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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ประเทศไทยมีองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร นําอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน

ชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย หรือผูประสบความเดือดรอนทางสังคมในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ 
ตามภารกิจที่องคกรกําหนด ในทุกภูมิภาคของประเทศเปนจํานวนมาก และการเขามาปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศดังกลาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่
ดูแล รับรองการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหอาสาสมคัรนําไปประกอบในการขออนุญาตตออายุ VISA 

การการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน ดําเนินการโดย การใชแบบสอบถาม ประเมินผลจากองคกรไมแสวงหา
ผลกําไร หนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบั ติงานและอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวมทั้งตรวจทานจากเอกสารของหนวยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผลการประเมินพบวา กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ใหผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ((x̄ ≥4.00) และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P value 
0.05 (p = 0.060) อาสาสมัครมีการดําเนินงานที่สําเร็จตามเปาหมายของแผนงานและกลุมเปาหมาย 
ผูไดรับการชวยเหลือสามารถเขาถึงสิทธิไดมากข้ึน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
ผูปฏิบัติงาน มีความรู ความสามารถเหมาะสม สามารถปรับตัวเขาไดกับกลุมเปาหมายและวัฒนธรรม
ของสังคมไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการที่กําหนด ดานปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ในภาพรวมไมมีปญหาในระดับที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของงาน แตปญหามี
ขอเสนอแนะเพื่อการปองกันและควบคุมปญหา หรือการพัฒนางาน ไดแก การบูรณาการกฎระเบียบ
ของทางราชการที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอาสาสมัครชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน การเพิ่มความสะดวกในการตอวีซา
และออกหนังสือรับรองอาสาสมัครตางประเทศ การปรับวิธีปฏิบัติของอาสาสมัครตอหนวยงานเพื่อให
อาสาสมัครมีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่โดยการนําเว็บไซตมาใชเปนเครื่องมือในการอัพเดท
ขอมูลอาสาสมัคร การประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน และใหหนวยงานในพื้นที่มีการ
เตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่  

จากผลการศึกษาดังกลาวผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเด็นคือ บูรณาการระบบ
บริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ ในสวนของการอนุญาต การติดตาม 
และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและใชเปน
เครื่องมือ หรือชองทางในการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครชาวตางประเทศในกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิด
ความสะดวกมากข้ึน และมีขอเสนอแนะในการดําเนินการ 2 ประเด็น ไดแก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติของอาสาสมัครชาวตางประเทศ และประชาสัมพันธหรือซักซอม 



จ 

การปฏิบัติใหแกองคกรตาง ๆ ที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศปฏิบัติงาน และใหองคกรที่นํา
อาสาสมัครฯ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ดําเนินการเตรียมความพรอมพื้นที่เปาหมาย โดยการ
ประสานความรวมมือและประชุมกับผูนําชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ ผูที่มาปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ในองคกรตาง ๆ ภายใตการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
นําผลการประเมินไปกําหนดเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการใหอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ในการชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมายซึ่ง
เปนผูดอยโอกาสหรือประสบความเดือดรอนทางสังคมไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
แมวาการศึกษาสวนบุคคลในครั้งน้ีอาจมีขอจํากัดในการศึกษาอยูบาง แตผลการศึกษาไดคนพบ
ประเด็นที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอาสาสมัครชาวตางประเทศ  
หลายประการ 

ความสําเร็จของการศึกษาในครั้งน้ี ไดรับความกรุณาจากนายพุฒิพัฒน  เลิศเชาวสิทธ์ิ 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนับสนุนและใหคําแนะนําใหมีการศึกษาในเรื่องน้ี ในการเก็บ
ขอมูลไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากกลุมเปาหมายประกอบดวยองคกรไมแสวงหาผลกําไรตาง ๆ 
หนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศ  
ในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะ รวมทั้งเจาหนาที่ง านอาสาสมัครตางประเทศ  
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภายในหนวยงาน 
โดยผูอํานวยการสถาบัน คุณภัทรัตน  หงสทอง และเจาหนาที่ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ- 
วโรปการ ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทางธุรการและการประสานงาน และที่สําคัญอยางย่ิง 
ผูศึกษาไดรับคําปรึกษาแนะนํา จากทานอาจารยที่ปรึกษา เอกอัครราชทูต ดร .จริยวัฒน  สันตะบุตร 
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ และผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล ในทุกกระบวนการ
ของการศึกษาในครั้งน้ี 

ผูเ ขียนจึงขอขอบพระคุณ ทานผูบริหารทุกหนวยงานและองคกร อาจารยที่ปรึกษา 
เจาหนาที่ผู เกี่ยวของและอาสาสมัคร ดังกลาวขางตนเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี และมีความ
ภาคภูมิใจเปนอยางมากที่ไดรับโอกาสเขามาศึกษาในสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ แหงน้ี 
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ชาวตางประเทศระหวางองคกรไมแสวงหาผลกําไรกับหนวยงาน/ชุมชนใน
พื้นที ่ 17 

ตารางที่ 8 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 19 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 

ความคิดเห็นตอปญหาอปุสรรคในการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศ 19 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู 19 
ตารางที่ 11 ความเห็นตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 20 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 

ความความพึงพอใจโดยรวมในการดําเนินงานของอาสาสมัคร 21 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู 21 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 11 
 
 
 



 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การรวมตัวเปนองคกรในระดับภูมิภาคและสภาพแวดลอม สงผลใหประเทศไทย มีโครงสรางทางสงัคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดปญหาทางสังคม ภาวะคุกคามจากการกอการราย ตลอดจนภัยพิบัติตาง ๆ 
เพิ่มข้ึน ลักษณะและสภาพปญหาทางสังคมมีความซับซอน หลากหลาย ทําใหหนวยงานภาครัฐ 
ไมสามารถดูแล ใหความชวยเหลือ ผูประสบความเดือดรอนทางสังคมไดอยางทั่วถึง อันเน่ืองมาจาก
ขอจํากัดดานทรัพยากร แตดวยความรับผิดชอบรวมกันตอสังคมของอาสาสมัครและองคกร
ภาคเอกชนที่มีอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดย่ืนมือเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือ หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูอยูในสภาวะยากลําบาก หรือผูประสบปญหาทางสั งคม ใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางปกติสุข นับวาเปนการชวยเหลือภาครัฐในการแบงเบาภารกิจ  
ในการดูแลชวยเหลือประชาชนผูประสบความเดือดรอนทางสังคมไดเปนอยางดี ประเทศไทยมีองคกร
เอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร ทั้งในสวนที่เขามาจากตางประเทศและภายในประเทศเปนจํานวนมาก 
องคกรดังกลาวไดรับอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร และในการ
นําอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานภายในประเทศน้ัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนผูตรวจสอบ 
กลั่นกรอง อาสาสมัครผูปฏิบัติงานและตองการขออนุญาตตอวีซาจากกรมการกงสุล โดยการออก
หนังสือรับรองใหแก อาสาสมัคร เพื่อนําไปประกอบเปนหลักฐานในการขอตออายุหนังสือเดินทางมา
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติโดยการออกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ใหแกอาสาสมัครชาวตางประเทศเพื่อขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว พ.ศ. 2558 และ
จัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่และองคกรตาง ๆ  

ในการดําเนินงานที่ผานมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดออกหนังสือรับรองใหแก
อาสาสมัครชาวตางประเทศไปเปนจํานวน 369 ราย (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม, 
2559) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานยังขาดความชัดเจน และเปนรูปธรรมประกอบกับใน
ปจจุบันประเทศไทยมีภาวะคุกคามจากภายนอกประเทศ เกิดปญหาสังคม อันเน่ืองมาจากการกระทํา
ของชาวตางประเทศ ทั้งที่อยูในรูปแบบของนักทองเทียว นักธุรกิจ และอาสาสมัคร สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ ประกอบกับกอนหนา ที่จะมอบหมายใหภารกิจน้ีใหกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการดําเนินการน้ัน ภารกิจน้ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ซึ่งยังไมปรากฏวามีการกําหนดแนวทางติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรเอกชน ดังน้ันเพื่อใหเกิดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และ
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เปนการเฝาระวังพฤติกรรมการดําเนินงานขององคกรเอกชนและอาสาสมัครชาวตางประเทศที่เขามา
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูดอยโอกาสในประเทศไทยดังกลาว จึงไดทําการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในองคการเอกชนไมแสวงหาผลกําไรข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาความสอดคลองของภารกิจการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
ที่ปฏิบัติจริง กับที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1.2.2 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 
1.3  สมมุติฐานการศึกษา 

1.3.1  การดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคลองกับ
ภารกิจที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1.3.2 ผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย 
 

1.4  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.4.1  ขอบเขตการศึกษา 

1)  ประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ผูที่ขอรับหนังสือ
รับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในชวงป 2558-2559 

2)  ประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะภารกิจดานการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมที่ไดแจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

3)  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ในระหวางเดือนเมษายน 
2558–มิถุนายน 2559 

1.4.2 วิธีการดําเนินการศึกษา  
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน

โดยเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
1.4.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1) รูปแบบการศึกษา 
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research 

2)  ประชากรที่ใชในการศึกษา 
(1) อาสาสมัครชาวตางประเทศที่ใชบริการใชบริการขอหนังสือรับรองการตอ

อายุหนังสือเดินทางใหแกอาสาสมัครจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกําลังปฏิบัติงานอยูใน
ชุมชนหรือหนวยงานเปาหมาย ปงบประมาณ 2559 จํานวน 369 คน 

(2) องคกรไมแสวงหาผลกําไรที่รับอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามา
ปฏิบัติงาน จํานวน 103 หนวยงาน 

(3) หนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน 52 
หนวยงาน/ชุมชน 
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3)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
(1) แบบประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
(2) แบบสอบถามการดําเนินงานและความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครชาวตางประเทศ 
(3) แบบสอบถามหนวยงานหรือผูนําชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศ

เขามาปฏิบัติงาน 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 หนวยงานที่เกี่ยวของทราบผลการดําเนินงานและความสอดคลอง/คลาดเคลื่อน  
ของงานที่ปฏิบัติงานจริงกับที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

1.5.2  องคกรเอกชนเกิดความตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามที่กําหนด 
หรือตามที่แจงไวกับหนวยงานราชการ 

