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Abstract 

 The objectives of this study were to investigate the role of a multidisciplinary team in protecting 
destitutes according to individual rehabilitation plans (IRP), to study the problems and obstacles in the 
implementation of individual rehabilitation plans (IRP) of a multidisciplinary team, and to study clients’ 
satisfaction with individual rehabilitation plans (IRP) in the new life project for beggars, vagrants, and 
destitutes (Ban Noi Nai Nikhom) in five pilot self-help land settlements. This study was a quantitative 
research. The population of this study was 50 clients in the project, 134 officers in self-help land 
settlement and a multidisciplinary team, classified by 81 professionals and 53 supporting officers. Total 
number of the population was 184. Data were collected from a questionnaire. Data were then analyzed 
with statistics including percentage, mean, and standard deviation. The results were presented through 
descriptive study. 
 The results of this study indicated that from the clients’ opinions, the service met the protect ion 

criteria at a high level ( x = 4.12). Overall clients’ satisfaction with the IRP-based service was at a high 

level ( x =4.02). When individual aspects were considered, professional rehabilitation ( x =4.04), medical 

rehabilitation ( x = 4.11), educational rehabilitation ( x =4.04), and social rehabilitation ( x =3.95) were at 

high level. A multidisciplinary team in the Project plays an important role in protecting destitutes using 

individual rehabilitation plans (IRP) through a integrative process of planning in a multidisciplinary team, 

consisting of professionals, supporting officers, and network partners. The performance of a multidisciplinary 

team was at a moderate level ( x =3.35). There were the problems and obstacles of IRP-based 

implementation, namely the lack of knowledge and understanding of work nature was at a moderate 

level ( x = 2.80), the problem of policy formulation was at a low level ( x = 2.40), and the budget 

problem was at a moderate level ( x = 2.85).  

 The suggestions of this study could be summarized as follows: for policy suggestions, written 
policy should be formulated to enable personnel at the operational level to play a role in policy 
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planning and implementation direction. The IRP-based multidisciplinary practice training should be 
organized for protecting destitutes under the personnel development plan. For management suggestions, 
the suitability of the budget should be monitored to meet the demand. For practical suggestions, 
workshop training should be comprehensively promoted with a concept of protecting destitutes. Lessons 
learned should be studied and analyzed between officers and clients in the Project in order to determine 
the strengths and weaknesses of the operations and the clients’ needs. Suitable innovation or teaching 
model should be created for educational rehabilitation for the clients to be applied to their work and to 
improve the quality of work. 
Keywords: The Protection of Destitute, Multidisciplinary Team, Individual Rehabilitation Plans 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ งตามแผนฟื้นฟู รายบุคคล ( Individual 
Rehabilitation Plans : IRP) กรณีศึกษา : โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ใน
นิคมสร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามแผนฟื้นฟู
รายบุคคล (IRP) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ของทีมสหวิชาชีพ และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อย
ในนิคม) ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ใช้บริการในโครงการ จ านวน 50 ราย เจ้าหน้าท่ีนิคมสร้างตนเองและ
ทีมสหวิชาชีพ จ านวน 134 ราย จ าแนกเป็นนักวิชาชีพ จ านวน 81 ราย และฝ่ายสนับสนุน จ านวน 53 ราย รวมท้ังส้ิน 184 
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอ
ผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการในระดับมาก ( x = 4.12) และ
ผู้ใช้บริการมีความพึ่งพอใจท่ีได้รับบริการตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ในภาพรวมในระดับมาก ( x = 4.02) ได้แก่ การฟื้นฟู
ทางอาชีพในระดับมาก ( x = 4.04) การฟื้นฟูทางการแพทย์ในระดับมาก ( x = 4.11) การฟื้นฟูทางการศึกษาในระดับมาก 
