็ นเจ้ าของและเกิดเงือนไขการทํางานต่อเนือง
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าการควบคุมงานอาสาสมัครในศูนย์พักพิง ชัวคราวมีรูปแบบ
การควบคุม งานในองค์ก ารแบบระบบ Clan ที ให้ ความสําคัญ กับ การควบคุมงานที อิงความ
สัมพันธภาพทีดีระหว่างอาสาสมัครและผู้บริหารในองค์การ เป็ นการบริหารแบบแนวราบทีมีระดับ
การบังคับบัญชาน้ อย แต่ระดับการมีสว่ นร่วมยังไม่มากนัก จึงควรเน้ นให้ อาสาสมัครและบุคคลที
เกียวข้ องมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพือสร้ างมาตรการควบคุมงานอาสาสมัครอย่างเป็ น
ระบบโดยเฉพาะขันตอนการปฏิบตั ิงานเพือให้ มีความสอดคล้ องกับการทํางานในภาวะวิกฤต ด้ วย
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เหตุนีจึงต้ องให้ ความสําคัญกับระบบ Clan ทีควบคุมโดยมุง่ เน้ นการทํางานเป็ นกลุ่ม ผลประโยชน์
ทีสําคัญของการร่วมมือ คือ การสร้ างความรู้สึกการเป็ นเจ้ าของและเกิดเงือนไขการทํางานอย่าง
ต่อเนือง
การประสานงาน
อุทยั หิรัญโต (2531 ,น.180) ได้ อธิบายว่าการประสานงานเป้นกระบวนการหนึงของการ
บริหารโดยการจัดให้ กลไกต่างๆ ขององค์การนัน ทรัพยากรบริหารเกิดความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
หรื อสอดคล้ องต้ องไม่ซําหรื อขัดแย้ งกัน ทังนี เพือให้ งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีสุด
โดยศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการประสานงาน 2 ประเภท คือ การ
ประสานงานภายในศูนย์พกั พิง และการประสานงานภายนอกศูนย์พักพิง โดยฝ่ ายประสานงาน
ศูนย์พกั พิงชัวคราวนันมีบทบาทสําคัญและมีหน้ าทีหลัก คือ เป็ นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พักพิง
ชัวคราว ประสานการให้ ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ ทังในศูน ย์พักพิงและนอกศูนย์พักพิ ง ซึงใน
ภาวะฉุกเฉินความจําเป็ นของการประสานงานมีมากขึนกว่าในภาวะปกติ เมือมีผ้ พู ักพิงจํานวน
มากความแตกต่างในด้ านความต้ องการ ระบบประสานงานภายใน และทรัพยากรย่อมเพิมมากขึน
สิงเหล่านีเป็ นส่วนเพิมความท้ าทายและความยากลําบากในการทํางานของกองอํานวยการกลาง
ในกรณีเช่นนี จึงควรนํารูปแบบการประสานงานแบบกระจายอํานาจมาปรับใช้ เพือให้ ครอบคลุม
เรืองการดูแลความต้ องการและการให้ ความช่วยเหลือในศูนย์พกั พิง ซึงการกระจายอํานาจเพือการ
ประสานงานมัก จะนํ ามาซึงการเพิ มคุณ ภาพและประสิท ธิภาพของการประสานงาน และจะได้
ผลลัพธ์ทีดียิงขึนเมือได้ ประกอบเข้ ากับระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้ อง
อย่างต่อเนือง
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการดําเนินงานเพือประสานงานให้ เกิดประสิทธิภาพควรเน้ นการ
สร้ างความเข้ าใจกัน โดยชัดเจนทังในด้ านการสือสารทางภาษา และวัฒนธรรมตลอดจนระบบ
หน้ าทีความรับผิดชอบในการทํางานของแต่ละฝ่ าย ควรมีการสือสารแบบสองทาง และเป็ นการ
ติดต่อแบบเดียวกัน เพือสร้ างความเข้ าใจทีถูกต้ องซึงกันและกันอันจะทําให้ การประสานงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้ องกับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2543, น.96) ได้ สรุปวิธีแก้ ไขภาวะวิกฤต
อย่างมีประสิทธิผลไว้ ดงั นี
1. ยึดหลักการสือสารในภาวะวิกฤต คือ “จงบอกทุกสิงทุกอย่างแก่ประชาชนและบอกให้
เร็วทีสุด ” นันคือ การประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวหรื อแถลงชี แจงรายละเอียดทุกสิงทุก อย่างให้
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ประชาชนทราบอย่า งชัด เจนในเวลาที รวดเร็ ว ฉับ ไวและทัน การที สุด เพราะในภาวะวิ ก ฤต
ประชาชนย่อมมีความเครี ยด ร้ อนใจ และอยากรู้เหตุการณ์อย่างมากทีสุด ประชาชนที มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือเกียวข้ องกับเหตุการณ์นัน จะได้ มีความรู้สึกเข้ าใจหรื อสบายใจขึน และเป็ นการลด