1.5.3  มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวปฏิบั ติ ในการพัฒนาระบบสนับสนุน 
การดําเนินงานแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ เสนอตอสวนราชการ หรือองคกร ที่เกี่ยวของ 

 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

ในการประเมินการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  การปฏิบัติของอาสาสมัครชาวตางประเทศซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
3.  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
5. สรุปกรอบแนวคิด 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.1.1.1 ความหมายของการประเมินการปฏิบัติงาน 

การประเมินการปฏิบัติงาน(Performance Appraisal) คือ กระบวนการ
ที่ ดําเนินการไปอยางตอเ น่ืองในการประเมินและการบริหารพฤติกรรม (Behavior) และผล 
(Outcomes) ที่ไดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน (ผุสดี  รุมาคม, 2551: 4) 

2.1.1.2  วัตถุประสงคของการประเมินการปฏิบัติงาน (ผุสดี  รุมาคม, 2551: 5) 
1) ดานการประเมิน เพื่อการตัดสินใจเรื่องคาตอบแทน การเปลี่ยนแปลง

ตําแหนงและประเมินระบบการคัดเลือกหรือสรรหาพนักงาน 
2) ดานการพัฒนา เพื่อใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให

ทิศทางกับการปฏิบัติงานในอนาคต และการกําหนดความตองการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 
2.1.1.3  ปจจัยประเมิน 

Dale Yoder (อางใน ผุสดี  รุมาคม, 2551: 15) สํารวจแบบฟอรม
ประเมินการปฏิบัติงานของบริษัท 50 แหงในสหรัฐอเมริกา ปรากฏผลวาปจจัยตาง ๆ ที่ถูกนํามาใช
ประเมินการปฏิบัติงานสูงสุดเรียงตามลําดับ ไดแก ปรมิาณงาน ความรวมมือ ความไวใจได คุณภาพงาน 
ความคิดริเริ่ม สติปญญาและไหวพริบ การปฏิบัติสม่ําเสมอ การปฏิบัติงานโดยไมผิดพลาด  
ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการปรับตัว ความรูสึกและทาทีตองาน บุคลิกภาพ ดุลยพินิจ 
การตรงตอเวลาและความสามารถในการนําไปปฏิบัติ 

2.1.1.4  ผลที่ไดรับจากการประเมินการปฏิบัติงาน (ผุสดี  รุมาคม, 2551: 31–32) 
1) บุคคลซึ่งไดรับการประเมินการปฏิบัติงานจะมีแรงจูงใจมากข้ึน

เพื่อที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2) ความยอมรับนับถือในตัวเองของผูไดรับการประเมินจะเพิ่มข้ึน 
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3) ไดรับขอมูลที่มีคุณคาจากการประเมินสามารถนําไปใชเพื่อการ
วางแผนและการพัฒนาองคกรตอไป 

2.1.2 การปฏิบัติของอาสาสมัครชาวตางประเทศซึ่ ง ได รับอนุญาตใหอยู ใน
ราชอาณาจักร 

2.1.2.1  มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติใหคนตางดาว
ซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
บัญญัติไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายน้ัน 

2) พักอาศัย ณ ทีท่ี่ไดแจงตอเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
ไมสามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูน้ัน
พักอาศัยภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยู
ตางทองที่กับสถานีตํารวจทองถ่ินเดิมคนตางดาวผูน้ันตองแจงตอเจาหนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองที่ที่ไปพักอาศัยใหมภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย 

4) ถาเ ดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดน้ันเกินย่ีสิบสี่ ช่ัวโมง  
ใหคนตางดาวผูน้ันแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลา
ที่ไปถึง 

5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูน้ันตองมีหนังสือ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชา เมื่อครบระยะ
เกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง
ต้ังอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงน้ันก็ได 

2.1.2.2  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว ขออนุญาตอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
พิจารณากรณีคนตางดาว ขออนุญาตอยูในราชจักรเปนการช่ัวคราว ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที่ 777/2551 กําหนดให กรณีมีเหตุจําเปนจะตองอยูปฏิบัติงานในองคการกุศลสาธารณะ 
องคการเอกชนตางประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการคาตางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ป กรณีไมมีสวนราชการตาม
หลักเกณฑรับรองมาให อนุญาตครั้งละไมเกิน 90 วัน ภายใตหลักเกณฑ  

1)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 
2)  ไดรับการรับรองและรองขอจากผูมีอํานาจ หรือผูดํารงตําแหนงสงูสดุ

ในองคกรน้ัน และ/หรือ  
3)  ไดรับการรับรองและรองขอจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทาข้ึนไป หรือหัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งเกี่ยวของกับองคกรน้ัน 



6 

2.1.3 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 
2.1.3.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Strauss and Sayles (อางถึงใน ศุภกิจ  อัครเบญจพล, 2543) ใหแนวคิดวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานน้ันใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลจะรูสึกพอใจในงานก็ตอเมื่องานน้ันใหผลประโยชนตอบแทน  
ทั้งดานวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลได 

Blum and Nayler (อางถึงใน รสรินทร  แมบจันทึก, 2547: 10) ใหแนวคิดวา 
ความพึงพอใจในการทํางานข้ึนอยูกับทัศนคติตาง ๆ ที่เปนผลมาจากปจจัยแวดลอม เชน คาจาง  
การปกครองบังคับบัญชา สภาพงาน โอกาสกาวหนา การยอมรับนับถือในความสามารถ ความเหมาะสมใน
ปริมาณงาน มิตรภาพ และความรวมมือระหวางผูรวมงาน ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา 

จากความหมายที่นักวิจัยขางตนกลาวไว น้ันสรุปไดวาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานหมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานที่เขากระทําอยู ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ  
ถาบุคคลไดรับการตอบสนอง เขาจะมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานดวยความอุตสาหพยายาม แตในทางตรงกันขาม หากบุคคลไมไดรับการ
ตอบสนองเทาที่ควร ก็จะเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.1.3.2  ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) 
เปนทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg and Others (อางถึงใน สมยศ  

นาวีการ, 2522: 376–378) ไดศึกษาทําการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล ไดศึกษาถึง
ความตองการของคนในองคการ หรือการจูงใจจากการทํางานโดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวาคนเรา
ตองการอะไรจากงาน คําตอบคือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจาก
การทํางานน้ัน เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจ 
ในงานที่ทําน้ัน ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational 
Factors) และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) 

1) ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
โดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลใน
องคการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก 

(1)  ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนและเมื่อสําเร็จจะเกิดความรูสึกพอใจในผลสําเร็จของงาน้ันอยางย่ิง 

(2)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับ
การยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลในหนวยงาน รวมทั้งการยกยองชมเชย 
แสดงความยินดีการใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่น ๆ แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
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(3)  ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่ทาทายความสามารถ 
หรือเปนงานที่อาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดคนสิ่งใหม  ๆ เปนงานที่มีลักษณะพิเศษตองใช
ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน 

(4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่
เกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบและมีอํานาจรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมควบคุม 
มากเกินไปจนขาดความเปนอิสระในการทํางาน 

(5)  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง เมื่องานประสบ
ความสําเร็จก็ไดรับการตอบสนองในเรื่องของการไดรับเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน รวมทั้งมีโอกาสไดศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

2)  ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) 
หมายถึง ปจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีใน
ลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และเปนปจจัยที่มาจากภายนอก
ตัวบุคคล ปจจัยเหลาน้ี ไดแก 

(1)  เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาตอบแทน สวัสดิการ หรือ
ผลประโยชนที่ไดรับเหมาะสมกับงานที่ทํา 

(2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of 
Growth) หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะที่จะชวยเอื้อตอวิชาชีพ 

(3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 
(Interpersonal Relation with Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง การติดตอสื่อสารทั้ง
ทางกิริยาและวาจาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งแสดงออกไปในลักษณะการเคารพเช่ือฟงและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในองคการ 

(4)  สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพน้ันเปนที่ยอมรับนับถือ
ของสังคมที่มีเกียรติและศักด์ิศร ี

(5)  นโยบายขององคกร (Company Policy and Administration) 
หมายถึง การจําแนกบทบาท อํานาจหนาที่และกําหนดนโยบายโดยเดนชัด เพื่อใหบุคคลดําเนินงานได
ถูกตอง 

(6)  สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

(7)  ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี 
อันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจาก
ครอบครัว ทําใหไมมีความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม 

(8)  ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความย่ังยืนในอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ 
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(9)  วิถีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) 
หมายถึง ความรู ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน 
ความเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา 

จากทฤษฎีสองปจจัย สรุปไดวา องคประกอบทั้งสองดานของ Herzberg 
เปนสิ่งที่คนทํางานตองการ เพราะเปนแรงจูงใจในการทํางานและยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให
คนเกิดความสุขในการทํางาน อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อปจจัยที่ใชจูงใจไดรับการ
ตอบสนอง สวนปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจเปนเพียงตัวปองกันมิใหความไมพอใจเกิดข้ึนเทาน้ันเอง 

นอกจากน้ี Herzberg ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดาน
การจูงใจจะตองมีคาเปนบวกเทาน้ัน จึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้ึนมาได  
แตถาหากวามีคาเปนลบจะทําใหบุคคลไมพึงพอใจในงาน สวนองคประกอบทางดานการคํ้าจุน  
ถาหากวามีคาเปนลบ บุคคลจะไมมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด เน่ืองจากองคประกอบ
ทางดานปจจัยน้ี มีหนาที่คํ้าจุน หรือบํารุงรักษาบุคคลใหมีความพึงพอใจในงานอยูแลว สรุปไดวา
ปจจัยทั้งสองน้ี ควรจะตองมีในทางบวกจึงจะทําใหความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลเพิ่มข้ึน 
 
ตารางท่ี 1  ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุขศาสตรตามทฤษฎีของ Herzberg  
 (สรอยตระกูล ติวยานนท  อรรถมาน, 2542: 102) 
 

ปจจัยจูงใจ 
(ลักษณะในเน้ืองาน ตัวจูงใจภายใน) 

ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร 
(ลักษณะนอกเน้ืองาน ตัวจูงใจภายนอก) 

ตัวงานเอง 
ความสําเร็จ 
ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนา 
การไดรับการยอมรับ 
 