( x = 4.04) และการฟื้นฟูทางสังคมในระดับมาก ( x = 3.95) ทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคม มีบทบาทในการ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง โดยใช้แผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ซึ่งผ่านกระบวนการบูรณาการการก าหนดแผนร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ 
อันประกอบไปด้วยนักวิชาชีพ สายงานสนับสนุนและภาคีเครือข่าย ซึ่งทีมสหวิชาชีพสามารถปฏิบัติตามบทบาทได้ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.35) ในการด าเนินงานประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ได้แก่ การ
ขาดความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานเป็นปัญหาระดับปานกลาง ( x = 2.80) ปัญหาจากการก าหนดนโยบายในระดับน้อย 
( x = 2.40) และปัญหาในด้านงบประมาณในระดับปานกลาง ( x = 2.85) 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ควรมีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บุคลากรในระดับการปฏิบัติงานเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ควรจัดให้การอบรมการ
ท างานในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยใช้แผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน ในเชิงบริหาร ควรมีการส ารวจความเหมาะสมของงบประมาณในการสรรจัดเพื่อด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ และในเชิงการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการท างานคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่งให้กับบุคคลกรอย่างท่ัวถึงครบถ้วน ควรมีการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ใช้บริการ เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของการด าเนินงาน และความต้องการของผู้ใช้บริการ และควรมีการสร้างนวัตกรรม
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หรือรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อน าไปปรับใช้ในการท างานและยกระดับ
คุณภาพการท างานต่อไป 
ค าส าคัญ: การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง, ทีมสหวิชาชีพ, แผนฟื้นฟูรายบุคคล 
 

บทน า 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้ เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2557 ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งกล่าวว่ารัฐพึ่งให้ความช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนให้การบ าบัดและฟื้นฟูเยียวยาบุคคลดังกล่าว พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 
2557 เกิดข้ึนจากความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งในสังคมไทยท่ีทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน แต่มีกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่งใน
ปัจจุบัน และยังไม่มีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายตามความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 มีแนวคิดในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสม 
ภายใต้เจตนารมณ์ “มีท่ีพึ่ง พึ่งตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืน” (มูลนิธิอิสรชน, 2558) มีใจความส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่ง ครอบคลุมคนขอทาน คนเร่ร่อนและบุคคลท่ีอาศัยตามท่ีสาธารณะ  
 สถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่งในปัจจุบันพบว่า มีคนไร้ท่ีพึ่ง 70,539 คน โดยแบ่งเป็นบุคคลไร้ท่ีอยู่อาศัยและมีรายได้น้อยไม่
เพียงพอแก่การครองชีพ จ านวน 27,109 คน เป็นบุคคลท่ีมีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ จ านวน 147 คน เป็น
บุคคลท่ีประสบความเดือนร้อน จ านวน 39,604 คน เป็นบุคคลท่ีต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จ านวน 62,941 
คน ต้องการสนับสนุนด้านเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน 15,307 คน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , 2561) และให้การ
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาบันในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 4,378 คน และในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิต จ านวน 199 คน (ชนิดนารถ เจริญเนือง, 2560) โดยจะมีการส่งเข้าพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพยังสถานคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง และมีการต่อยอดการพัฒนาไปยังนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่ีมีความพร้อมเข้ารับการฟื้นฟูศักยภาพการ
เตรียมความพร้อมท่ีจะกลับคือสู่สังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้  
 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) เป็นโครงการเพื่อใช้ในการคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง มีการริเริ่มให้นิคมสร้างตนเองเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะในการด ารงชีวิตอิสระภายในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง ประกอบอาชีพมีรายได้จนน าไปสู่
การพึ่งพาตนเอง โดยนิคมสร้างตนเองแต่ละแห่งมีการต้ังทีมสหวิชาชีพข้ึนเพื่อประเมินและวางแผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ซึ่ง
