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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศไทยมีองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร นําอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมาย หรือผูประสบความเดือดรอนทางสังคมในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ
ตามภารกิจที่องคกรกําหนด ในทุกภูมิภาคของประเทศเปนจํานวนมาก และการเขามาปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศดังกลาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่
ดูแล รับรองการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหอาสาสมัครนําไปประกอบในการขออนุญาตตออายุ VISA
การการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของอาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ผลการปฏิ บัติง าน พฤติก รรมการปฏิบั ติง าน และปญ หาอุป สรรคใน
การปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน ดําเนินการโดย การใชแบบสอบถาม ประเมินผลจากองคกรไมแสวงหา
ผลกํ า ไร หน ว ยงาน/ชุ ม ชนที่ มี อ าสาสมั ค รชาวต า งประเทศเข า ปฏิ บั ติ ง านและอาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวมทั้งตรวจทานจากเอกสารของหนวยงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก าร ผลการประเมินพบวา กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ใหผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ((xˉ ≥4.00) และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P value
0.05 (p = 0.060) อาสาสมัครมีการดําเนินงานที่สําเร็จตามเปาหมายของแผนงานและกลุมเปาหมาย
ผูได รับ การชว ยเหลือ สามารถเข าถึ ง สิท ธิไ ดม ากขึ้ น ด านพฤติ ก รรมการปฏิบั ติง าน อาสาสมัค ร
ผูปฏิบัติงาน มีความรู ความสามารถเหมาะสม สามารถปรับตัวเขาไดกับกลุมเปาหมายและวัฒนธรรม
ของสัง คมไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการที่กําหนด ดานปญหาและอุป สรรคในการ
ดํา เนิ น งาน ในภาพรวมไม มี ปญ หาในระดับ ที่ มีผ ลกระทบต อความสํา เร็จ ของงาน แต ป ญ หามี
ขอเสนอแนะเพื่อการปองกันและควบคุมปญหา หรือการพัฒนางาน ไดแก การบูรณาการกฎระเบียบ
ของทางราชการที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอาสาสมัครชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน การเพิ่มความสะดวกในการตอวีซา
และออกหนังสือรับรองอาสาสมัครตางประเทศ การปรับวิธีปฏิบัติของอาสาสมัครตอหนวยงานเพื่อให
อาสาสมัครมีความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่โดยการนําเว็บไซตมาใชเปน เครื่องมือในการอัพเดท
ขอมูลอาสาสมัคร การประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน และใหหนวยงานในพื้นที่มีการ
เตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่
จากผลการศึกษาดังกลาวผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเด็นคือ บูรณาการระบบ
บริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ ในสวนของการอนุญาต การติดตาม
และควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน และการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาพัฒนาและใชเ ปน
เครื่องมือ หรือชองทางในการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครชาวตางประเทศในกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิด
ความสะดวกมากขึ้น และมีขอเสนอแนะในการดําเนินการ 2 ประเด็น ไดแก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดทําคูมือวิธีป ฏิบัติของอาสาสมัครชาวตางประเทศ และประชาสัมพันธห รือซัก ซอม

จ
การปฏิ บัติ ใ หแ กอ งคก รตา ง ๆ ที่ มี อาสาสมัค รชาวต า งประเทศปฏิบั ติ ง าน และใหอ งค ก รที่ นํ า
อาสาสมัครฯ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ดําเนินการเตรียมความพรอมพื้นที่เปาหมาย โดยการ
ประสานความรวมมือและประชุมกับผูนําชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ ผูที่มาปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ในองคกรตาง ๆ ภายใตการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
นําผลการประเมินไปกําหนดเปนข อเสนอแนะเชิง นโยบายในการบริ ห ารจั ดการใหอ าสาสมัค ร
ชาวตางประเทศสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ในการชวยเหลือประชาชนกลุมเปาหมายซึ่ง
เปนผูดอยโอกาสหรือประสบความเดือดรอนทางสัง คมไดอยางคลองตัวและมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แมวาการศึกษาสวนบุคคลในครั้ง นี้อาจมีขอจํากัดในการศึกษาอยูบาง แตผ ลการศึก ษาไดคนพบ