 
 
 

นโยบายในการบริหารงาน 
ความมั่นคงในการทํางาน 
สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 
สัมพันธภาพกับเพื่อรวมงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
เงินเดือน คาจาง 
สถานะทางวิชาชีพ 
ความเปนอยูสวนตัว 
วิถีการปกครองบังคับบัญชา 

 
จากทฤษฎีที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวน้ัน ผู ศึกษาจะนําทฤษฎีของ 

Herzberg มาใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางานของอาสาสมัครชาว
ตางประเทศ เน่ืองจากทฤษฎีมีความครอบคลุมเน้ือหา เพราะปจจัยจูงใจเปนตัวกระตุนทําใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
พีรพงษ  บุญสวัสด์ิ (2540) ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ โรงพยาบาล

ศูนยขอนแกนและอาสาสมัครกูผูประสบภัยจังหวัดขอนแกน พบวา อาสากูผูประสบภัยระบุปญหาตาง ๆ 
ที่พบในการชวยเหลือผูประสบภัยที่จังหวัดขอนแกน ดังน้ี 

1) ดานยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนนอยและสภาพไมพรอมใชเน่ืองจากขาด
การซอมบํารุง 

2) ขาดอุปกรณการแพทยและอุปกรณกูภัย เชน ผาพันแผล สําลี ถุงมือ ออกซิเจนชวย
หายใจ ถุงลมชวยหายใจ เปล เหล็กงัด ลวดสลิง เครื่องมือดับเพลิง 

3) ดานบุคลากร พบวา สวนใหญบุคลากรขาดความรูในการปฏิบัติงาน และไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของมูลนิธิฯ เชน ด่ืมสุรา ขับรถเร็ว ทะเลาะวิวาทกันในหนวยงาน ขาดความสามัคคี ควบคุม
ความประพฤติยาก และผูบริหารไมรับผิดชอบเอาใจใส 

4) ดานประชาสัมพันธ พบวา ประชาชนไมใหความรวมมือในขณะปฏิบัติงานขณะนําสง
โรงพยาบาลรถคันอื่นไมยอมหลีกทางให หรือผูบาดเจ็บและญาติบางคน ไมยอมใหนําผูบาดเจ็บสง
โรงพยาบาล 

5) ดานการเงิน ไมมีงบประมาณในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ อาสากูผูประสบภัยตองจายเงนิเอง 
เชน คานํ้ามัน และซื้ออุปกรณที่ตองใช เชน ถุงมือ 

6) ดานการติดตอสื่อสาร สวนใหญติดตอสื่อสาร โดยใชวิทยุมือถือ ซึ่งบางเครื่องสภาพชํารุด  
มีปญหาเวลาติดตอสื่อสารในพื้นที่หางไกล ขอมูลในการแจงขาวสาร เกี่ยวกับอุบัติภัยขาดรายละเอียด
และไมมีความชัดเจนทําใหเกิดความสับสนในการใหการชวยเหลือ 

Edward and Sharkansky (1978) ไดเสนอปจจัยสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  
5 ประการ ไดแก  

1) ระบบสื่อสารผูมีหนาที่รับนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจะตองมีความรูความเขาใจวา
จะตองทําอะไรบาง การสั่งงานตลอดจนคําสั่งตาง ๆ จะตองสั่งใหตรงจุดและตรงหนวย จะตอง 
ชัดเจนและคงเสนคงวาไมขัดแยงกับคําสั่งอื่น ๆ งานจึงจะเดินหนาไปดวยดี  

2) ทรัพยากรและอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง อัตรากําลังและความสามารถ
ของบุคลากรผูมีหนาที่ดําเนินงานความรูขอมูลขาวสารและอํานาจในการสั่งการ จะตองมอบให 
นักปฏิบัติการ 

3) ลักษณะของหนวยงานหรือเจาหนาที่รับนโยบาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เชน ลักษณะ 
ของ “การเมืองภายในระบบราชการ” การแขงขันระหวางหนวยงานเพื่อขยายอาณาจักรของตนและ 
ผลประโยชนของหนวยงานในการดําเนินหรือไมดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึง  

4) ระเบียบวิธีการที่ใชในการปฏิบัติประจําสิ่งเหลาน้ีอาจเปนประโยชนในการทํางานที่มี 
ลักษณะเปนงานประจําแตอาจไมอํานวยตอการทํางานที่เปนงานใหม  

5) การติดตามผลจําเปนอยางย่ิงเพื่อใหทราบวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือไม 
ปญหาและอุปสรรคเปนอยางไรควรจะตองหามาตรการใดในการแกไขและปรับปรุงวิธีการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหไดผลดีย่ิงข้ึน 
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รัตนะ  บัวสนธ และคณะ (2555) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  
(1) ข้ันพัฒนา ประกอบดวย วัตถุประสงคการประเมิน มาตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะตัวช้ีวัดและเกณฑ 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน เทคนิคการประเมิน ผูประเมินและผูรับการประเมิน ระยะเวลาใน
การประเมิน (2) ข้ันดําเนินการประเมิน เปนการทําความเขาใจกับทุกฝายโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผูประเมินและการประชุมช้ีแจงผูรับการประเมิน เก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการประเมิน
และคูมือการประเมิน (3) ข้ันสรุปผลการประเมิน เปนการสรุปผลรายบุคคลและในภาพรวม  
(4) ข้ันการใหขอมูลยอนกลับประกอบดวย การใหขอมูลยอนกลับแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานเปนรายบุคคลและภาพรวม รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

สุรัตน  อยูยอด (2544) ศึกษาเรื่องความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ 
ประสบการณการทํางานดานพัฒนาชุมชน การไดรับการอบรมใหความรูตอเน่ือง การศึกษาดูงานดาน
สาธารณสุขการไดรับขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข การยอมรับจากสังคมและการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

พ.ต.หญิง นัฏจภัส  มธุรส (2548) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในคายนวมินทราชินี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธรณสุข ประกอบดวยความรวมมือในชุมชน
ระหวาง อาสาสมัครสาธารณสุขกับประชาชน กับอาสาสมัครสาธารณสุขดวยกัน กับเจาหนาที่
สาธารณสุข กับผูบังคับบัญชาและผูนําชุมชน เวลาไมตรงกันของอาสาสมัครสาธารณสุข กับประชาชน 
การประชาสัมพันธและกระจายขาวสารไมทั่วถึง ขอเสนอแนะในการวิจัยคือควรพัฒนาความรูและ
ทักษะในการทํางานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขอยางตอเน่ือง เนนการประชาสัมพันธ ควรมีการ
ช้ีแจงใหประชาชนไดรับทราบถึงความรู ความสามารถ ควรมีการปฏิบัติงานในชุมชนรวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุขอยางตอเน่ือง สนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถ่ินไดเขามารวมพัฒนาและสนับสนุน
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ และเสริมสรางอาชีพ 
ควรมีการจัดคาตอบแทนแกอาสาสมัครสาธารณสุขจากสวนกลาง 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนแลวน้ัน ผูศึกษาได
กําหนด กรอบแนวความคิดในการศึกษา (conceptual framework) ประเมินผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ผูปฏิบัติงานในองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ดังน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาประเมินผลงานการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บ
ขอมูลตามแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 สอบถามองคกรไมแสวงหาผลกําไร ชุดที่ 2 สอบถาม
อาสาสมัครชาวตางประเทศผูปฏิบัติงานในองคกร และชุดที่ 3 สอบถามหนวยงาน/ชุมชนที่มี
อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน โดยสามารถเก็บขอมูลจากองคกรตาง ๆ จํานวน 67 
องคกร อาสาสมัครชาวตางประเทศจํานวน 163 คน และเจาหนาที่ของหนวยงานหรือผูนําชุมชน 
จํานวน 40 คน ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและปรากฏผลดังน้ี 
 
3.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษา พบวาองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเปนมูลนิธิ
เพื่อการกุศล (รอยละ 97) องคกรต้ังอยูในกรุงเทพมหานครฯ รอยละ 53.70 และต้ังอยูในตางจังหวัด 
รอยละ 46.30 กิจกรรมดําเนินงานขององคกร รอยละ 56.70 มีกิจกรรมชวยเหลือประชาชนที่
หลากหลายกิจกรรมทั้งในสวนของการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ไดแกการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ดานสิ่งแวดลอมและการใหบริการทั่วไป รองลงมาเปนองคกรที่ใหบริการเฉพาะดาน 
กลุมเปาหมายการใหบริการ ไดแก เด็ก เยาวชน คนพิการ และผูประสบความเดือดรอนทางสังคม มี
องคกรรอยละ 62.27 ที่ใหบริการแกกลุมเปาหมายมากกวา 1 กลุม รูปแบบการใหบริการ มีทั้งใน
รูปแบบของการใหบริการในหนวยงาน และการใหบริการในพื้นที่สวนใหญเปนการใหบริการนอกที่ต้ัง
สํานักงาน (รอยละ 77.60) บุคลากรที่ใชในการดําเนินงานเฉลี่ยองคกรละ 14.52 คน สวนใหญ (รอยละ 
53.70) มีบุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 10–20 คน สวัสดิการที่องคกรจัดใหแกอาสาสมัคร ไดแก ที่พักอาศัย 
เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ  

สวนอาสาสมัครชาวตางประเทศตอบแบบสอบถามจํานวน 163 คน สวนใหญ รอยละ 
54.60 เปนเพศชาย และเพศหญิง รอยละ 45.4 มีอายุระหวาง 25–60 ป รอยละ 80.40 ภูมิลําเนาเดิม  
มาจากทวีปอเมริกาเหนือ รอยละ 46.60 รองลงมาเปนทวีปเอเชีย และประเทศในกลุมอาเซียน ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 73.60 ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทยสวนใหญ (รอยละ 47.90) 
อยูในประเทศไทยเปนเวลา 1–5 ป และรอยละ 20 มีประสบการณเปนอาสาสมัครมากกวา 5 ป บทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย  