เป็นการวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นรายกรณี ได้ถูกก าหนดไว้ในกระบวนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของ
คนไร้ท่ีพึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 ในส่วนของกระบวนการวางแผนให้ความช่วยเหลือ 
 แผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) เป็นเครื่องมีในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพให้กับคนไร้ท่ีพึ่งโดยมีทีมสหวิชาชีพเป็น
ผู้ใช้เครื่องมือน้ัน ประกอบด้วยการฟื้นฟู 4 มิติ คือ 
 1. การฟื้นฟูทางอาชีพ กระบวนการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ มีการประเมินความสามารถการทดลอง
ปฏิบัติงานและประเมินผลการท างาน การจัดหางานท่ีก่อให้เกิดรายได้ และสามารถเล้ียงตนเองได้ 
 2. การฟื้นฟูทางการแพทย์ อาทิ การท าจิตบ าบัด อาชีวบ าบัด กิจกรรมบ าบัด หรือกายภาพบ าบัด 
 3. การฟื้นฟูทางการศึกษา เน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการใช้ชีวิตประจ าวันและ  
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
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 4. การฟื้นฟูทางสังคม เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม คือ มีการออกแบบกิจกรรมทางสังคมส าหรับ
ผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมภายในนิคมสร้างตนเองและภายนอกนิคมสร้างตนเอง 
 เม่ือทีมสหวิชาชีพด าเนินการตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ซึ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนคืนสู่
สังคมและครอบครัว เป็นการฟื้นฟูมิติหลักในการด ารงชีวิตในสังคม การด าเนินการย่อมมีลักษณะกิจกรรมและปัญหาและ
อุปสรรคท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนบทบาท
การท างานของผู้ปฏิบัติงานและทีมสหวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อน าไปสู่พัฒนาการ
ท างานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ และบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ว่ามี
บทบาทอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการและต่อผู้ใช้บริการท่ีจะเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนฟื้นฟูรายบุคคล (Individualized Rehabilitation Plan: IRP) 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (Individualized Rehabilitation Plan: 
IRP) ของทีมสหวิชาชีพ 
 3. เพื่ อศึกษาบทบาทของทีมสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามแผนฟื้นฟู รายบุคคล ( Individualized 
Rehabilitation Plan: IRP) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาประกอบด้วยการศึกษาความพึงพอใจต่อแผนการฟื้นฟูรายบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน
ฟื้นฟูรายบุคคลของทีมสหวิชาชีพ และ บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล 
 2. ขอบเขตด้านประชากรการศึกษาน้ีแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 2.1 ศึกษาจากผู้ใช้บริการในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ในนิคม
สร้างตนเอง 5 แห่ง จ านวน 50 คน 
 2.2 ศึกษาจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในนิคมสร้างตนเอง ท่ีเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ี
พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ท้ังหมด 5 แห่ง จ านวน 99 คนประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
 2.3 ศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายซึ่งเข้าร่วมทีมสหวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้าน
น้อยในนิคม) ในนิคมสร้างตนเอง 5 แห่ง แห่งละ 7 คน จ านวน 35 คน 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย 
ดังต่อไปน้ี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อย
ในนิคม) ใน 5 นิคม จ านวน 50 ราย เจ้าหน้าท่ีในนิคมสร้างตนเอง 5 แห่ง ท่ีด าเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คน
เร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) จ านวน 99 คน ภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมทีมสหวิชาชีพท้ัง 5 นิคมสร้างตนเอง แห่งละ 7 
ราย รวมจ านวน 35 ราย และ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา รวมท้ังส้ิน 184 ราย 
 2. เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
 2.1 แบบสอบถามส าหรับสอบถามผู้ใช้บริการ 
 2.2 แบบสอบถามใช้ส าหรับสอบถาม เจ้าหน้าท่ีในนิคมสร้างตนเองและทีมสหวิชาชีพ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อ
แผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ของทีมสหวิชาชีพ และ
ข้อมูลบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) โดยสถิติท่ีใช้ไ ด้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อหาค่ากลาง และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการ
กระจายน้ าหนักคะแนนของค าตอบแต่ละข้อ  
 4. การน าเสนอผลการศึกษาผู้ศึกษาน าเสนอผลการศึกษา โดยการพรรณนาความ อาศัยข้อมูลทางสถิติและการ