ความเครียดทีกดดันลงได้ ในระดับหนึง
2. ชีแจงและอธิบายให้ ประชาชนทราบและเข้ าใจว่า ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ าย
บริหารขององค์กรมิได้ นิงนอนใจ หรื อมัวนิงเฉยอยู่ แต่กําลังทํางานเพือแก้ ปัญหาต่างๆ อยู่อย่าง
เร่งด่วน โดยมีการแถลงข่าวให้ ทราบอยู่ตลอดทุกระยะ
3. การประชาสัมพันธ์และการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในช่วงวิกฤต ต้ องเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารทีมีการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนือง สมําเสมอ มิใช่หยุดชะงักหรือขาดตอน
4. โฆษกหรื อผู้แถลงข่าวในภาวะวิกฤตควรมีจํานวนจํ ากัด ปกติมกั ใช้ เพีย งคนเดีย ว
เท่านันเพือความเป็ นเอกภาพ ไม่สบั สน ยุ่งเหยิง หรือแถลงข่าวไม่ตรงกัน ขัดแย้ งกันเอง
5. อย่าเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชน นําเอาภาวะวิก ฤตที เกิ ดขึนไปเล่าลือ เชื อมโยงกับ
เหตุการณ์วิกฤตทีเลวร้ าย
6. แถลงการณ์หรื อถ้ อยแถลงขององค์กร บริ ษัทควรให้ ข้อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมาไม่
ควรใช้ วิธีเด่าสุม่
7. การแถลงข่าวแก่สือมวลชน หรือการแถลงข่าวสูป่ ระชาชนโดยตรง/ ประชาชนควรได้ รับ
การบอกกล่าวข่าวสารอย่างถูกต้ องบริบรู ณ์ บ่อยๆ เท่าทีจะทําได้
8. หากเป็ นความผิดพลาดบกพร่องขององค์กรจริ ง ต้ องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นันโดย
ดุษฎี พร้ อมทังยอมรับผิดและขออภัยต่อผู้เสียหาย ประชาชนผู้เกียวข้ อง หรื อแสดงความเสียใจ
ต่อเหตุก ารณ์ทีเกิดขึน อย่าทิ ฐิ ดือดึง หรื อปั ดความรับผิดชอบ โดยอ้ างว่าไม่ใช่ความคิดของ
องค์กร เพราะภาวะวิกฤตอาจเกิดขึนได้ เสมอ และวิสยั ทัศน์มนุษย์ย่อมผิดพลาดได้ หากรับผิด ขอ
อภัย ขอชดใช้ ฯลฯ ประชาชนย่อมเข้ าใจ เห็นใจ และให้ อภัยให้ ได้ สิงสําคัญ คือ เราจะต้ องหาทาง
ป้องกันและแก้ ไขอย่าให้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึนอีก โดยอาศัยภาวะวิกฤตครังนี เป็ นบทเรี ย น
ต่อไป
ดังนันสรุปได้ วา่ การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในรูปแบบการ
ปฏิบตั ิงานในภาวะวิกฤต ต้ องมีความพร้ อมในกรณีการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ต้ องมีการศึกษา และ
เข้ าใจในการบริ หารจัดการในสถานการณ์ภาวะวิกฤต เพือทีจะได้ นําความรู้ความเข้ าใจ และนํา
หลักการจัดการบริ หารภาวะวิกฤตมาปรับใช้ กับเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนอย่างกะทันหันและลด
ความสูญเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในภาวะวิกฤตประชาชนย่อมมีความเครี ยด ร้ อนใจ
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และอยากรู้เหตุการณ์อย่างมากทีสุด ประชาชนทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อเกียวข้ องกับเหตุการณ์นัน
จะได้ มีความรู้สกึ เข้ าใจหรือสบายใจขึน และเป็ นการลดความเครียดทีกดดันลงได้ ในระดับหนึง

บทที 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั คุณภาพเรือง การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ภาวะวิกฤต กรณีศึกษาศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี 2554 โดย
กระบวนการศึ ก ษาวิ จั ย นี ได้ ใ ช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาการศึก ษาวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) ในการศึก ษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) ศึกษาการบริ ห ารจัดการอาสาสมัครที
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต) 2)ศึกษากระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตใน
ศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 3) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการ
ทํ า งานของอาสาสมัค รที ช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบอุท กภัย ในภาวะวิ ก ฤตในศูน ย์ พั ก พิ ง ชัวคราว