หนวยงานและชุมชนที่มีอาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน ผูบริหาร เจาหนาทีและ ผูนําชุมชน  
ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน สวนใหญ (รอยละ 77.50) เปนเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยงาน/องคกรนอกสังกัด รอยละ 22.50 
เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 25.00 อยูในสวนภูมิภาค รอยละ 75 
มีอายุระหวาง 27– 65 ป รอยละ97.50 มีอายุ27–60 ป ประสบการณปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ
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ชุมชน ระหวาง 2–22 ป รอยละ 52.50 มีประสบการณมากกวา 10 ป ในรอบปที่ผานมามีอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศที่เขามาปฏิบัติงานแตละหนวยงาน จํานวนอยูระหวาง 1–20 คน โดย รอยละ 77.50 
ของหนวยงาน/ชุมชน มีอาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน 1–5 คน กิจกรรมการปฏิบัติงาน สวนใหญ รอยละ 40 
สอนภาษาตางประเทศ รองลงมาเปนการชวยเหลือกลุมเปาหมายในรูปแบบอาชีวะบําบัด การฝกอาชีพ  

โดยรายละเอียดขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ปรากฏใน ภาคผนวก ง 
 
3.2  ผลการปฏิบัติงาน 

3.2.1  ความสอดคลองของภารกิจท่ีปฏิบัติจริงกับภารกิจท่ีแจงไวกับกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 

จากการนําแบบสอบถามจากองคกรไมแสวงหาผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศ 
และจากหนวยงานหรือชุมชนที่มีอาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน รวม 3 ชุด มาตรวจทานกับหลักฐาน 
การขอตออายุหนังสือเดินทางใหแกอาสาสมัคร ที่แตละองคกรไดแจงภารกิจการดําเนินงานไวกับ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแลว พบวา ภารกิจขององคกร และบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศ ทุกรายมีความสอดคลองกับที่องคกรแจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได
แจงวามีบทบาทหนาที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม หรือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 

3.2.2  ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายซึ่งประกอบดวย ภารกิจในดาน

การศึกษา การใหบริการสุขภาพ การชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูประสบความเดือดรอนทางสังคม 
และการใหบริการข้ันพื้นฐานตาง ๆ น้ัน จากการประเมินขององคกรไมแสวงหาผลกําไรและการสอบทาน
จากรายงานผลการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ เปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด การปฏิบั ติงานมีความราบรื่น สําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ และ
กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยผล

การประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานสูงสุด ไดแก องคกรไมแสวงหาผลกําไร (x̄ = 4.39)1 
รองลงมาคือ อาสาสมัครชาวตางประเทศ (x̄ = 4.27) และหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (x̄ = 4.08) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาแตละรายการที่ประเมินทั้ง 3 กลุม พบวา องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

ประเมินใหการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.54) รองลงมาไดแก
กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (x̄ = 4.46) คุณภาพของผลการดําเนินงาน 
(x̄ = 4.43) ความสําเร็จตามเปาหมาย (x̄ = 4.39) และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.15) 
ตามลําดับ 

อาสาสมัครชาวตางประเทศ ประเมินใหคุณภาพของผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x̄ = 4.31) รองลงมาไดแก กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (x̄ = 4.27) 

                                                
1 x̄ คือคาเฉล่ียเลขคณิต เปนคาสถิติเชิงพรรณนา วัดคาแนวโนมสูสวนกลางของขอมูล 
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การปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (x̄ = 4.26) ความสําเร็จตามเปาหมาย (x̄ = 4.23) และ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.15) ตามลําดับ 

หนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงานประเมินให 

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.32) รองลงมาไดแก ความสําเร็จตามเปาหมาย 
(x̄ = 4.25) คุณภาพของผลการดําเนินงาน (x̄ = 4.05) กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน (x̄ = 3.97) และ การปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (x̄ = 3.82) ตามลําดับ 

เมื่อ นําค าเฉลี่ยความเห็นตอประสิท ธิผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศจากกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมมาเปรียบเทียบกันและทําการวิเคราะหดวยคาสถิติ  
f test2* ที่ระดับ P value = 0.053* พบวาองคกรไมแสวงหาผลกําไรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 4.394) 
รองลงมาคือ อาสาสมัครชาวตางประเทศ (x̄ = 4.296) และหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาว
ตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (x̄ = 4.085) ตามลําดับ คาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.024) 
เมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวากลุมองคกรไมแสวงหาผลกําไรมีระดับคาเฉลี่ยสูงกวากลุมหนวยงาน/
ชุมชนอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.006)  
ดังรายละเอียดตารางที่ 2–4 
 
ตารางท่ี 2  ประสิทธิผลของการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 

ลําดับ รายการท่ีประเมิน 
 อาสาสมัคร 

N= 163 
 องคกรฯ 
N= 67 

 หนวยงาน/ชุมชนฯ
N= 40 

หมายเหตุ

 ประสิทธิผลผลของการ
ดําเนินงาน ในภาพรวม 

x̄  
SD 

4.27 
0.607 

4.39 
0.504 

4.08 
0.443 

 

1 การปฏิบัติงานที่เปนไปตาม 
แผนงานที่กําหนด 

x̄  
SD 

4.26 
0.701 

4.54 
0.611 

3.82 
0.549 

 

2 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน x̄  
SD 

4.15 
0.705 

4.15 
0.634 

4.32 
0.730 

 

3 ความสําเรจ็ของงานตาม
เปาหมาย 

x̄  
SD 

4.23 
0.688 

4.39 
0.965 

4.25 
0.707 

 

4 คุณภาพของผลการดําเนินงาน x̄  
SD 

4.31 
0.714 

4.43 
0.657 

4.05 
0.783 

 

5 กลุมเปาหมายที่ไดรบัความ
ชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

x̄  
SD 

4.27 
0.729 

4.46 
0.683 

3.97 
0.800 

 

                                                
2 f test เปนคาสถิติเชิงอนุมาณ ใชในการคําณวนทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนของขอมูล ที่มีกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
3 P value = 0.05 คือระดับนัยสําคัญที่กําหนด ใหคาสถิติมีความคลาดเคล่ือน ไมเกิน รอยละ 5 หรือ 0.05 
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ตารางท่ี 3   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

 
 Sum of Squares df Mean Square F P value 
ระหวางกลุม 2.397 2 1.198 3.800 .024* 
ภายในกลุม 84.191 267 0.315   
รวม 86.588 269    
* ที่ระดับ P value = 0.05 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู 
 

กลุม คาเฉลี่ย 
กลุม 

องคกร อาสาสมัคร หนวยงาน/ชุมชน 
4.394 4.269 4.085 

องคกร 4.394  0.129 0.006* 
อาสาสมัคร 4.269   0.063 
หนวยงาน/ชุมชน 4.085    
* ที่ระดับ P value = 0.05 

 
3.2.3  ความพึงพอในตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่ในภาพรวม โดยมีผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 4.24) และเมื่อ
จําแนกเปนรายการ พบวา รายการที่อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจสูงสุดคือ องคกรให
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.40) รองลงมาไดแก  
มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมาย (x̄ = 4.38) การไดรับความชวยเหลือ 

แนะนําจากองคกร หรือหนวยงานเมื่อมีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.36) การอํานวย
ความสะดวกของหนวยงานในพื้นที่ (x̄ = 4.25) และการไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สังกัดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม (x̄ = 3.96) ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตางรางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจตอความสะดวกในการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 

ลําดับ รายการท่ีประเมิน 
 อาสาสมัคร  

N= 163 
หมายเหตุ 

 ความสะดวกของการดําเนินงาน ในภาพรวม x̄  
SD4 

4.24 
0.572 

 

1 องคกรใหการสนับสนุนวัสดุอปุกรณและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

x̄  
SD 

4.40 
0.700 

 

2 การอํานวยความสะดวกของหนวยงานในพื้นที ่ x̄  
SD 

4.25 
0.762 

 

3 มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานกับ
กลุมเปาหมาย 

x̄  
SD 

4.38 
0.696 

 

4 ไดรับความชวยเหลอื แนะนําจากองคกร หรือ
หนวยงานเมือ่มีปญหา หรืออปุสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

x̄  
SD 

4.36 
0.674 

 

5 ไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สงักัดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

x̄  
SD 

3.96 
1.146 

 

 
3.3  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

องคกรไมแสงหาผลกําไรและหนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามา
ปฏิบัติงาน ไดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศและมีความเห็นตอ
พฤติกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ดังน้ี 

ในภาพรวมองคกรไมแสงหาผลกําไรประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 

ชาวตางประเทศ ที่ระดับ คาเฉลี่ย= 4.60 ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ใหผลการประเมินที่ระดับ 
คาเฉลี่ย 4.47 และเมื่อพิจารณาแตละรายการที่ประเมิน พบวา องคกรไมแสงหาผลกําไรประเมิน  
ใหพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.75) รองลงมาไดแก 

ความเสียสละความรับผิดชอบและมุงมั่นใหงานสําเร็จ (x̄ = 4.72) การสรางความสัมพันธที่ดีกับ
กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (x̄ = 4.60) มีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย (x̄ = 4.52) และ 
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย (x̄ = 4.42)ตามลําดับ 

ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน ไดประเมินให 
พฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทยมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.68) 

รองลงมาไดแก การสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (x̄ = 4.60) ความเสียสละ
ความรับผิดชอบและมุงมั่นใหงานสําเร็จ (x̄ = 4.53) มีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย  
(x̄ = 4.35) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการ (x̄ = 4.20) ตามลําดับ 
                                                
4 SD คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคาสถิติเชิงพรรณนา วัดการกระจายของขอมูล 
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และเมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในภาพรวมของพฤติกรรมทั้งสองกลุม โดยการ
ทดสอบ คา t (t– test5*) ที่ p value= 0.05 พบวา คาเฉลี่ยความเห็นตอพฤติกรรมการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (p value = .061) ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 6–7 

 
ตารางท่ี 6  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 

ลําดับ รายการท่ีประเมิน 
 องคกรฯ 

N= 67 
 หนวยงาน/ชุมชนฯ 

N= 40 
หมายเหตุ 

 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวม 

x̄  
SD 

4.60 
0.328 

4.47 
0.366 

 

1 ความรูความสามารถในภารกจิที่
มอบหมาย 

x̄  
SD 

4.52 
0.605 

4.35 
0.622 

 

2 ความเสียสละ รบัผิดชอบและ
มุงมั่นใหงานสําเรจ็ 

x̄  
SD 

4.72 
0.454 

4.53 
0.730 

 

3 การสรางความสัมพันธที่ดีกบั
กลุมเปาหมาย/ผูรบับริการ 

x̄  
SD 

4.60 
0.605 

4.60 
0.709 

 