อภิปรายโดยใช้แนวคิด และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 การศึกษาในกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรท่ีศึกษาท้ังหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 42.3 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ระยะเวลาในการเข้ารับบริการอยู่ระหว่าง 1 เดือน - 1 ปี โดยมีระยะเวลาในการเข้ารับบริการเฉล่ีย 1.0 ปี  
 2. ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) 
 2.1 ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพและการจ้างงาน โดยมีการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสามารถในสาขาวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึง และสามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้น้ันไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูทางอาชีพในระดับ
มาก ( x = 4.04) 
 2.2 ความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ อาทิ การท าจิตบ าบัด อาชีวบ าบัด กิจกรรมบ าบัด หรือกายภาพบ าบัด
รวมไปถึงการจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้ัน ผู้ใช้บริการความพึงพอใจต่อการ
ฟื้นฟูทางการแพทย์ในระดับมาก ( x = 4.11) 
 2.3 ความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูทางการศึกษา เน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการใช้
ชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูทางการศึกษาในระดับมาก ( x = 3.95) 
 2.4 ความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูทางสังคมเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม คือ มีการออกแบบกิจกรรม
ทางสังคมส าหรับผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมภายในนิคมสร้างตนเองและภายนอกนิคมสร้างตนเอง ผู้ใช้บริการมีความ
พอใจต่อการฟื้นฟูทางสังคมในระดับมาก ( x = 3.97) 
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ตอนที่ 2 การศึกษาในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีอายุเฉล่ีย 41.42 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อายุงานอยู่ระหว่าง 1 –10 ปี โดยมีอายุงานเฉล่ีย 13.89 ปี ต าแหน่งพนักงานราชการ และไม่มีโอกาสการ
ท างานในทีมสหวิชาชีพ  
 2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ของทีมสหวิชาชีพ 
 2.1 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพอย่างถ่องแท้ เน่ืองจากส่วนใหญ่งานสหวิชาชีพถูก
มองว่าเป็นรูปแบบในการท างานเน้นไปท่ีการประสาน ส่งต่อ ข้อมูลระหว่างวิชาชีพ มากกว่าท่ีจะมองว่าการท างานสหวิชาชีพ
คือกระบวนการคิดงานร่วมกันบุคลากรในทีมสหวิชาชีพมีปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสห
วิชาชีพในระดับปานกลาง ( x = 2.80) 
 2.2 การขาดการก าหนดนโยบายและการร่วมกันวางแผนของทีมสหวิชาชีพ  เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคลของทีมสหวิชาชีพท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากการก าหนดนโยบายไม่
ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงในการท างานของทีมสหวิชาชีพว่ามีปัญหาในลักษณะใดหรือความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคมเห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเ นินงานตามแผนการฟื้นฟู
รายบุคคลในระดับน้อย ( x = 2.40) 
 2.3 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาการท างานสหวิชาชีพซึ่งเป็นปัญหาท่ีต่อเน่ืองมาจากการขาดการ
ก าหนดนโยบายท่ียังไม่ให้ความส าคัญต่อการท างานสหวิชาชีพเท่าท่ีควรในภาพรวมทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคม
เห็นว่ามีปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุน ในระดับปานกลาง ( x = 3.34) 
 3. ผลการศึกษาบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) โดยบทบาท
ของทีมสหวิชาชีพ มีดังนี้ 
 3.1 การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในการท างานทีมสหวิชาชีพเป็นท างานร่วมกันของแต่ละวิชาชีพ โดยแต่ละวิชาชีพ
ยังคงรักษาบทบาทหน้าท่ีของตนเองไว้ การปฏิบัติงานจะเป็นไปในลักษณะการประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรจากการศึกษาด้านการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ ทีมสห
วิชาชีพปฏิบัติได้ในระดับมาก ( x = 3.44) 
 3.2 การเข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพตามนัดหมายมีความส าคัญในการท างานในทีมสหวิชาชีพ เน่ืองจากต้องท างาน
ร่วมกันและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารให้แก่กันอยู่เสมอ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านิคมสร้างตนเองให้ความส าคัญกับการ
พบปะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ของทีมสหวิชาชีพในการด าเนินงานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล 
จากการศึกษาในภาพรวม บุคลากรในทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมประชุมตามนัดหมายในระดับปานกลาง ( x = 3.31) 