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 4) ศึกษาข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการอาสาสมัครที
ช่วยเหลือผู้ป ระสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลด้ วยการไปศึกษา
แบบเจาะลึก (In-dept Interview) กับ กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ได้ แก่ ผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องกับการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตใน
ศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จํานวน 2 คน ส่วนกลุ่มทีสอง ได้ แก่
อาสาสมัครทีเป็ นนักศึกษาและบุคคลภายนอกทีเข้ ามาทํางานเป็ นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จํานวน
5 คน ผู้ศึกษาใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึงเป็ น
การเลือกโดยใช้ หลักเหตุผล วิจารณญาณ โดยเลือกให้ มีความสอดคล้ องเหมาะสม และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจยั
วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ผลการศึกษาพบว่า
ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครอาจไม่เป็ นรูปธรรมชัดเจน วางระบบแบบยืดหยุ่นปรับตาม
สถานการณ์เนืองจากเป็ นศูนย์พกั พิงชัวคราวทีเปิ ดขึนในภาวะวิกฤตไม่ได้ มีการเตรี ยมการอย่างมี
แบบแผน แต่มีจดุ มุง่ หมายเพือช่วยเหลือประชาชนในเขตพืนทีภาคกลาง และปริ มณฑลทีประสบ
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กับปั ญหาอุทกภัยในปี 2554 ในด้ านปั จจัยพืนฐาน ซึงได้ สรุปหลักการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงผู้
ประสบอุทกภัยไว้ เป็ น 4 ข้ อดังต่อไปนี คือ
1. หน้ าทีหลักคือ จัดหาปั จ จัยสีให้ แก่ผ้ พู ักพิ ง ทังที พักอาศัย อาหาร เครื องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค
2. วางระบบอาสาสมัคร ซึงถือเป็ นฟั น เฟื องที ทําให้ ศูนย์ ดําเนิน การไปได้ ระบบงาน
อาสาสมัครวางตามเนืองานของข้ อหนึง
3. ทํางานเป็ นแนวระนาบ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยธรรมศาสตร์ ใช้ หลักการทํางาน
แนวระนาบ มีระดับการบังคับบัญชาน้ อย ผู้ใต้ บังคับบัญชามีอิสระในการคิดตัดสินใจ เน้ นให้
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการคิดแก้ ปัญหา ใช้ วิธีการแบบประชาธิปไตย เพราะถือ
ว่าทุกคนทีศูนย์พกั พิงฯมีศกั ดิ ศรีและมีศกั ยภาพทีจะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึงกันและกัน
4. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ทุกคนทีมาเป็ นผู้พักพิงไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนจะมี
หน้ าทีการงานหรืออาชีพอะไร ทางศูนย์พกั พิงจะปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเสมอภาค เพราะถือว่าทุก
คนทีศูนย์พกั พิงคือ คนไทยทีมีศกั ดิ ศรีของความเป็ นเจ้ าของประเทศอย่างเสมอกัน
ซึงการบริหารการจัดการอาสาสมัครมีกระบวนการสําคัญ 5 ประการ คือ 1)การคัดเลือก
อาสาสมัคร ซึงศูนย์พกั พิงชัวคราวขาดการคัดเลือก/คัดกรองอาสาสมัครจึงทําให้ ขาดอาสาสมัครที
มีความเชียวชาญเฉพาะทางสําหรับงานทีต้ องการบุคลากรด้ านดังกล่าว 2)การปฐมนิเทศและการ
ฝึ กอบรม ศูนย์พกั พิงชัวคราวขาดการปฐมนิเทศอาสาสมัครก่อนเข้ าทํางานจึงทําให้ เกิดปั ญหาด้ าน
ทัศนคติทีแตกต่างกันส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งขึนระหว่างการปฏิบัติงาน 3)การวางแผนการศูนย์
พักพิงชัวคราวดําเนินการของการวางแผนและการจัดการอาสาสมัครแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการ
วางแผนและการจัดการศูนย์พกั พิงฯ และการวางแผนและการจัดการอาสาสมัคร 4)การติดตาม
ผลการทํางานของอาสาสมัคร พบว่าการติดตามผลการทํางานของอาสาสมัครในศูน ย์ พัก พิ ง
ชัวคราวจะเป็ นไปในรูปแบบการประชุมหลังการปฏิบตั ิงานของแต่ละวันในเวลาประมาณ 22.00 น.