4 การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตของสังคมไทย 

x̄  
SD 

4.42 
0.581 

4.68 
0.474 

 

5 การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบราชการ 

x̄  
SD 

4.75 
0.438 

4.20 
0.678 

 

 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบความเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

ระหวางองคกรไมแสวงหาผลกําไร กับหนวยงาน/ชุมชนในพื้นที่ 
 

ประเด็น 
องคกรฯ หนวยงาน/ชุมชนฯ 

t P value 
n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร 

67 4.60 0.328 40 4.47 0.366 1.896 0.61 

* ที่ระดับ P value = 0.05 
 
  

                                                
5
 t- test เปนคาสถิติเชิงอนุมาน ใชในการคํานวณ ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 

กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน 
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3.4  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
3.4.1  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

องคกรไมแสวงหาผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศและหนวยงาน/ชุมชน ไดให
ความเห็นและระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโดยทั้งสามกลุมมีความเห็นวา อาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ ในลําดับที่แตกตางกัน ไดแก 

องคกรไมแสวงหาผลกําไร เห็นวาปญหาลําดับแรกคือ กฎระเบียบราชการทําให
การปฏิบัติงานไมความคลองตัว (x̄ = 3.49) รองลงมาคือ การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย (x̄ = 4.09) 
ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย (x̄ = 4.12) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (x̄ = 4.16) และ
ความปลอดภัยของอาสาสมัคร (x̄ = 4.30) ตามลําดับ 

ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน เห็นวา
ปญหาลําดับแรก คือ การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย (x̄ = 2.98) รองลงมาคือ ความรวมมือจาก
กลุมเปาหมาย (x̄ = 4.48) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (x̄ = 4.68) ความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร (x̄ = 4.70) และกฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว (x̄ = 4.78) 
ตามลําดับ 

สวนอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความเห็นในทิศทางเดียวกับ องคกรไมแสวงหา
ผลกําไร คือ เห็นวาปญหาลําดับแรก คือ กฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว  

(x̄ = 3.82) รองลงมา คือ ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย (x̄ = 4.05) การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  
(x̄ = 4.09) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (x̄ = 4.14) และความปลอดภัยของอาสาสมัคร  
(x̄ = 4.17) ตามลําดับ 

เมื่อสรุปในภาพรวมของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน องคกรไมแสวงหาผลกําไร  
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.0328 อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีระดับความเห็นเฉลี่ย 4.0528 และ
หนวยงาน/ชุมชน ที่ระดับความเห็นเฉลี่ย 4.320 

และเมื่อนําคาเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมมาเปรียบเทียบกันโดยวิธีการ F test ที่ระดับ  
p value = 0.05 แลวพบวา คาเฉลี่ยความเห็นตอปญหาอุปสรรคทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (p value = 
0.095) แตเมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูพบวา หนวยงาน/ชุมชนเห็นวาการดําเนินงานของ
อาสาสมัครมีปญหานอยที่สุดและแตกตางจากกลุมอาสาสมัคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 
0.040) รายละเอียดตามตารางที่ 8–10 
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ตารางท่ี 8  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

ลําดับ รายการท่ีประเมิน 
 อาสาสมัคร 

N= 163 
 องคกรฯ 

N= 67 
 หนวยงาน/ชุมชน

N= 40 
หมาย
เหตุ 

 ปญหาและอุปสรรคในภาพรวม x̄  
SD 

4.0528 
0.800 

4.0328 
0.759 

4.320 
0.243 

 

1 ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย 
 

x̄  
SD 

4.05 
0.888 

4.12 
0.896 

4.48 
0.640 

 

2 ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
จากหนวยงานในพื้นที ่

x̄  
SD 

4.14 
0.922 

4.16 
1.095 

4.68 
0.656 

 

3 การสือ่สารกับกลุมเปาหมาย 
 

x̄  
SD 

4.09 
0.922 

4.09 
0.830 

2.98 
1.00 

 

4 ความปลอดภัยของอาสาสมัคร 
 

x̄  
SD 

4.17 
1.1167 

4.30 
1.03 

4.70 
0.516 

 

5 กฎระเบียบของทางราชการทําให
การปฏิบัติงานมีความคลองตัว 

x̄  
SD 

3.82 
1.030 

3.49 
0.927 

4.78 
0.480 

 

 
ตารางท่ี 9   ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 
 Sum of Squares df Mean Square F P value 
ระหวางกลุม 2,559 2 1.280 2.371 .095* 
ภายในกลุม 144.098 267 0.315   
รวม 146.657 269    
*ระดับ p value = 0.05 
 
ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู 
 

กลุม คาเฉลี่ย 
กลุม 

องคกร อาสาสมัคร หนวยงาน/ชุมชน 
4.0328 4.0528 4.3200 

องคกร 4.0328  0.852 0.051 
อาสาสมัคร 4.0528   0.040* 
หนวยงาน/ชุมชน 4.3200    
* ที่ระดับ P value = 0.05 
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3.4.2  ขอเสนอแนะ 
จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว องคกรไมแสวงหาผลกําไร หนวยงาน/ชุมชน  

ที่อาสาสมัครฯ เขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีขอเสนอแนะแกหนวยงานราชการ
และผูเกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

3.4.2.1.  บูรณาการกฎระเบียบของทางราชการที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
และกระทรวงแรงงาน 

3.4.2.2  เพิ่มความสะดวกในการตอวีซาและออกหนังสือรับรองอาสาสมัคร
ตางประเทศ  

3.4.2.3  ปรับวิธีปฏิบั ติของอาสาสมัครตอหนวยงานเพื่อใหอาสาสมัครมี 
ความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่โดยการนําเว็บไซตมาใชเปนเครื่องมือในการอัพเดทขอมูล
อาสาสมัคร การประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

3.4.2.4  ใหหนวยงานในพื้นที่มีการเตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่ 
3.4.2.5  ใหองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรเตรียมความพรอมอาสาสมคัรชาวตางประเทศ

ที่จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารกับกลุมเปาหมายและ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีของกลุมเปาหมาย 

 
3.5  ผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

ผูศึกษาไดนําความคิดเห็นตอการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศในทุก ๆ 
รายการที่ประเมินของแตละกลุมตัวอยาง จากแบบสอบถามทั้งสามชุด มาประมวลเพื่อสรุปเปน
ความเห็นในภาพรวม พบวา องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินใหผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.3423) รองลงมาไดแกกลุมหนวยงานและชุมชนที่อาสาสมัคร
ชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน (x̄ = 4.2915) และอาสาสมัครชาวตางประเทศ (x̄ = 4.1885) 
ตามลําดับ และเมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบโดยวิธี f test พบวาคาเฉลี่ยของการประเมินทั้งสามกลุม
ไมแตกตางกัน (p value = 0.060) แตเมื่อทําการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวามีกลุมที่มีคาเฉลี่ยของ
การประเมิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P value = 0.05 ไดแก กลุมองคกรไม
แสวงหาผลกําไรกับกลุมอาสาสมัครชาวตางประเทศ (P = 0.024) ดังรายละเอียดตารางที่ 11–13 
 
ตารางท่ี 11  ความเห็นตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 

ลําดับ รายการท่ีประเมิน 
 อาสาสมัคร  

N= 163 
องคกรฯ 

N= 67 
 หนวยงาน/ชุมชน

N= 40 
หมายเหตุ

 ความพึงพอใจรวม 
 

x̄  
SD 

4.1885 
0.5124 

4.3423 
0.4221 

4.2915 
0.2756 
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ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความความพึงพอใจ
โดยรวมในการดําเนินงานของอาสาสมัคร 

 
 Sum of Squares df Mean Square F P value 

ระหวางกลุม 1.221 2 0.611 2.847 .060* 
ภายในกลุม 57.260 267 0.214   
รวม 58.481 269    
*ที่ระดับ P value = 0.05 
 
ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู 
 

กลุม คาเฉลีย่ 
กลุม 

องคกร อาสาสมัคร หนวยงาน/ชุมชน 
4.3423 4.1885 4.2915 

องคกร 4.3423  0.024* 0.593 
อาสาสมัคร 4.1885   0.209 
หนวยงาน/ชุมชน 4.2915    
*ที่ระดับ P value = 0.05 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศในครั้งน้ี ผูศึกษาได
ดําเนินการประเมินผลใน 3 ดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงาน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และดาน
ปญหาและอุปสรรค เพื่อตองการทราบวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศที่ปฏิบัติจริง 
มีความสอดคลองกับที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือไม และผลการดําเนินงานมี
ความสําเร็จหรือไม อยางไร ผูศึกษาจึงขออภิปรายและสรุปผลการประเมินในดานตางดังน้ี 

4.1.1  ดานผลการปฏิบัติงาน 
1) ความสอดคลองของภารกิจการดําเนินงานของอาสาสมัครมีปฏิบัติจริงกับที่

องคกรแจงไวเมื่อมาติดตอขอหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อนําไปประกอบ
เปนหลักฐานในการขอตอ VISA ใหมีระยะเวลาที่ยาวนานกวาปกติ(90 วัน) ประเด็นน้ีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ใหความสําคัญเปนอยางมากเน่ืองจากเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการออกหนังสือ
รับรองที่ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนดวา อาสาสมัครชาวตางประเทศที่มาขอหนังสอื
รับรอง นอกจากจะตองมีคุณสมบัติดานอื่น ๆ แลว จะตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเทาน้ันจึงจะสามารถออกหนังสือรับรองได  
จากผลการศึกษาในครั้งน้ี กลุมตัวอยางทั้งสามกลุมประกอบดวย องคกรไมหวังผลกําไร อาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ และหนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาไปปฏิบัติงาน ไดใหขอมูล
และประเมินผลงาน ที่มีความสอดคลองกันวา อาสาสมัครชาวตางประเทศไดปฏิบัติงาน ในภารกิจ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูศึกษาไดทําการสอบทานกับหลักฐาน
ที่องคกรไมหวังผลกําไรไดยืนไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแลว จึงสรุปไดวา อาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศมีการปฏิบัติงานในภารกิจที่สอดคลองกับรายการที่องคกรตนสังกัดแจงไวกับ  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2) ประสิทธิผลของการดําเนินงาน กลุมตัวอยาง ทั้งสามกลุมไดแกองคกรไมหวัง
ผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศ และหนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาไป
ปฏิบัติงาน ไดประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานแลวในภาพรวมทุกกลุมใหผลการประเมินใน
ระดับมาก (x̄ ≥4.00–4.50) ไดแก องคกรไมแสวงหาผลกําไร (x̄ = 4.39) อาสาสมัครชาวตางประเทศ
(x̄ = 4.27) และตํ่าสุดคือหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (x̄ = 4.08) 
และแมวาผลการประเมินรวมจะอยูในระดับมากก็ตาม เมื่อจําแนกตามรายการที่ประเมินของ 
กลุมตัวอยางที่เปนหนวยงาน/ชุมชนซึ่งเปนผูรับประโยชนจากการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศ แลวเห็นวา ยังมีสวนที่จะตองปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนในหลายประเด็น ทั้งในสวน
ของคุณภาพของผลการดําเนินงาน (x̄ = 4.05) กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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(x̄ = 3.97) และการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (x̄ = 3.82) จึงสรุปไดวา ประสิทธิผล
การดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติ จนเกิดผลสําเร็จเปาหมาย และสงผลใหกลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือ
สามารถเขาถึงสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และจะตองปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

3) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ จากผล
การศึกษาที่พบวา อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ ในภาพรวม โดยมีผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
สูงสุดตอการไดรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจากองคกร  

(x̄ = 4.40) แตยังมีความพึงพอใจตํ่าสุดตอการไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สังกัดอยางเพียงพอและ
เหมาะสม (x̄ = 3.96) จึงสรุปไดวาอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และมีบางรายการที่องคกรตาง ๆ จะตองใหความสําคัญและ
ปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

4.1.2  ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37 พบวามีการ 

บัญญัติใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
1) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายน้ัน 

2) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม
สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูน้ันพักอาศัย
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยูตางทองที่
กับสถานีตํารวจทองถ่ินเดิมคนตางดาวผูน้ันตองแจงตอเจาหนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่ไป
พักอาศัยใหมภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย 

4) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดน้ันเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ใหคนตางดาว 
ผูน้ันแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึง 

5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูน้ันตองมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชา เมื่อครบระยะเกาสิบวัน 
และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองต้ังอยู
จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงน้ันก็ได 

ประกอบกับจากผลการศึกษาที่พบวาองคกรไมแสงหาผลกําไรและหนวยงาน/
ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน ไดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศและมีความเห็นตอพฤติกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศภาพรวมของพฤติกรรม ในระดับมาก (x̄ = 4.60) และ (x̄ = 4.47) โดยเมื่อทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในภาพรวมของพฤติกรรมทั้งสองกลุม พบวา คาเฉลี่ยความเห็นตอ
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พฤติกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (p = 0.061) และ
เมื่อพิจารณาเปนแตละรายการของแตละกลุม พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ราชการของอาสาสมัครฯ องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินในระดับสูงสุด (x̄ = 4.75) ในขณะที่ 
หนวยงาน/ชุมชนฯ ใหผลการประเมินในระดับตํ่าสุด (x̄ = 4.20) และในสวนของพฤติกรรมการปรับตัว 
ใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย หนวยงาน/ชุมชนฯใหผลการประเมินในระดับสูงสุด 
(x̄ = 4.68) ในขณะที่องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินในระดับตํ่าสุด (x̄ = 4.42) ซึ่งทั้งสองรายการ
ประเมินกลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ทั้งสองรายการประเมินยังคงมีผลการ
ประเมินที่อยูในระดับเดียวกัน คือระดับมาก ในประเด็นความเห็นตางกันของกลุมตัวอยางดังกลาว  
จะเปนขอมูลใหผูศึกษานําไปเปนขอสังเกตในการประเมินผลในโอกาสตอไป 

จึงสรุปไดวา อาสาสมัครชาวตางประเทศมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบมุงมั่นใหกับงานมุงสูความสําเร็จ  สรางความสัมพันธที่ดีกับ
กลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย 
สงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ในขณะเดียวกันอาสาสมัครชาวตางประเทศไดปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบของราชการที่กําหนดไว 

4.1.3  ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
จากผลการศึกษา ในภาพรวมของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีความเห็นวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศประสบปญหาสูงสุดคือ กลุม
องคกรไมแสวงหาผลกําไร (x̄ = 4.0328) รองลงมาคือกลุมอาสาสมัครชาวตางประเทศ (x̄ = 4.0528) 
มีระดับ และหนวยงาน/ชุมชน (x̄ = 4.3200) ซึ่งสามารถกลาวไดวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาว
ตางประเทศประสบปญหาคอนขางนอย เน่ืองจากกลุมเปาหมายทั้งสามกลุมใหผลการประเมิน ใน
ระดับมาก (x̄ ≥4.00) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายการประเมินของแตละกลุม ก็จะ
พบวา องคกรไมแสวงหาผลกําไร และอาสาสมัครชาวตางประเทศ เห็นวาปญหาลําดับแรกคือ 
กฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว และลําดับสุดทายคือ ความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน เห็นวาปญหา
ในลําดับแรกคือ การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย และลําดับสุดทายคือ กฎระเบียบราชการทําใหการ
ปฏิบัติงานไมความคลองตัว 

ความเห็นตางกันในประเด็นปญหากฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมมี
ความคลองตัวน้ัน เน่ืองจากกลุมหนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบติังานไมไดเปน
ผูที่ไดรับผลจากกฎหมายและระเบียบราชการโดยตรงหรือไมอยูในฐานะที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ 
จึงทําใหมองไมเห็นปญหาอุปสรรคในสวนน้ี ซึ่งหากมองไปที่กลุม องคกรไมแสวงหาผลกําไร และ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ จะเปนกลุมที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดโดยตรง อยางไรก็ตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนดข้ึนมาน้ันลวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความถูกตอง เปนธรรม ความสงบเรียบรอย ยึดประโยชนของประชาชน และ ความมั่นคงของชาติ 
ดังน้ันบุคคลที่อยูในขายที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการ จะตองเรียนรูและสราง
ความเขาใจ ในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในสวนน้ีตอไป 
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ประเด็นปญหาการสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน ไดใหความสําคัญเปนลําดับแรกน้ัน ในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ซึ่งดําเนินการในลักษณะการเผชิญหนาโดยตรงกับกลุมเปาหมาย  
การสื่อสารจึงถือเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานเกิดความสําเร็จ หากอาสาสมัคร
สามารถสื่อสารไดโดยตรงกับกลุมเปาหมายในการปฏิบัติงานหรือใหความชวยเหลือ ก็จะสงผลใหผลดี
ตอการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของงาน และจะสงผลใหปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานดานอื่น ๆ ลดลงอีกดวย ดังน้ันการเตรียมความพรอมใหแกอาสาสมัคร เรื่องการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายจึงเปนความจําเปนอยางย่ิงที่ทุกองคกรไมหวังผลกําไรจะตองใหความสําคัญ 

จึงสรุปไดวา ในภาพรวมการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศเกิด
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมาย แตยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่จะตองเฝาระวัง
และควบคุมใหลดลง ไดแก กฎระเบียบที่ราชการกําหนดทําใหการปฏิบัติงานขาดความคลองตัว ความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ การสื่อสารและความรวมมือจากกลุมเปาหมาย และความปลอดภัย
ของอาสาสมัคร ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาว องคกรไมแสวงหาผลกําไร หนวยงาน/ชุมชน ที่
อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศมีขอเสนอแนะในการ
แกปญหาและพัฒนาระบบงาน 5 ประเด็น ไดแก 

1) บูรณาการกฎระเบียบของทางราชการที่ปฏิบั ติ เกี่ยวกับอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
และกระทรวงแรงงาน อยางไรก็ตาม โดยที่ผลการประเมินของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็น
ตรงกันวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศเกิดผลสําเร็จในระดับมาก (x̄ > 4.00)  
ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย และถือเปนการแบงเบา
ภาระของรัฐ ในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส จึงเห็นสมควรใหภาคราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ปรับปรุงกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขามาปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และบริบทของสังคมในปจจุบัน 
เพื่อใหเอื้อตอการเขามาปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ในปริมาณที่มากข้ึน โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
ซึ่งจะสามารถลดภาระงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในกิจกรรมดังกลาวได 

2) เพิ่มความสะดวกในการตอวีซาและออกหนังสือรับรองอาสาสมัครตางประเทศ 
ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องมือและชองทางในการติดตอน้ี มีศักยภาพสูง หนวยงานจะตองทําการศึกษาหา
วิธีการที่เหมาะสม มีความคุมคาในการควบคุม ติดตาม ใหอาสาสมัครสามารถเขาถึงและใชบริการได
โดยสะดวก 

3) ปรับวิธีปฏิบัติของอาสาสมัครตอหนวยงานเพื่อใหอาสาสมัครมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติหนาที่โดยการนําเว็บไซตมาใชเปนเครื่องมือในการอัพเดทขอมูลอาสาสมัคร การ
ประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4) ใหหนวยงานในพื้นที่มีการเตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่  โดยการ
จัดทําขอมูล หรือสารสนเทศของหนวยงาน/ชุมชน และขอมูลกลุมเปาหมายใหอาสาสมัคร หรอืองคกร
สามารถเขามาเรียนรูและใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายย่ิงข้ึน 
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5) ใหองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรเตรียมความพรอมอาสาสมัครชาวตางประเทศที่
จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารกับกลุมเปาหมายและ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีของกลุมเปาหมาย 

4.1.4  ผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
จากผลการประเมินในภาพรวมตอการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ

ใน ที่พบวาทั้งสามกลุมตัวอยาง ไดแกองคกรไมแสวงหาผลกําไรหนวยงานและชุมชนที่อาสาสมัครชาว
ตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน และอาสาสมัครชาวตางประเทศ ประเมินใหผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศมีคาเฉลี่ยในระดับ มาก (x̄ = 4.3423, x̄ = 4.2915, x̄ = 4.1885 
ตามลําดับ) และทดสอบทางสถิติแลววาคาเฉลี่ยของการประเมินทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (p value 
= 0.060) จึงสรุปไดวา ใหการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) บูรณาการระบบบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