 3.3 การท างานแบบสหวิชาชีพเป็นการท างานร่วมกันของหลากหลายวิชาชีพท่ีถือเอามติเอกฉันท์เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งด้านการร่วมกันวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคลจึงถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินงานโครงการบ้านน้อยในนิคม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเพื่อปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมมีการร่วมกันวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคลในระดับปานกลาง ( x = 3.30) 
 

อภิปรายผล 
 การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 หมายถึง การจัดสวัสดิการให้แก่คนไร้ท่ี
พึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษาและด้านอาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีอาชีพ ท่ีพักอาศัย และป้องกันไม่ให้เกิดการเลือก
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ปฏิบัติ ส าหรับการจัดบริการตามมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ต้องอาศัยการท างานแบบสหวิชาชีพ คือ การสร้างทีมและ
บูรณาการงานเพื่อคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง โดยการร่วมมือกันท างานน้ันมีลักษณะการท างานเป็นทีมท่ีมีการก าหนดบทบาทของแต่
ละวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมกันเพื่อปรึกษาและวางแผนการท างาน มีบุคลากร เจ้าหน้าท่ีในแต่ละวิชาชีพ ท่ี
หลากหลาย เช่น นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักจิตวิทยา ต ารวจ แพทย์ นักพัฒนาสังคม มาร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ โดยใช้กระบวนการท างาน ความรู้ และทักษะของแต่ละ
วิชาชีพในการท างานร่วมกัน จากการศึกษาพบข้อมูลท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ ดังน้ี 
1. ผลลัพธ์ของการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) 
 1.1 ผลลัพธ์ต่อระบบการท างาน 
 นิคมสร้างตนเองสามารถด าเนินการจัดบริการตามหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 9 ประเด็นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการได้รับบริการในระดับมาก ในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.12 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า หลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 9 ด้านตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2559 ได้แก่ การจัดสวัสดิการสังคมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาลการส่งเสริม
การศึกษาและอาชีพการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีงาน
ท าการสนับสนุนให้คนไร้ท่ีพึ่งมีท่ีพักอาศัยและการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ท่ีพึ่งน้ัน ผู้ใช้บริการได้รับ
บริการในระดับมากถึงมากท่ีสุดท้ังส้ิน สะท้อนให้เห็นว่านิคมสร้างตนเองสามารถด าเนินการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งได้ดีมากในจุดน้ี 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
พ.ศ.2559 ถือเป็นจุดแข็งท่ียังต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 แม้โครงการบ้านน้อยในนิคมจะเป็นโครงการใหม่ แต่นิคมสร้างตนเองมีต้นทุนในด้านการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เช่น มีบุคลากรในการท างาน มีพื้นท่ีส าหรับด าเนินโครงการ เป็นต้นทุนในการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมใน
ข้ันพื้นฐาน ความพร้อมของนิคมสร้างตนเองยังสามารถท าให้โครงการยังด าเนินต่อไปได้ สอดคล้องกับท่ี ยงยุทธ เพี้ยนศรี 
(2560) กล่าวว่านิคมสร้างตนเองในปัจจุบัน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพภาพคนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ ไปยังองค์กรอ่ืนๆ ผู้วิจัยเห็นว่าลักษณะการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมมีการใช้ชุมชน
บ าบัด ให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ชีวิตในนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในชุมชน และมีกิจกรรมต่างๆ  ภายใน
หน่วยงานท่ีคนในชุมชนต้องเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ท าให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับคนเหล่าน้ัน เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อกลับคือสู่สังคม ตรงกับท่ี วงค์พรรณ มาลารัตน์ (2547) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิต
เวชท่ีส าคัญวิธีหน่ึง คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชน หรือ Community Based Rehabilitation ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีใช้ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาให้ผู้ป่วยได้แสดงศักยภาพท่ีมี
อยู่ในตัวเองให้ได้มากท่ีสุด ลดการพึ่งพา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติให้มากท่ีสุด 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 
 1.2 ผลลัพธ์ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
 เม่ือผู้ใช้บริการได้รับการดูแลตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ใน 4 ประเด็น ตามท่ี กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2558) ได้ก าหนดรูปแบบการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ในโครงการบ้านน้อยในนิคมไว้ ได้แก่ การฟื้นฟู
ทางอาชีพ การฟื้นฟูทางการแพทย์ การฟื้นฟูทางการศึกษา และการฟื้นฟูทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการ
พึงพอใจในแผนฟื้นฟูรายบุคคล(IRP) ในระดับมากเช่นกัน โดยการจัดบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งน้ัน สอดคล้องกับ ฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ (2552) กล่าวว่า การจัดสวัสดิการส าหรับคนไร้
ท่ีพึ่ง อันได้แก่ ประชาชนท่ีเดือนร้อนและด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ไม่ มีผู้อุปการะเล้ียงดู ซึ่งกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการส าหรับคนไร้
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ท่ีพึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.2557 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจในแผนฟื้นฟู
รายบุคคล (IRP) ท้ัง 4 ด้าน ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจมากแต่ยังไม่ถึงมากท่ีสุด ถือเป็นประเด็นท่ี
นิคมสร้างตนเองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวของต้องด าเนินการพัฒนาให้การให้บริการตรงตามความต้องการและความเหมาะสมของ
บุคคลให้ได้มากท่ีสุดอาจเป็นไปได้ยากเน่ืองจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ตามท่ี กิ่งแก้ว ปาจรีย์ (2552) กล่าวว่า 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช เป็นกระบวนการท่ีสลับซับซ้อนและสามารถท าให้ผู้ป่วยด ารงชีพอยู่ได้โดยมีความสามารถ
ทางกาย สามารถรักษาสภาพจิตใจ และสถานภาพทางสังคมไว้ได้ดีท่ีสุด ได้แก่ การรับประทานยา การให้ค าแนะน า การปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต้อง แต่นิคมสร้างตนเองจ าเป็นต้องพัฒนาในจุดน้ี เพื่อให้โครงการบ้านน้อยในนิคมเป็นโครงการท่ีย่ังยืน และ
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคือสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (2559) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือน
มาตรฐานการจัดบริการให้กับคนไร้ท่ีพึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสามารถในการด ารงชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
การประกอบกิจวัตรประจ าวัน การฟื้นฟูทางการศึกษาคือ การจัดท าหลักสูตรทักษะชีวิตในชีวิตประจ าวัน เตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตประจ าวันเบ้ืองต้น และทดลองฝึกทักษะชีวิตกับคนภายนอก อีกท้ังจัดการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย แต่
เม่ือพิจารณาจากทุกด้านข้างต้นแล้ว การฟื้นฟูทางการศึกษาได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเกิด
จากโครงการมีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชทุเลา มีจิตใจท่ีเปราะบางและไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในบางโอกาสท า
ให้ไม่สามารถจดจ่อและให้ความสนใจการจัดบริการด้านการศึกษาได้เท่าท่ีควร ท่ี อุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษา
แนวทางการพัฒนาธัญบุรีโมเดลเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง กล่าวว่า กลุ่มผู้ใช้บริการธัญบุรีโมเดล พบปัญหาเรื่อง
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆท่ีต้องใช้เวลาพอสมควร นิคมสร้างตนเองควรมีการส ารวจความต้องการและ
ความถนัดของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการฟื้นฟูทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิ งข้ึน ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากข้ึน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีมาก
ย่ิงข้ึน 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) 
 2.1 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคประการท่ีหน่ึงคือขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพอย่างถ่องแท้ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพเป็นปัญหามีค่าเฉล่ีย 
2.80 ถือว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาในรายละเอียดผู้วิจั ยเห็นว่า นิคมสร้างตนเองยังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญจากการท างานสหวิชาชีพอย่างแท้จริง เน่ืองจากนิคมสร้างตนเองมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังข้ึนในครั้งแรก เพื่อ
จัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ใช้เป็นพื้นท่ีดินท ากิน มีลักษณะงานเป็นการบริการด้านท่ีดินและการก่อต้ังชุมช น ท าให้
หน่วยงานไม่มีประสบการณ์ในการดูแลและคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งโดยผ่านกระบวนการท างานรูปแบบสหวิชาชีพ มีเพียงบุคลากร
ในบางต าแหน่งมีความรู้ความเข้าใจในการท างานรูปแบบสหวิชาชีพเน่ืองจากเป็นวิชาชีพเฉพาะ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน สอดคล้องกับท่ี อรธิชา วิเศษโกสิน (2551) กล่าวว่า ปัญหาท่ีส าคัญประการหน่ึงของการท างานสหวิชาชีพ 
คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมองว่าเป็นรูปแบบในการท างานเน้นไปท่ีการประสาน ส่งต่อ ข้อมูล
ระหว่างวิชาชีพ มากกว่าท่ีจะมองว่าการท างานสหวิชาชีพคือกระบวนการคิดงานร่วมกัน ซึ่งนิคมสร้างตนเองควรมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพและการจัดท าแผนพื้นฟูรายบุคคล ( IRP) ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ให้กับ