และ 5)การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราวจะเป็ นไปในรูปแบบการให้ กําลังใจ
มากกว่าการให้ สิงของ เพราะการเข้ ามาทํางานอาสาสมัครเป็ นการเข้ ามาทํางานด้ วยการมีจิตใจ
อาสาทีจะอุทิศตนเพือช่วยเหลือผู้อืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
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วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษากระบวนการทํางานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิงชัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จากผลการศึกษาโครงสร้ างศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต )
ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่
1. หัวหน้ าศูนย์พกั พิงชัวคราวมีหน้ าทีเป็ นผู้นําในศูนย์พกั พิง
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูน ย์ รั ง สิ ต ) ได้ แ ต่ง ตังให้ ผศ.ดร. ปริ ญ ญา
เทวานฤมิตรกุล เป็ นผู้อํานวยการศูน ย์ พัก พิงชัวคราว โดยมีอํานาจในการตัดสินใจและเป็ นผู้
ประสานงานดําเนินงานทุกเรือง และมีการมอบหมายฝ่ ายต่างๆในการดําเนินการ รวมทังการเข้ า
ร่วมประชุมกับคณะต่างๆ เพือร่วมปรึกษาหารือและร่วมแก้ ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึน
2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย
- ด้ านการจัดการสถานที (ฝ่ ายทีพัก) ทําหน้ าทีจัดการพืนทีของศูนย์พกั พิงชัวคราวให้ เป็ น
ระเบียบและเป็ นระบบ จัดหาเครืองมือ อุปกรณ์ เครื องใช้ ทีจําเป็ นต่อศูนย์พักพิงชัวคราว การทํา
ความสะอาดสถานที กํ า จัด สิ งสกปรก การดูแ ลสุข า จัด หาพื นที สํ า หรั บ ซัก ล้ า ง มี ก ารจัด
ยานพาหนะขนสิงของ และมีการจัดการแนะนําเส้ นทางคมนาคมสําหรับกลับออกไป รวมทังการ
จัดเวรตรวจตราความปลอดภัย รักษาความสงบ
- ด้ านการลงทะเบียน (กองอํานวยการ) ประกอบด้ วย การลงทะเบียนผู้พักพิง ทังอพยพ
เข้ าและกลับออกไป หน่วยประสานงานภายในและภายนอกของศูนย์พักพิงชัวคราว ระบบการ
สือสารของศูนย์พกั พิงชัวคราว ข้ อมูลบุคคลของผู้อพยพ
- ด้ านการจัดการอาหาร (ฝ่ ายอาหาร) มีการกํ าหนดตารางเวลาการแจกจ่ายอาหาร
ประจําวัน กําหนดจุดรับอาหารในแต่ละวัน จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร บริ หารจัดการ
ข้ าวกล่องทีมีคนนํามาบริจาค ประเมินสถานการณ์ด้านอาหารและนําดืม โดยมีปัจจัยประกอบ
คือ ผู้พกั พิงและเครืองบริโภคทีมีอยู่ ตลอดจนสัดส่วนที เหมาะสมต่อการให้ บริ การผู้พักพิงในแต่
ละวัน รวมทังจัดหาภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบการ การเตรียมอาหาร การจัดเมนูอาหาร
และการถนอมอาหาร ถ้ าอาหารกล่องไม่เพียงต่อความต้ องการของผู้พักพิง ฝ่ ายอาหารก็จะต้ อง
ประกอบอาหารเอง เพือให้ เพียงต่อความต้ องการและจํานวนของผู้พกั พิง
- ด้ านการพยาบาล (ฝ่ ายพยาบาล) การปฏิบัติการช่วยเหลือด้ านสุขภาพ จัดให้ มีห้อง
พยาบาลในศูนย์พกั พิงชัวคราวทีให้ บริการ 24 ชัวโมง เพือดูแลในด้ านสุขภาพของผู้พักพิง โดยจัด
บุคลากรให้ คําปรึกษาด้ านสุขภาพ ประสานงานให้ มีทีมแพทย์ประจําวันเพือตรวจสุขภาพผู้พักพิง
ทีเป็ นผู้ป่วย มีการจัดทําแฟ้มผู้ป่วย มีการแยกผู้ป่วยหนักทีต้ องการดูแลเป็ นพิเศษออกจากผู้พักพิง