ในสวนของการอนุญาต การติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน ใหมีวิธีการปฏิบัติ
ตออาสาสมัครชาวตางประเทศที่ไมซ้ําซอน และการปฏิบัติที่ยืดหยุนมากข้ึน 

2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและใชเปนเครื่องมือ หรือชองทางในการ
ปฏิบัติงานดานอาสาสมัครชาวตางประเทศในกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดความสะดวกมากข้ึน 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติของอาสาสมัคร 

ชาวตางประเทศ และประชาสัมพันธหรือซักซอมการปฏิบัติใหแกองคกรตาง ๆ ที่มีอาสาสมัคร 
ชาวตางประเทศปฏิบัติงาน 

2) ใหองคกรที่นําอาสาสมัครฯไปปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ดําเนินการเตรียม
ความพรอมพื้นที่เปาหมาย โดยการประสานความรวมมือและประชุมกับผูนําชุมชนหรือหนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

โดยขอเสนอแนะทั้งสองประเด็นดังกลาว หากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ไดนํา
แนวคิดไปศึกษาและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมแลว จะสงผลใหอาสาสมัครชาวตางประเทศ เขามา
ปฏิบัติหนาที่มากข้ึน อันจะสงผลใหกลุมเปาหมายตาง ๆ สามารถเขาถึงสวัสดิการและการพัฒนา
ศักยภาพมากข้ึน และสามารถแบงเบาภาระของหนวยงานภาครัฐ ในการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และลดภาระในการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกดวย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามองคกรไมแสวงหาผลกําไรท่ีมีผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

โครงการประเมินผลการดําเนินงานองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
ที่มีผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

 
คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาว

ตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในองคกรไมแสวงหาผลกําไร ในสวนของภารกิจที่องคกรได
มอบหมายใหอาสาสมัครฯ ปฏิบัติ เพื่อนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาระบบงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูบริหารหรือตัวแทนจากทุกองคกร ในการ
กรอกขอมูลตามแบบสอบถามน้ีตามความเปนจริงใหครบถวน แลวสงคืนกองกิจการ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเร็ว  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปขององคกร  
1.  ช่ือองคกร  
2.  ที่ต้ังขององคกรในประเทศไทย  
   

3.  ประเภทองคกร    สมาคม   มูลนิธิ   อื่น ๆ (ระบุ)   

4.  จํานวนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น จํานวน คน 
5.  จํานวนอาสาสมัครชาวตางชาติที่ปฏิบัติงานในขณะน้ี จํานวน คน 
6.  กลุมเปาหมาย หรือผูรับบรกิารขององคกร 

    เด็กและเยาวชน     ผูสูงอายุ 

    คนพิการ    ผูประสบความเดือดรอนทางสงัคม (ระบุ)   

   อื่น ๆ (ระบุ)   

7.  กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรในการชวยเหลือกลุมเปาหมาย ในดาน 

   การศึกษา    สุขภาพ 

   สิ่งแวดลอม    ใหบริการทั่วไป (ระบุ)   

   อื่น ๆ (ระบุ)   

8. รูปแบบการใหบริการกลุมเปาหมาย 

  ใหบริการกลุมเปาหมายในที่ต้ังขององคกร 

  ใหบริการกลุมเปาหมายนอกที่ต้ังขององคกร 

  อื่น ๆ (ระบุ)   
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9. กิจกรรมการดําเนินงานที่องคกรน้ีมอบหมายใหอาสาสมัครปฏิบัติหนาที ่
o  
o  
o  

10.  สวัสดิการที่องคกรจัดใหแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

  ที่พักอาศัย      ยานพาหนะ 

  อื่น ๆ (ระบุ)   

 
สวนท่ี 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร  
ช่ือ–สกุลของอาสาสมัครทีป่ระเมิน  
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานทีผ่านมาของอาสาสมัคร (ในแตละประเด็น ใหผูบริหารองคกรประเมิน 
โดยการทําเครื่องหมาย x ในชองระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็น เพียงชองเดียว) 
 

ลําดับ ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

หมาย
เหตุ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ผลการปฏิบตังิานของอาสาสมัคร 
1.1 การปฏิบตัิงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

     
 

 1.2 ความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน       

 
1.3 ความสําเร็จของงานตามเปาหมายท่ีหนวยงาน

มอบหมาย 
     

 

 1.4 คุณภาพของผลการดําเนินงานท่ีมอบหมาย       

 
1.5 กลุมเปาหมายไดใหความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น  
     

 

2 พฤติกรรมของอาสาสมัครในการดําเนินงาน 
2.1 ความรูความสามารถในภารกิจท่ีมอบหมายของ

อาสาสมัคร 
     

 

 2.2 ความเสยีสละ รับผิดชอบและมุงม่ันใหงานสําเร็จ       
 2.3 การสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมเปาหมาย/

ผูรับบริการ 
     

 

 2.4 การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถชีีวิตของ
สังคมไทย 

     
 

 2.5 การปฏิบัติตัวเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ราชการกําหนด 

     
 

3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตังิาน 
3.1 อาสาสมัครไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย 

     
 

 3.2 อาสาสมัครไมไดรับความสะดวกในการปฏิบตัิงาน       
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ลําดับ ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

หมาย
เหตุ นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จากหนวยงานในพ้ืนท่ี  
 3.3 อาสาสมัครไมสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได       
 3.4 ความไมปลอดภัยของอาสาสมัคร       
 3.5 กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบตัิงานไม

คลองตัว 
     

 

ขอเสนอแนะขององคกรในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
  
  
  

 
ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผูใหขอมูล  
(...............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

โครงการประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
ที่ปฏิบัติงานในองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

 
คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาว

ตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในองคกรไมแสวงหาผลกําไร ในสวนของภารกิจที่องคกรได
มอบหมายใหอาสาสมัครฯปฏิบัติ เพื่อนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาระบบงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูบริหารหรือตัวแทนจากทุกองคกร 
ดําเนินการใหอาสาสมัครแตละคน ทําการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามน้ีตามความเปนจริง
ใหครบถวน แลวสงคืนกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ โดยเร็ว 

ขอสอบถาม 
1.  ช่ือ–สกุล เพศ อายุ ป 
2.  ภูมิลําเนาเดิม จากประเทศ เขาประเทศไทยเมื่อ เดือน พ.ศ  
3.  วุฒิการศึกษา 

  ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี สาขา  

  ปริญญาโท สาขา   

  อื่น (ระบุ)   

4.  ประสบการณการเปนอาสาสมัคร ป 
5.  ช่ือองคกรที่ปฏิบัติงาน  
6.  บทบาทหนาที่ที่องคกรมอบหมายใหปฏิบัติ 

o  
o  
o  

7.  ระยะเวลาที่อาสาสมัครฯปฏิบัติงาน ในองคกรแหงน้ี ป เดือน 
8. ผลการดําเนินงานที่สําคัญ (ระบุช่ือ ผลงาน และปริมาณงาน ในรอบปที่ผานมา) 

o  
o  
o  
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9. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานที่ผานมา (ในแตละประเด็น ใหอาสาสมัคร ทําเครื่องหมาย x ในชอง
ระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของอาสาสมัคร เพียงชองเดียว) 

ลําดับ ประเด็นที่ใหอาสาสมัครแสดงความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
หมาย
เหตุ 

นอย
ท่ีสุด 

นอย
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ความสะดวกในการปฏิบัตงิาน 
1.1 องคกรใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน  
     

 

 
1.2 การอํานวยความสะดวกของหนวยงานในพ้ืนท่ีระหวาง

การปฏิบตัิงาน 
     

 

 
1.3 มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏบิัตงิานกับ

กลุมเปาหมาย 
     

 

 
1.4 ไดรับความชวยเหลือ แนะนํา จากองคกร หรือ

หนวยงาน เม่ือมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบตังิาน 
     

 

 
1.5 ไดรับสวัสดิการจากองคกรท่ีสังกัดอยาง เพียงพอและ

เหมาะสม 
     

 

2 ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
2.1 การปฏิบตัิงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

     
 

 2.2 ความรวดเร็วในการปฏิบตัิงานท่ีไดรับมอบหมาย       
 2.3 ความสําเร็จของงานตามเปาหมายท่ีหนวยงาน

มอบหมาย 
     

 

 2.4 คุณภาพของผลการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย       
 2.5 กลุมเปาหมายท่ีใหความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้น 

หรือมีศักยภาพมากขึ้น 
     

 

3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตังิาน 
3.1 ไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย 

     
 

 3.2 ไมไดรับความสะดวกจากหนวยงานในพ้ืนท่ี        
 3.3 ไมสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได       
 3.4 ความไมปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน       
 3.5 กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบตัิงานไม

คลองตัว 
     

 

4 ในภาพรวม มีความพึงพอใจตอการปฏิบตังิาน ตามบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

     
 

ขอเสนอแนะ 
  

ขอขอบคุณอาสาสมัครชาวตางประเทศทุกทานที่ใหความรวมมือ เปนอยางดี 
สถานที่สงคืนแบบสอบถาม : กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามหนวยงานหรือผูนําชุมชนท่ีมีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน 
โครงการประเมินผลการดําเนินงานหนวยงานทีม่ีผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
 
คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาว

ตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานเพื่อนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาระบบงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูแทนจากทุกหนวยงาน ในการกรอก
ขอมูลตามแบบสอบถามน้ีตามความเปนจริงใหครบถวน แลวสงคืนกองกิจการอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเร็ว 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
1.  ช่ือหนวยงาน/ชุมชน  
2.  ที่ต้ังของหนวยงาน/ชุมชน  
3.  อายุ ป 
4.  ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน/ชุมชนน้ีจนถึงปจจุบัน ป เดือน 
5.  จํานวนอาสาสมัครชาวตางชาติที่เขามาปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา จํานวน คน 
6.  กิจกรรมการดําเนินงานที่อาสาสมัครเขามาปฏิบัติในรอบปที่ผานมา 

กิจกรรม  
กิจกรรม  
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สวนท่ี 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร  
2.1  ความคิดเห็นตอการดําเนินงานที่ผานมาของอาสาสมัคร(ใหผูแทนหนวยงานประเมิน โดยการทํา

เครื่องหมาย x ในชองระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นเพียงชองเดียว) 