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยนิคมให้ครบถ้วน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2.2 ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคประการท่ีสองคือ ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพท้ังน้ีอาจเป็นผลมา
จากการก าหนดนโยบายไม่ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงในการท างานของทีมสหวิชาชีพว่ามีปัญหาในลักษณะใดหรือความต้องการ
จ าเป็นในการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ีย 2.40 
ถือเป็นปัญหาในระดับน้อยคือ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับการท างานจริง สอดคล้องกับ  
อรธิชา วิเศษโกสิน (2551) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ อาจมีผลมาจากผู้บริหาร
หรือการบริหารท่ีก าหนดนโยบายโดยไม่ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริง แต่นิคมสร้างตนเองมีศักยภาพท่ีจะด าเนินโครงการให้มีความ
ราบรื่นไปได้ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขเพื่อพัฒนาจุดแข็งของการรับมือปัญหาและอุปสรรคด้านการก าหนดนโยบายให้ดีมากย่ิงข้ึน 
มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสมและตรงกับต าแหน่งงาน ดังท่ี พัชยา อัชเศรษฐ (2554) กล่าวว่า ลักษณะการท างาน
เป็นทีมท่ีดี ต้องมีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของคนในทีม สมาชิกในทีมทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและไม่ก้าวก่ายหน้าท่ีผู้อ่ืน 
 2.3 ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคประการท่ีสุดท้ายคือ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพซึ่งผลการศึกษา
พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดงบประมาณในการสนับสนุนในโครงการบ้านน้อยในนิคมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉล่ีย 
3.34 เป็นปัญหาในระดับปานกลางโดยอาจเป็นเพราะโครงการบ้านน้อยในนิคมเป็นโครงการใหม่ และเกิดข้ึนเฉพาะในนิคม
สร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง การทดลองด าเนินโครงการในนิคมสร้างตนเองน าร่องยังไม่เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ ท าให้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังไม่สามารถให้เงินงบประมาณเท่าท่ีบุคลากรต้องการ ตรงกับ อุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ (2561) ท่ี
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานธัญบุรีโมเดล ซึ่งมีลักษณะงานใกล้เคียงกันว่า พบปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการ
เรียนรู้บางฐานกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นมาเป็นปัญหาด้านการขาดงบประมาณเช่นเดียวกันและส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน 
และยังสอดคล้องกับท่ีอรธิชา วิเศษโกสิน (2551) กล่าวว่า ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนเป็นผลพวงมาจากปัญหาด้าน
การก าหนดนโยบาย ท่ีไม่เห็นความส าคัญของการท างานในรูปแบบวิชาชีพ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรท่ีจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือหาแนวทางเพื่อพัฒนาให้โครงการบ้านน้อยในนิคมสามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืนและพึ่งพาเงิน
งบประมาณให้น้อยลงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมเหล่าน้ีควรได้รับการขจัดและแก้ไขโดยเร็ว 
เพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557  
3. บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล 
 ทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคม มีบทบาทในการร่วมกันวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ของผู้ใช้บริการ 
ใน 4 ด้าน ได้แก่การฟื้นฟูทางอาชีพ กระบวนการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ มีการประเมินความสามารถ การ
ทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลการท างาน การจัดหางานท่ีก่อให้เกิดรายได้ และสามารถเล้ียงตนเองได้ทีมสหวิชาชีพ
โครงการบ้านน้อยนิคมสามารถด าเนินบทบาทดังกล่าวและท าให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจได้ค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับมาก ด้านการ
ฟื้นฟูทางการแพทย์ อาทิ การท าจิตบ าบัด อาชีวบ าบัด กิจกรรมบ าบัด หรือกายภาพบ าบัดและตรวจรักษาโรคในโรงพยาบาล
ทีมสหวิชาชีพสามารถด าเนินบทบาทดังกล่าวและท าให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับมาก ด้านการฟื้นฟูทาง
การศึกษา เน้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการใช้ชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนทีมสห
วิชาชีพสามารถด าเนินบทบาทดังกล่าวและท าให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.95 อยู่ในระดับมากและด้านการฟื้นฟูทาง
สังคม เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม คือ มีการออกแบบกิจกรรมทางสังคมส าหรับผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย ท้ัง