ประเด็ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบงานอาสาสมั ค รชาวต า งประเทศ
หลายประการ
ความสําเร็จ ของการศึก ษาในครั้ง นี้ ไดรับ ความกรุณาจากนายพุฒิพัฒ น เลิศเชาวสิท ธิ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนับสนุนและใหคําแนะนําใหมีการศึกษาในเรื่องนี้ ในการเก็บ
ขอมูลไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากกลุมเปาหมายประกอบดวยองคกรไมแสวงหาผลกําไรตาง ๆ
หนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ในการตอบแบบสอบถามและให ข อเสนอแนะ รวมทั้ ง เจ าหน า ที่ ง านอาสาสมั ค รตา งประเทศ
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลภายในหนวยงาน
โดยผูอํานวยการสถาบัน คุณภัทรัตน หงสทอง และเจาหนาที่ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ วโรปการ ไดชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทางธุรการและการประสานงาน และที่สําคัญอยางยิ่ง
ผูศึกษาไดรับคําปรึกษาแนะนํา จากทานอาจารยที่ปรึกษา เอกอัครราชทูต ดร .จริยวัฒน สันตะบุตร
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล ในทุกกระบวนการ
ของการศึกษาในครั้งนี้
ผูเ ขีย นจึง ขอขอบพระคุ ณ ทา นผูบ ริ ห ารทุ ก หน ว ยงานและองค ก ร อาจารยที่ ป รึก ษา
เจา หนา ที่ผู เ กี่ย วข องและอาสาสมั คร ดั ง กล าวขางตนเปน อยา งสู ง มา ณ โอกาสนี้ และมีค วาม
ภาคภูมิใจเปนอยางมากที่ไดรับโอกาสเขามาศึกษาในสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ แหงนี้
อําพร ณ นิโรจน
สิงหาคม 2559
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขศาสตรตามทฤษฎีของ Herzberg
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลของการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอความสะดวกในการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
สืบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก ทั้ง ในดานสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง
การรวมตัวเปนองคกรในระดับภูมิภาคและสภาพแวดลอม สงผลใหประเทศไทย มีโครงสรางทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดปญหาทางสัง คม ภาวะคุก คามจากการกอการราย ตลอดจนภัยพิบัติตาง ๆ
เพิ่ม ขึ้น ลักษณะและสภาพปญ หาทางสังคมมีความซับ ซอน หลากหลาย ทําใหห นวยงานภาครัฐ
ไมสามารถดูแล ใหความชวยเหลือ ผูประสบความเดือดรอนทางสังคมไดอยางทั่วถึง อันเนื่องมาจาก
ขอ จํ า กั ด ดา นทรั พ ยากร แต ด วยความรั บ ผิ ด ชอบร วมกั น ต อ สั ง คมของอาสาสมั ค รและองค ก ร
ภาคเอกชนที่มีอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดยื่นมือเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือ หรือ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ใหแกผูอ ยูในสภาวะยากลําบาก หรือผูป ระสบปญ หาทางสั ง คม ให ส ามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางปกติสุข นับ วาเปนการชวยเหลือภาครัฐในการแบง เบาภารกิจ
ในการดูแลชวยเหลือประชาชนผูประสบความเดือดรอนทางสังคมไดเปนอยางดี ประเทศไทยมีองคกร
เอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร ทั้งในสวนที่เขามาจากตางประเทศและภายในประเทศเปนจํานวนมาก
องคกรดังกลาวไดรับอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร และในการ
นําอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานภายในประเทศนั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนผูตรวจสอบ
กลั่นกรอง อาสาสมัครผูปฏิบัติงานและตองการขออนุญาตตอวีซาจากกรมการกงสุล โดยการออก
หนังสือรับรองใหแก อาสาสมัคร เพื่อนําไปประกอบเปนหลักฐานในการขอตออายุหนังสือเดินทางมา
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได กําหนด
แนวทางปฏิบัติโดยการออกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนัง สือรับรอง
ใหแกอาสาสมัครชาวตางประเทศเพื่อขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว พ.ศ. 2558 และ
จัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่และองคกรตาง ๆ
ในการดําเนินงานที่ผานมา กรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิก ารไดออกหนังสือรับรองใหแก
อาสาสมัครชาวตางประเทศไปเปนจํานวน 369 ราย (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม,
2559) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานยัง ขาดความชัดเจน และเปนรูปธรรมประกอบกับใน
ปจจุบันประเทศไทยมีภาวะคุกคามจากภายนอกประเทศ เกิดปญหาสังคม อันเนื่องมาจากการกระทํา