ลําดับ ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

หมาย
เหตุ 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด

1 อาสาสมัครปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด       
2 อาสาสมัครมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน       
3 อาสาสมัครปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่หนวยงานมอบหมาย       
4 คุณภาพของอาสาสมัครตอผลการดําเนินงานที่มอบหมาย       

5 
อาสาสมัครไดใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  

     
 

6 อาสาสมัครมีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย       
7 อาสาสมัครมีความเสียสละ รับผิดชอบและมุงม่ันใหงานสําเร็จ       
8 อาสาสมัครมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ       
9 อาสาสมัครการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย       
10 อาสาสมัครปฏิบัติตัวเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบราชการ

กําหนด 
     

 

11 อาสาสมัครไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย       
12 อาสาสมัครไมไดรับความสะดวกในการปฏิบัติงานจากหนวยงานใน

พื้นที่  
     

 

13 อาสาสมัครไมสามารถส่ือสารกับกลุมเปาหมายได       
14 อาสาสมัครไมไดรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน       
15 กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไม

คลองตัว 
     

 

 
2.2  ขอเสนอแนะขององคกรในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
  
  
  

 
ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผูใหขอมูล  
(...............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 
ตารางท่ี ง.1  ขอมูลทั่วไปขององคกรไมแสวงหาผลกําไร 
 
ลําดับ คุณลักษณะขององคกร จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 ที่ต้ังองคกร 
1) กทม. 
2) ตางจังหวัด 

 
31  
36 

 
46.30 
53.70 

n = 67 

2 ประเภทองคกร 
1) สมาคม 
2) มูลนิธิ 

 
2  

65 

 
3.00 
97.00 

 

3 จํานวนบุคลากร 
1) < 10 คน 
2) > 10–20 คน 
3) > 20 คน 

x̄ 14.52คน SD 762  

 
23 
36 
9 

 
34.30 
53.70 
12.0 

 

4 สวัสดิการที่องคกรจัดใหอาสาสมัคร 
1) ที่พักอาศัย 
2) มากกวา 1 สวัสดิการทีจ่ัดให 
3) อื่น ๆ  

 
15 
26 
26 

 
22.40 
38.80 
38.80 

 

5 กลุมเปาหมาย หรือผูรับบรกิารขององคกร 
1) เด็กและเยาวชน 
2) คนพิการ 
3) ผูประสบความเดือดรอนทางสงัคม 
4) มากกวา 1 กลุมเปาหมาย ๆ  

 
14 
1 
6 

42 

 
20.90 
1.50 
9.0 

62.27 

 

6 กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรในการชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย 

1) ดานการศึกษา 
2) ดานสุขภาพอนามัย 
3) ดานสิ่งแวดลอม 
4) การใหบริการทั่วไป 
5) มากกวา 1 ดาน 
6) อื่น ๆ  

 
 

 
 

12 
4 
2 
8 

38 
3 

 
 

17.90 
6.00 
3.00 
11.90 
56.70 
4.50 
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ลําดับ คุณลักษณะขององคกร จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
7 รูปแบบการใหบริการกลุมเปาหมาย 

1) ใหบรกิารในที่ต้ังขององคกร 
2) ใหบรกิารนอกที่ต้ังขององคกร 
3) ทั้งในและนอกสถานที่ต้ังองคกร 

 
21 
23 
23 

 
31.40 
34.30 
34.30 

N = 67 

8 กิจกรรมการดําเนินการที่องคกรน้ีมอบหมายให
อาสาสมัครปฏิบัติหนาที ่

1) .งานดานการพฒันาสงัคม 
2) .งานดานการจัดสวัสดิการ 
3) .ทั้งงานสวัสดิการสงัคมและการพัฒนาสังคม 

 
 

23 
29 
15 

 
 

34.3 
43.30 
22.40 

 

 

ตารางท่ี ง.2  ขอมูลทั่วไปของอาสาสมัครชาวตางประเทศ 
 

ลําดับท่ี คุณลักษณะของบุคคล จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

89 
74 

54.60 
45.40 

N = 163 

 รวม 163 100  
2 อายุ 

1) < 25 ป 
2) > 25–60 ป 
3) > 60 ป 

 
11 

131 
21 

 
6.70 
80.40 
12.90 

 

 อายุเฉลี่ย x̄ = 42.8 SD = 2.589 รวม 163 100  

3 ภูมิลําเนาเดิมของอาสาสมัคร 
1) ทวีปเอเชีย 
2) ทวีปแอฟรกิา 
3) ทวีปอเมริกาเหนือ 
4) ทวีปอเมริกาใต 
5) ทวีปยุโรป 
6) กลุมอาเซียน 
7) อื่น ๆ  

 
31 
5 

76 
2 

20 
27 
2 

 
19.00 
3.10 
46.60 
1.20 
12.30 
16.60 
3.00 

 

 รวม 163 100  
4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย 

1) < 1ป 
2) 1–5 ป 
3) > 5 ป 

 
51 
78 
34 

 
31.30 
47.90 
20.90 

 

 เฉลี่ย x̄ = 3.34 SD = 1.078 รวม 163 100  
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ลําดับท่ี คุณลักษณะของบุคคล จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
5 วุฒิการศึกษาข้ันสงูสุด 

1) ตํ่ากวาปริญญาตร ี
2) ปริญญาตร ี
3) ปริญญาโท 
4) อื่น ๆ  

 
32 
98 
22 
11 

 
19.60 
60.10 
13.50 
6.70 

 

 รวม 163 100  
6 ประสบการณการเปนอาสาสมัคร 

1) < 1ป 
2) 1–5 ป 
3) > 5 ป 

 
22 
82 
59 

 
13.50 
50.30 
36.20 

 

 เฉลี่ย x̄ = 5.78 SD = 1.78 รวม 163 100  

7 บทบาทที่ไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติ 
1) งานดานพัฒนาสังคม 
2) งานดานสวัสดิการสงัคม 
3) ทั้งงานดานพฒันาสงัคมและงานดาน

สวัสดิการสงัคม 
4) อื่น ๆ  

 
14 
10 
74 

 
65 

 
8.60 
6.10 
45.50 

 
39.9 

 

 รวม 163 100  
8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกรปจจุบัน 

1) < 1ป 
2) 1–5 ป 
3) > 5 ป 

 
35 
95 
33 

 
21.50 
58.30 
20.20 

 

 เฉลี่ย x̄ = 5.98 SD = 1.089 รวม 163 100  

9 ผลการดําเนินงานทีส่ําคัญ 
1) งานดานพัฒนาสังคม 
2) งานดานสวัสดิการสงัคม 
3) ทั้งงานดานพฒันาสงัคมและงานดาน

สวัสดิการสงัคม 
4) อื่น ๆ  

 
11 
10 
83 
 

59 

 
6.70 
6.10 
50.90 

 
36.20 

 

 รวม 163 100  
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ตารางท่ี ง.3  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจากหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน 
 
ลําดับที ่ คุณลักษณะของบุคคล จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1 ลักษณะของหนวยงาน/องคกรชุมชน 
ในสังกัดกระทรวง พม. 
นอกสังกัดกระทรวง พม.และผูนําชุมชน 

 
31 
9 

 
77.50 
22.50 

 
N = 40 

 รวม 40 100  
2 ที่ต้ังของหนวยงาน/องคกรชุมชน 

ต้ังอยูในกทม.และปรมิณทล 
ต้ังอยูในตางจงัหวัด 

 
10 
30 

 
25.00 
75.00 

 

  รวม 40 100  
3 อายุ 

26–60 ป 
เกิน 60 ป ข้ึนไป 

 
39 
1 

 
97.50 
2.75 

 

 อายุเฉลี่ย x̄ = 43.27 SD = 9.808 รวม 
Max= 65 min= 27  

40 100  

4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน/ชุมชน 
1–5 ป 
5–10 ป 
> 10 ป 

 
8 

11 
21 

 
20.00 
27.50 
52.50 

 

 เฉลี่ย x̄ = 11.57SD = 6.189 รวม  
Max= 22 min= 2 

40 100  

5 จํานวนอาสาสมัครทีเ่ขามาปฏิบัติงานในรอบปที่
ผานมา 

1–5 คน 
5–10 คน 
> 10 คน 

 
 

31 
4 
5 

 
 

77.50 
10.00 
12.50 

 

 เฉลี่ย x̄ = 4.78 SD = 4.27รวม 
Max= 20 min= 1  

40   

6 กิจกรรมที่อาสาสมัครปฏิบัติ 
สอนภาษาตางประเทศ 
ปฏิบัติการอาชีวะบําบัด 
ผึกอาชีพ 
ทั้งปฏิบัติการอาชีวะบําบัดและฝกอาชีพ 

 
16 
12 
8 
4 

 
40.00 
30,00 
20.00 
10.00 

 

 รวม 40 100  
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายอําพร  ณ นิโรจน 
 
ประวัติการศึกษา – เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) การบรหิาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2524 เจาหนาที่สุขาภิบาล1–3 สถานีอนามัยเขาปู อําเภอศรบีรรพต 
จังหวัดพทัลงุ 

พ.ศ. 2531 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3–6 โรงพยาบาลศรีบรรพต  
จังหวัดพทัลงุ 

พ.ศ. 2541 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝายชวยอํานวยการ กองกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เลขานุการกิจประจํา
ปลัดกระทรวง) 

พ.ศ. 2542 รองผูอํานวยการฝายบริหาร (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7)
โรงพยาบาลระนอง  

พ.ศ. 2544 รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัด (เจาหนาทีบ่ริหารงานสาธารณสุข 8) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลงุ 

พ.ศ. 2551 รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลงุ 

พ.ศ. 2554 หัวหนากลุมนโยบายและวิชาการ (นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2555 ผูอํานวยการ(อํานวยการระดับตน) ศูนยพัฒนาสงัคมหนวยที่ 11
จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. 2558 ผูปกครองนิคม(อํานวยการระดับตน) นิคมสรางตนเองควนขุน 
จังหวัดพทัลงุ และ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 34  
จังหวัดพทัลงุ 

พ.ศ. 2558 ผูอํานวยการ(อํานวยการระดับตน) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 

พ.ศ.2558– ปจจบุัน ผูอํานวยการ (อํานวยการระดับตน) กองกิจการอาสาสมัครและภาค
ประชาสงัคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการ (อํานวยการระดับตน) 
 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 