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และมีระบบการประสานงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติในการส่งต่อผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง
- ด้ านการจัดการสิงของทีมาบริ จาค (ฝ่ ายคลังสินค้ า) มีหน้ าทีการรับบริ จาคและจัดทํา
บัญ ชี สิ งของบริ จ าค โดยทํ า หน้ า ที ประสานกับ ผู้ป ระสบภัย ให้ ทราบถึง ความต้ องการความ
ช่วยเหลือ มีการจัดหมวดหมูข่ องทีบริจาคเพือสะดวกต่อการแจกจ่ายผู้ประสบภัย
วัตถุประสงค์ข้อที 3 เพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการทํางานของอาสาสมัครที
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตในศูนย์พักพิงชัวคราวมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์
รังสิต)
ผลการศึกษาด้ านปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและในกระบวนทํางานของการ
อาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว มีดงั นี
ตารางที 5.1
แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและในกระบวนทํางาน
ของการอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว
ปั ญหาการบริหารจัดการอาสาสมัคร
1. ปั ญหาการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเข้ ามาทํ า งาน
อาสาสมัคร ผู้บริ หารขาดการคัดเลือกและการ
ปฐมนิ เ ทศเพื อเตรี ย มความพร้ อมอาสาสมัคร
ก่อนการทํางาน
2. ปั ญ หาทัศนคติที แตกต่าง เป็ นสิงที สร้ าง
ความขัดแย้ งให้ เกิดขึนในการปฏิบตั ิงาน

ปั ญหาในกระบวนการทํางานของอาสาสมัคร
1.ปั ญ หาการขาดอาสาสมัครที มีความรู้ ความ
เชี ยวชาญเฉพาะด้ าน เนื องจากขาดการ
คัดเลือก/คัดกรองอาสาสมัครให้ เ หมาะสมกับ
งาน
2.ปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างกัน ส่วนใหญ่มา
จากความคับข้ องใจ จึงมีสว่ นทําให้ อารมณ์และ
จิตใจขุน่ เคือง
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ตารางที 5.1 (ต่อ)
แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและในกระบวนทํางาน
ของการอาสาสมัครในศูนย์พกั พิงชัวคราว
ปั ญหาการบริหารจัดการอาสาสมัคร
ปั ญหาในกระบวนการทํางานของอาสาสมัคร
3.ปั ญ หาเรื องความปลอดภัย มีก ารเข้ า ออก 3.ปั ญหาลักขโมยเสือผ้ าและสิงของ เนืองจาก
ของผู้คนจํานวนมากทําให้ ศนู ย์พักพิงชัวคราว หลายคนไม่มีเ งิ น ติดตัว หรื อไม่มี เ งิ น อยู่เ ลย
เกิดปั ญหาเรืองความปลอดภัย
การรับของใช้ จากศูนย์พักพิงไม่สามารถกระทํา
ได้ บ่อยครัง ดังนันจึงเป็ นสิงทีสร้ างความคับข้ อง
4.ปั ญหาการประสานงานและการสือสาร ศูนย์ 4.ปั ญหาการจัดสถานที ทีพัก ห้ องนํา ห้ องส้ วม
พัก พิ ง มี ก ารสื อสารและการประสานงานที ห้ องพยาบาล ฯลฯ ยังมี ก ารจัด สถานที ไม่ถูก
ซําซ้ อน เนื องจากไม่มีการกํ าหนดหน้ าที ให้ กับ สุขลักษณะ และเพียงพอต่อการใช้ สอย
บุคคลทีประสานงาน
6.ปั ญหาสือมวลชนกับการกระทบต่อสิทธิผ้ พู ัก
พิ ง เนื องจากศูน ย์ พัก พิ ง ชัวคราวไม่ไ ด้ มี ก าร
จัดเตรี ยมพื นที ให้ กับสือมวลชนในการทํ าข่าว
ส่ง ผลให้ เกิ ด ความวุ่น วายภายในศูน ย์ พัก พิ ง
เพราะมีสือมวลชนจํานวนมากเข้ าออกศูนย์พัก
พิงตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ข้อที 4 ศูนย์พกั พิงชัวคราวควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครทีทํางานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤตอย่างไร
ผลการศึกษาเรืองแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครทีทํางาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต มีดงั นี
1. ควรมีกิจกรรมการฝึ กอบรมอาสาสมัครต่อเนือง เพือเป็ นแนวทางพัฒนาการทํางาน
และสามารถดึงเอาความรู้ ประสบการณ์ ความเชียวชาญของอาสาสมัครมาร่วมแลกเปลียนทํา
ให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบตั ิงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
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2. ควรมีก ารบริ ห ารจัดอาสาสมัครและการศูน ย์ พัก พิ งให้ ดีก ว่านี ควรมีก ารคัดเลือก
อาสาสมัคร เพราะงานบางงานต้ องการอาสาสมัครทีมีประสบการณ์ ควรมีการแบ่งฝ่ ายและหน้ าที
ในการทํางานให้ ชดั เจน และอาสาสมัครควรได้ เลือกงานตามทีตนเองถนัด และควรมีการประชุม
สรุปงานให้ มากขึนกว่าเดิม
3. ควรส่งเสริมระบบงานอาสาสมัครอย่างจริงจัง เหตุการณ์พิบัติภยั อาจจะเกิ ดบ่อยขึน ถี
ขึนในอนาคต อาสาสมัครภาคประชาชนรวมทังหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ มีบทบาททีสําคัญใน
การช่วยเหลือ ในภาวะฉุกเฉิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย ถ้ ามีการจัดกลุม่ มีศนู ย์รองรับก็จะ
ง่ายต่อการกระจ่ายข่าว และง่ายต่อการส่งอาสมัครลงไปช่วยเหลือ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการจัดศูนย์พกั พิงครังต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะการบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต
- ควรวางแผนก่อนเปิ ดศูนย์พกั พิงโดยการระดมการมีส่วนร่วมดึงผู้มีประสบการณ์ในการ
จัดศูนย์พักพิงมาร่วมกันวางแผน และควรมีกิจกรรมการฝึ กอบรมอาสาสมัครต่อเนือง เพือเป็ น
แนวทางพัฒนาการทํ า งานและสามารถดึง เอาความรู้ ประสบการณ์ ความเชี ยวชาญของ
อาสาสมัครมาร่วมแลกเปลียนทํ าให้ เ กิดองค์ความรู้ ใหม่ใ นการปฏิบัติงานอาสาสมัครในภาวะ
วิกฤต
- ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพือจะ
ได้ นําผลทีได้ จากการประเมินมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการทํางานของอาสาสมัครในภาวะ
วิกฤตครังต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในกระบวนการทํ างานของอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้ป ระสบอุทกภัย ใน
ภาวะวิกฤต
-ด้ านทีพัก ควรจัดพืนทีให้ เหมาะสมและเอืออํานวยต่อความสะดวกกับความหลากหลาย
ของผู้พักพิ ง เช่น ผู้พิการ ผู้ป่ วย ผู้สูงอายุ หญิ งตังครรภ์ เด็ก และควรจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในทีพักทังกลางวันและกลางคืนด้ วย
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-ด้ านอาหาร ควรมีการคํานึงถึงเรื องความแตกต่างของหลักศาสนา และควรมองความ
หลากหลายของบุคคล ผู้ป่วย ผู้สงู อายุ หญิงตังครรภ์ เด็กอ่อน
-ด้ านคลังสินค้ า ควรคํานึงถึงการแจกเครื องใช้ สําหรับสตรี ซึงเป็ นเรื องทีต้ องใส่ใจ การ
ช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยไม่ควรมองข้ ามมิติทีเกียวข้ องกับการจัดหาส่งของตามความต้ องการของ
ผู้หญิง โดยเฉพาะการจัดการแจกจ่ายของใช้ สว่ นตัวให้ แก่ผ้ หู ญิงต้ องจัดทําอย่างเหมาะสม
-ด้ านพยาบาล ควรจัดให้ มีบคุ ลากรทางด้ านการแพทย์ บุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ และ