ของชาวตางประเทศ ทั้งที่อยูในรูปแบบของนักทองเทียว นักธุรกิจ และอาสาสมัคร สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ ประกอบกับ กอนหนา ที่จ ะมอบหมายใหภารกิจ นี้ใหก รมพัฒ นาสัง คมและ
สวัสดิการดําเนินการนั้น ภารกิจนี้อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ซึ่งยังไมปรากฏวามีการกําหนดแนวทางติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรเอกชน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และ
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เปนการเฝาระวังพฤติกรรมการดําเนินงานขององคกรเอกชนและอาสาสมัครชาวตางประเทศที่เขามา
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูดอยโอกาสในประเทศไทยดัง กลาว จึง ไดทําการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในองคการเอกชนไมแสวงหาผลกําไรขึ้น
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) ประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะภารกิจ ดานการพัฒ นาสัง คมและการจัด
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) องค ก รไม แ สวงหาผลกํ า ไรที่ รั บ อาสาสมั ค รชาวต า งประเทศเข า มา
ปฏิบัติงาน จํานวน 103 หนวยงาน
(3) หนวยงาน/ชุม ชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติง าน 52
หนวยงาน/ชุมชน
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3) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
(1) แบบประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
(2) แบบสอบถามการดํ าเนินงานและความพึ ง พอใจการปฏิบั ติง านของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ
(3) แบบสอบถามหนวยงานหรือผูนําชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศ
เขามาปฏิบัติงาน
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 หนวยงานที่เกี่ยวของทราบผลการดําเนินงานและความสอดคลอง/คลาดเคลื่อน
ของงานที่ปฏิบัติงานจริงกับที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
1.5.2 องคก รเอกชนเกิดความตระหนัก ตอการปฏิบัติภารกิจ ใหเ ปนไปตามที่กําหนด
หรือตามที่แจงไวกับหนวยงานราชการ
1.5.3 มี ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายหรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
การดําเนินงานแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ เสนอตอสวนราชการ หรือองคกร ที่เกี่ยวของ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการประเมินการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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 ดํ า เนิ น การไปอย า งต อ เนื่ อ งในการประเมิ น และการบริ ห ารพฤติ ก รรม (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 ปริมาณงาน ความรวมมือ ความไวใจได คุณภาพงาน
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สติ ป ญ ญาและไหวพริ บ การปฏิ บั ติ ส ม่ํ า เสมอ การปฏิ บั ติ ง านโดยไม ผิ ด พลาด
ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการปรับตัว ความรูสึกและทาทีตองาน บุคลิกภาพ ดุลยพินิจ
การตรงตอเวลาและความสามารถในการนําไปปฏิบัติ
2.1.1.4 ผลที่ไดรับจากการประเมินการปฏิบัติงาน (ผุสดี รุมาคม, 2551: 31–32)
1) บุคคลซึ่ง ไดรั บ การประเมิน การปฏิบั ติง านจะมีแ รงจูง ใจมากขึ้ น
เพื่อที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) ความยอมรับนับถือในตัวเองของผูไดรับการประเมินจะเพิ่มขึ้น
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3) ไดรั บ ข อมูล ที่มี คุณ คาจากการประเมินสามารถนํา ไปใชเ พื่อ การ
วางแผนและการพัฒนาองคกรตอไป
2.1.2 การปฏิ บั ติ ข องอาสาสมั ค รชาวต า งประเทศซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตให อ ยู ใ น
ราชอาณาจักร
2.1.2.1 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติใหคนตางดาว
ซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ไมป ระกอบอาชีพหรือรับ จางทํางาน เวนแตจะไดรับ อนุญ าตจาก
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
บัญญัติไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น
2) พักอาศัย ณ ทีท่ ี่ไดแจงตอเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
ไมสามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอเจาหนาที่ ใหแจงการเปลี่ยนที่พักอาศัยตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย
3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูนั้น
พักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยู
ตางทองที่กับสถานีตํารวจทองถิ่นเดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาหนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจ
ทองที่ที่ไปพักอาศัยใหมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย
4) ถ า เดิ น ทางไปจั ง หวั ด ใดและอยู ใ นจั ง หวั ด นั้ น เกิ น ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
ใหคนตางดาวผูนั้นแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลา
ที่ไปถึง
5) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีหนังสือ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชา เมื่อครบระยะ
เกาสิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง
ตั้งอยูจะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได
2.1.2.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว ขออนุญาตอยูใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
สํา นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการ
พิจ ารณากรณีคนตางดาว ขออนุญ าตอยูในราชจัก รเปนการชั่วคราว ตามคําสั่ง สํานัก งานตํารวจ
แหงชาติ ที่ 777/2551 กําหนดให กรณีมีเหตุจําเปนจะตองอยูปฏิบัติงานในองคการกุศลสาธารณะ
องคการเอกชนตางประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการคาตางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
หรือสภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย ใหอนุญาตครั้ง ละไมเ กิน 1 ป กรณีไมมีสวนราชการตาม
หลักเกณฑรับรองมาให อนุญาตครั้งละไมเกิน 90 วัน ภายใตหลักเกณฑ
1) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
2) ไดรับการรับรองและรองขอจากผูมีอํานาจ หรือผูดํารงตําแหนงสูงสุด
ในองคกรนั้น และ/หรือ
3) ไดรับการรับรองและรองขอจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป หรือหัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งเกี่ยวของกับองคกรนั้น
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2.1.3 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
2.1.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Strauss and Sayles (อางถึงใน ศุภกิจ อัครเบญจพล, 2543) ใหแนวคิดวา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลจะรูสึกพอใจในงานก็ตอเมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทน
ทั้งดานวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลได
Blum and Nayler (อางถึงใน รสรินทร แมบจันทึก, 2547: 10) ใหแนวคิดวา
ความพึง พอใจในการทํางานขึ้นอยูกับทัศนคติตาง ๆ ที่เปนผลมาจากปจจัยแวดลอม เชน คาจาง
การปกครองบังคับบัญชา สภาพงาน โอกาสกาวหนา การยอมรับนับถือในความสามารถ ความเหมาะสมใน
ปริมาณงาน มิตรภาพ และความรวมมือระหวางผูรวมงาน ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา
จากความหมายที่นักวิจัยขางตนกลาวไว นั้นสรุปไดวาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานหมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานที่เขากระทําอยู ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
ถาบุคคลไดรับ การตอบสนอง เขาจะมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติง าน 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
การทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจ
ในงานที่ทํานั้น ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational
Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors)
1) ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
โดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลใน
องคการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก
(1) ความสําเร็จ ในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่อสําเร็จจะเกิดความรูสึกพอใจในผลสําเร็จของงานั้นอยางยิ่ง
(2) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับ
การยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลในหนวยงาน รวมทั้ง การยกยองชมเชย
แสดงความยินดีการใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่น ๆ แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
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(3) ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่ทาทายความสามารถ
หรือเปนงานที่อาศัยความคิดริเ ริ่ม สรางสรรค คิดคนสิ่ง ใหม ๆ เปนงานที่มีลัก ษณะพิเ ศษตองใช
ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน
(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่
เกิด ขึ้น จากการได รับ มอบหมายให รับ ผิด ชอบและมีอํ านาจรับ ผิดชอบได อย างเต็ ม ที่ ไม ควบคุ ม
มากเกินไปจนขาดความเปนอิสระในการทํางาน
(5) ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง เมื่องานประสบ
ความสําเร็จก็ไดรับการตอบสนองในเรื่องของการไดรับเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดศกึ ษา
หาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
2) ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors)
หมายถึง ปจ จัยที่จ ะค้ําจุนใหแรงจูง ใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีห รื อมีใน
ลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอก
ตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก
(1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาตอบแทน สวัส ดิก าร หรือ
ผลประโยชนที่ไดรับเหมาะสมกับงานที่ทํา
(2) โอกาสที่จ ะไดรับ ความกาวหนาในอนาคต (Possibility of
Growth) หมายถึง การที่บุคคลไดรับสิ่งใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะที่จะชวยเอื้อตอวิชาชีพ
(3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
(Interpersonal Relation with Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง การติดตอสื่อสารทั้ง
ทางกิริยาและวาจาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งแสดงออกไปในลักษณะการเคารพเชื่อฟงและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในองคการ
(4) สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือ
ของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
(5) นโยบายขององคกร (Company Policy and Administration)
หมายถึง การจําแนกบทบาท อํานาจหนาที่และกําหนดนโยบายโดยเดนชัด เพื่อใหบุคคลดําเนินงานได
ถูกตอง
(6) สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
(7) ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี
อันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจาก
ครอบครัว ทําใหไมมีความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม
(8) ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนในอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
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(9) วิ ถี ก ารปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision Technical)
หมายถึง ความรู ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ความเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา
จากทฤษฎีสองปจจัย สรุปไดวา องคประกอบทั้งสองดานของ Herzberg
เปนสิ่งที่คนทํางานตองการ เพราะเปนแรงจูงใจในการทํางานและยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให
คนเกิดความสุขในการทํางาน อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อปจจัยที่ใชจูงใจไดรับการ
ตอบสนอง สวนปจจัยที่ใชบํารุงรักษาจิตใจเปนเพียงตัวปองกันมิใหความไมพอใจเกิดขึ้นเทานั้นเอง
นอกจากนี้ Herzberg ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดาน
การจูง ใจจะตองมีคาเปนบวกเทานั้น จึง จะทําใหบุคคลมีความพึง พอใจในการปฏิบัติง านขึ้นมาได
แตถาหากวามีคาเปนลบจะทําใหบุคคลไมพึง พอใจในงาน สวนองคป ระกอบทางดานการค้ําจุน
ถาหากวามีคาเปนลบ บุคคลจะไมมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด เนื่องจากองคประกอบ
ทางดานปจจัยนี้ มีหนาที่ค้ําจุน หรือบํารุงรัก ษาบุคคลใหมีความพึง พอใจในงานอยูแลว สรุป ไดวา
ปจจัยทั้งสองนี้ ควรจะตองมีในทางบวกจึงจะทําใหความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขศาสตรตามทฤษฎีของ Herzberg
(สรอยตระกูล ติวยานนท อรรถมาน, 2542: 102)
ปจจัยจูงใจ
(ลักษณะในเนือ้ งาน ตัวจูงใจภายใน)
ตัวงานเอง
ความสําเร็จ
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา
การไดรับการยอมรับ

ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร
(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจูงใจภายนอก)
นโยบายในการบริหารงาน
ความมั่นคงในการทํางาน
สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา
สัมพันธภาพกับเพื่อรวมงาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน
เงินเดือน คาจาง
สถานะทางวิชาชีพ
ความเปนอยูสวนตัว
วิถีการปกครองบังคับบัญชา

จากทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งดั ง กล า วมาแล ว นั้ น ผู ศึ ก ษาจะนํ า ทฤษฎี ข อง