กิจกรรมภายในนิคมสร้างตนเองและภายนอกนิคมสร้างตนเอง ทีมสหวิชาชีพสามารถด าเนินบทบาทดังกล่าวและท าให้
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมาก 
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 กล่าวได้ว่าผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคม มีความพึงพอใจในการใช้บริการตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล 
(IRP) ท้ัง 4 ด้าน ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการฟื้นฟูทางการศึกษา ค่าเฉล่ีย 
3.95 ถือว่าน้อยท่ีสุดในท้ัง 4 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุส่วนหน่ึงอาจมาจากท่ีผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยจิตเวชทุเลา ท าให้ไม่
สามารถมุ่งความสนใจไปในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มท่ีเม่ือเทียบกับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ นิคมสร้างตนเองควรมีการ
พัฒนาการฟื้นฟูทางการศึกษาโดยเน้นไปท่ีการศึกษาตามอัธยาศัยมากย่ิงข้ึน หรือควรมีการส ารวจความต้องการด้านการศึกษา
ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริการท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2543 , อ้างถึงใน    
ตันติกร นรบาล, 2556, น.22) ได้ให้ค านิยาม การศึกษาพิเศษ ว่าคือการจัดการศึกษาหรือบริการของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึง หรือร่วมกันจัดให้กับบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษหรือมีความผิดปกติในด้านต่างๆ ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มท่ี
ตามความเหมาะสมของบุคคลน้ันๆ  
 แผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) เป็นการร่วมกันก าหนดแผนในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคลของทีมสหวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละราย โดยค านึงถึงความต้องการท่ีแตกต่าง
ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินโครงการและผู้ใช้บริการต้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนฟื้นฟูรายบุคคลของตนเอง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และเกิดการรับรู้ในหน้าท่ีโครงการบ้านน้อยใน
นิคมมีความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง ด้วยการพัฒนาปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต
อย่างปกติสุขท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับท่ี พัฒน์วดี ธรรมรัตนพฤกษ์ (2554) กล่าวว่า การมีทักษะชีวิต
คือความสามารถในการเผชิญกับส่ิงท้าทายต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่ย้อนกับไปเป็นภาระของ
สังคมอีกต่อไป และบทบาทของทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคมตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล ( IRP) แม้จะเป็นการ
ก าหนดบทบาทและรูปแบบการด าเนินตามแผนมากจากนโยบายการด าเนินโครงการ กล่าวคือ รูปแบบแผนฟื้นฟูรายบุคคลใน 
4 มิติ มีการก าหนดมาอย่างตายตัวแล้ว แต่ข้ันตอนการก าหนดแผนโดยทีมสหวิชาชีพน้ันจะมีความแตกต่างหลากหลายใน
รายละเอียดของความจ าเพาะในตัวผู้ใช้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการและต่อผู้ใช้บริการท่ีจะเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คน
เร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางต่อ 5 นิคมสร้างตนเองน าร่อง 
และกรมพัฒนาสังคม ดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1.1. ควรมีข้อก าหนดให้บุคลากรในระดับการปฏิบัติงานเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานได้ตรงจุด ในลักษณะท่ีเป็นค าส่ังอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.2. ควรจัดให้การอบรมการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยใช้แผนฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
อยู่ในแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหาร 
 2.1. ควรมีการส ารวจความเหมาะสมของงบประมาณในการสรรจัดเพื่อด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคม และมีการ
จัดสรรให้งบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 
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3. ข้อเสนอแนะในเชิงการปฏิบัติงาน 
 3.1. ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพและการจัดท าแผนพื้นฟูรายบุคคล 
(IRP) ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ให้กับบุคลากรในทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยนิคมให้ครบถ้วน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2 ควรมีการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ เพื่อทราบถึงจุด
แข็ง จุดอ่อนของการด าเนินงาน และความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อน าไปปรับใช้ในการท างานและยกระดับคุณภาพการ
ท างานต่อไป 
 3.3 ควรมีการสร้างนวัตกรรมหรือรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการใน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ท่ีพึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) 
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