บุคลากรทางด้ านจิตวิทยา ประจําศูนย์ เพือจะได้ ทําการช่วยเหลือผู้พักพิงได้ ครบทัง 3 ด้ าน คือ
ด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ และด้ านสังคม
นอกจากสนองความต้ องการผู้พัก พิ งด้ วยปั จ จัย 4 แล้ ว ควรมีก ารจัด ให้ มีกิ จ กรรม
นันทนาการให้ กบั ผู้พกั พิงทุกช่วงวัย เนืองจากการทํากิจกรรมสามารถทําให้ ผ้ พู กั พิงรู้สกึ ผ่อนคลาย
และลดความตึงเครียดจากปั ญหาทีประสบอยู่ได้
3.ข้ อเสนอแนะอืนๆในการบริหารและการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร
- ควรจัดพืนทีเฉพาะสําหรับการแถลงข่าว ควรกําหนดเวลาในการทําข่าวสือ และควรทํา
ข่าวภายใต้ ขอบเขตของการเคารพความเป็ นส่วนตัวของผู้พกั พิงด้ วย
- ศูนย์พกั พิงควรจัดทํากฎระเบียบการใช้ อาคาร หรื อ การอยู่อาศัยร่วมกันในศูนย์พักพิง
พร้ อมจัดทําป้ายกฎ-ระเบียบของศูนย์พกั พิง เพือลดความขัดแย้ ง
- ควรดึงการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานทีเกียวข้ องเข้ ามาร่วมทํางาน และควร
แต่งตังบุคคลทีทําหน้ าทีประสานงานให้ ชดั เจนเพือลดการซําซ้ อนในการสือสารและประสานงาน
ทังภายในและภายนอกศูนย์พกั พิง
ข้ อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษ ย์ ควรส่งเสริ มระบบงาน
อาสาสมัครอย่างจริ งจัง เหตุการณ์พิบัติภยั ทีเกิดขึนในประเทศไทยที ผ่านมา อาสาสมัครภาค
ประชาชนรวมทังหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ มีบทบาททีสําคัญในการกู้ภยั การช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย โดยเป็ นกําลังหนุนให้ กับหน่วยงานของรัฐซึงมี
กําลังเจ้ าหน้ าทีจํากัด
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2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ รวมทังองค์กรพัฒนาชุมชน
ทีมีส่วนเกียวข้ องร่วมมือกัน จัดการภัยพิบัติโดยมุ่งเน้ น การรวมพลังของชุมชน แม้ ว่าภัยพิบัติที
เกิดขึนจะเกินขีดความสามารถในการรับมือโดยชุมชน แต่เป็ นทีน่าสังเกตได้ ว่าชุมชนทีมีความ
เข้ มแข็ง และผู้ทีรอดชีวิตจากภัยพิบัติจํานวนหนึง ได้ เปลียนสถานภาพจากผู้ประสบภัยมาเป็ นผู้
ร่วมกอบกู้วิกฤติ และกลายเป็ นกําลังสําคัญของการค้ นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต เนืองจากเป็ นผู้
ทีรู้จกั บุคคลในชุมชน สภาพทางกายภาพ และสิงแวดล้ อมของพืนทีดีทีสุด
นอกจากนัน การสร้ างโอกาสในการจัดการเพือช่วยเหลือกันเองในค่ายทีพักชัวคราว และ
การฟื นฟูบรู ณะชุมชน จะเป็ นจุดเริมต้ นสําคัญทีทําให้ เกิดพลังในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
ดังนัน จึงควรมีการวางระบบการฝึ กอบรม เพือสร้ างองค์ความรู้เกียวกับการจัดการภัยพิบัติต่างๆ
โดยมีชมุ ชนเป็ นฐานการพัฒนาทีสําคัญ
3.กระทรวงศึก ษาธิ การควรส่งเสริ มการจัดทํ าหลักสูตรการจัดการภัย พิ บัติ ทังในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ในการเตรี ยมความ
พร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิทีเกิดขึนในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1.ควรศึกษาเปรียบเทียบอาสาสมัครทีทํางานในภาวะวิกฤตกับอาสาสมัครทีทํางานใน
สภาวะปกติ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาการทํางานของอาสาสมัคร
2.ควรศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครในภาวะวิกฤติประเภทอืนๆด้ วย