Herzberg มาใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อศึก ษาถึง ความพึง พอใจในการทํางานของอาสาสมัครชาว
ตางประเทศ เนื่องจากทฤษฎีมีความครอบคลุมเนื้อหา เพราะปจจัยจูง ใจเปนตัวกระตุนทําใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
พีรพงษ บุญสวัสดิ์ (2540) ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกนและอาสาสมัครกูผูประสบภัยจังหวัดขอนแกน พบวา อาสากูผูประสบภัยระบุปญหาตาง ๆ
ที่พบในการชวยเหลือผูประสบภัยที่จังหวัดขอนแกน ดังนี้
1) ดานยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนนอยและสภาพไมพรอมใชเนื่องจากขาด
การซอมบํารุง
2) ขาดอุปกรณการแพทยและอุปกรณกูภัย เชน ผาพันแผล สําลี ถุงมือ ออกซิเจนชวย
หายใจ ถุงลมชวยหายใจ เปล เหล็กงัด ลวดสลิง เครื่องมือดับเพลิง
3) ดานบุคลากร พบวา สวนใหญบุคลากรขาดความรูในการปฏิบัติงาน และไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของมูลนิธิฯ เชน ดื่มสุรา ขับรถเร็ว ทะเลาะวิวาทกันในหนวยงาน ขาดความสามัคคี ควบคุม
ความประพฤติยาก และผูบริหารไมรับผิดชอบเอาใจใส
4) ดานประชาสัมพันธ พบวา ประชาชนไมใหความรวมมือในขณะปฏิบัติงานขณะนําสง
โรงพยาบาลรถคันอื่นไมยอมหลีกทางให หรือผูบาดเจ็บและญาติบางคน ไมยอมใหนํา ผูบาดเจ็บสง
โรงพยาบาล
5) ดานการเงิน ไมมีงบประมาณในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ อาสากูผูประสบภัยตองจายเงินเอง
เชน คาน้ํามัน 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 การสั่ง งานตลอดจนคําสั่ง ตาง ๆ จะตองสั่งใหตรงจุดและตรงหนวย จะตอง
ชัดเจนและคงเสนคงวาไมขัดแยงกับคําสั่งอื่น ๆ งานจึงจะเดินหนาไปดวยดี
2) ทรัพยากรและอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง อัตรากําลังและความสามารถ
ของบุคลากรผูมีห นาที่ดําเนินงานความรูขอมูล ขาวสารและอํานาจในการสั่ง การ จะตองมอบให
นักปฏิบัติการ
3) ลักษณะของหนวยงานหรือเจาหนาที่รับนโยบาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เชน ลักษณะ
ของ “การเมืองภายในระบบราชการ” การแขงขันระหวางหนวยงานเพื่อขยายอาณาจักรของตนและ
ผลประโยชนของหนวยงานในการดําเนินหรือไมดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง
4) ระเบียบวิธีการที่ใชในการปฏิบัติประจําสิ่งเหลานี้อาจเปนประโยชนในการทํางานที่มี
ลักษณะเปนงานประจําแตอาจไมอํานวยตอการทํางานที่เปนงานใหม
5) การติดตามผลจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหทราบวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือไม
ปญหาและอุปสรรคเปนอยางไรควรจะตองหามาตรการใดในการแกไขและปรับปรุงวิธีการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น
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รัตนะ บัวสนธ และคณะ (2555) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานอิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นพัฒนา ประกอบดวย วัตถุประสงคการประเมิน มาตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะตัวชี้วัดและเกณฑ
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน เทคนิคการประเมิน ผูประเมินและผูรับการประเมิน ระยะเวลาใน
การประเมิน (2) ขั้นดําเนินการประเมิน เปนการทําความเขาใจกับ ทุก ฝายโดยการประชุม เชิง
ปฏิบัติการผูประเมินและการประชุมชี้แจงผูรับการประเมิน เก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการประเมิน
และคูมือ การประเมิน (3) ขั้นสรุป ผลการประเมิน เปนการสรุป ผลรายบุคคลและในภาพรวม
(4) ขั้นการใหขอมูลยอนกลับประกอบดวย การใหขอมูลยอนกลับแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานเปนรายบุคคลและภาพรวม รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
สุรัตน อยู ยอด (2544) ศึก ษาเรื่องความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดําเนินงานสาธารณสุ ขมู ล ฐาน อํ าเภอทรายทองวัฒ นา จั ง หวั ดกํา แพงเพชร พบว า ตั วแปรที่ มี
ความสัมพันธกับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ
ประสบการณการทํางานดานพัฒนาชุมชน การไดรับการอบรมใหความรูตอเนื่อง การศึกษาดูงานดาน
สาธารณสุขการไดรับขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข การยอมรับ จากสัง คมและการมีสวนรวมของ
ชุมชน
พ.ต.หญิง นัฏจภัส มธุรส (2548) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในคายนวมินทราชินี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธรณสุข ประกอบดวยความรวมมือในชุมชน
ระหวาง อาสาสมัครสาธารณสุขกับ ประชาชน กับ อาสาสมัครสาธารณสุขดวยกัน กับ เจาหนาที่
สาธารณสุข กับผูบังคับบัญชาและผูนําชุมชน เวลาไมตรงกันของอาสาสมัครสาธารณสุข กับประชาชน
การประชาสัมพันธและกระจายขาวสารไมทั่วถึง ขอเสนอแนะในการวิจัยคือควรพัฒนาความรูและ
ทักษะในการทํางานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขอยางตอเนื่อง เนนการประชาสัมพันธ ควรมีการ
ชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบถึงความรู ความสามารถ ควรมีการปฏิบัติงานในชุมชนรวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหองคการบริหารสวนทองถิ่นไดเขามารวมพัฒนาและสนับสนุน
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ และเสริมสรางอาชีพ
ควรมีการจัดคาตอบแทนแกอาสาสมัครสาธารณสุขจากสวนกลาง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนแลวนั้น ผูศึกษาได
กําหนด กรอบแนวความคิดในการศึกษา (conceptual framework) ประเมินผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ผูป ฏิบัติงานในองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาประเมินผลงานการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บ
ขอมูลตามแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 สอบถามองคกรไมแสวงหาผลกําไร ชุดที่ 2 สอบถาม
อาสาสมัค รชาวตา งประเทศผูป ฏิบั ติง านในองคก ร และชุด ที่ 3 สอบถามหนว ยงาน/ชุ ม ชนที่ มี
อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน โดยสามารถเก็บขอมูลจากองคกรตาง ๆ จํานวน 67
องคก ร อาสาสมัครชาวตางประเทศจํานวน 163 คน และเจาหนาที่ของหนวยงานหรือผูนําชุม ชน
จํานวน 40 คน ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและปรากฏผลดังนี้
3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวาองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเปนมูลนิธิ
เพื่อการกุศล (รอยละ 97) องคกรตั้งอยูในกรุงเทพมหานครฯ รอยละ 53.70 และตั้งอยูในตางจังหวัด
รอยละ 46.30 กิจ กรรมดําเนิ นงานขององคก ร รอยละ 56.70 มี กิจ กรรมชว ยเหลื อประชาชนที่
หลากหลายกิจ กรรมทั้ง ในสวนของการพัฒ นาสัง คมและการจัดสวัส ดิการสัง คม ไดแกก ารศึก ษา
สุขภาพอนามัย ดานสิ่งแวดลอมและการใหบริการทั่วไป รองลงมาเปนองคกรที่ใหบริการเฉพาะดาน
กลุมเปาหมายการใหบริการ ไดแก เด็ก เยาวชน คนพิการ และผูประสบความเดือดรอนทางสังคม มี
องคกรรอยละ 62.27 ที่ใหบ ริการแกกลุมเปาหมายมากกวา 1 กลุม รูปแบบการใหบริการ มีทั้งใน
รูปแบบของการใหบริการในหนวยงาน และการใหบริการในพื้นที่สวนใหญเปนการใหบริการนอกที่ตั้ง
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
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 73.60 ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทยสวนใหญ (รอยละ 47.90)
อยูในประเทศไทยเปนเวลา 1–5 ป และรอยละ 20 มีประสบการณเปนอาสาสมัครมากกวา 5 ป บทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
หน วยงานและชุม ชนที่มีอาสาสมัครเขาปฏิบัติง าน ผูบ ริหาร เจาหนาทีและ ผูนําชุม ชน
ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน สวนใหญ (รอยละ 77.50) เปนเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยงาน/องคกรนอกสังกัด รอยละ 22.50
เปนหนวยงานที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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 ความสอดคลองของภารกิจที่ปฏิบัติจริงกับภารกิจที่แจงไวกับกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
จากการนําแบบสอบถามจากองคกรไมแสวงหาผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศ
และจากหนวยงานหรือชุม ชนที่มีอาสาสมัครเขาปฏิบัติง าน รวม 3 ชุด มาตรวจทานกับ หลัก ฐาน
การขอตออายุหนังสือเดินทางใหแกอาสาสมัคร ที่แตละองคกรไดแจง ภารกิจ การดําเนินงานไวกับ
กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิการแลว พบวา ภารกิจขององคก ร และบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ ทุกรายมีความสอดคลองกับที่องคกรแจงไวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได
แจ ง ว า มี บ ทบาทหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสั ง คมและการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม หรื อ ช ว ยเหลื อ
ผูดอยโอกาส
3.2.2 ประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ที่ไดรับมอบหมายซึ่งประกอบด วย ภารกิจในดาน
การศึกษา การใหบริการสุขภาพ การชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูประสบความเดือดรอนทางสังคม
และการใหบริการขั้นพื้นฐานตาง ๆ นั้น จากการประเมินขององคกรไมแสวงหาผลกําไรและการสอบทาน
จากรายงานผลการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ เปนไปตาม
แผนงานที่ กํ า หนด การปฏิ บั ติ ง านมี ค วามราบรื่ น สํ า เร็ จ ตามเป า หมายอย า งมี คุ ณ ภาพ และ
กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในภาพรวมกลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยผล
การประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานสูงสุด ไดแก องคก รไมแสวงหาผลกําไร (xˉ = 4.39)1
รองลงมาคื อ อาสาสมั ค รชาวต า งประเทศ (xˉ = 4.27) และหน ว ยงาน/ชุ ม ชนที่ อ าสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (xˉ = 4.08) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาแตละรายการที่ประเมินทั้ง 3 กลุม พบวา องคกรไมแสวงหาผลกําไร
ประเมินใหการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.54) รองลงมาไดแก
กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (xˉ = 4.46) คุณภาพของผลการดําเนินงาน
(xˉ = 4.43) ความสําเร็จตามเปาหมาย (xˉ = 4.39) และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.15)
ตามลําดับ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ประเมินใหคุณภาพของผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (xˉ = 4.31) รองลงมาไดแก กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (xˉ = 4.27)

1

xˉ คือคาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคาสถิติเชิงพรรณนา วัดคาแนวโนมสูสวนกลางของขอมูล
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การปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (xˉ = 4.26) ความสําเร็จตามเปาหมาย (xˉ = 4.23) และ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.15) ตามลําดับ
หน ว ยงาน/ชุ ม ชนที่ อ าสาสมั ค รชาวต า งประเทศเข า ปฏิ บั ติ ง านประเมิ น ให
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.32) รองลงมาไดแก ความสําเร็จตามเปาหมาย
(xˉ = 4.25) คุณภาพของผลการดําเนินงาน (xˉ = 4.05) กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (xˉ = 3.97) และ การปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (xˉ = 3.82) ตามลําดับ
เมื่ อ นํ า ค า เฉลี่ ย ความเห็ น ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานของอาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศจากกลุมตัวอยางทั้ง สามกลุม มาเปรียบเทียบกันและทําการวิเคราะหดวยคาสถิติ
f test2* ที่ระดับ P value = 0.053* พบวาองคกรไมแสวงหาผลกําไรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (xˉ = 4.394)
รองลงมาคือ อาสาสมัครชาวตางประเทศ (xˉ = 4.296) และหนวยงาน/ชุม ชนที่อาสาสมัครชาว
ตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (xˉ = 4.085) ตามลําดับ คาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.024)
เมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวากลุมองคกรไมแสวงหาผลกําไรมีร ะดับคาเฉลี่ยสูงกวากลุมหนวยงาน/
ชุมชนอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติง าน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ (P value = 0.006)
ดังรายละเอียดตารางที่ 2–4
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลของการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ลําดับ

รายการที่ประเมิน

ประสิทธิผลผลของการ
ดําเนินงาน ในภาพรวม
1 การปฏิบัตงิ านที่เปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
2 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ˉx
SD
xˉ
SD
xˉ
SD
3 ความสําเร็จของงานตาม
xˉ
เปาหมาย
SD
4 คุณภาพของผลการดําเนินงาน xˉ
SD
5 กลุมเปาหมายที่ไดรบั ความ
xˉ
ชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SD
2

อาสาสมัคร
N= 163
4.27
0.607
4.26
0.701
4.15
0.705
4.23
0.688
4.31
0.714
4.27
0.729

องคกรฯ หนวยงาน/ชุมชนฯ
หมายเหตุ
N= 67
N= 40
4.39
4.08
0.504
0.443
4.54
3.82
0.611
0.549
4.15
4.32
0.634
0.730
4.39
4.25
0.965
0.707
4.43
4.05
0.657
0.783
4.46
3.97
0.683
0.800

f test เปนคาสถิติเชิงอนุมาณ ใชในการคําณวนทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนของขอมูล ที่มีกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม
3
P value = 0.05 คือระดับนัยสําคัญที่กําหนด ใหคาสถิติมีความคลาดเคลื่อน ไมเกิน รอยละ 5 หรือ 0.05
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ตารางที่ 3 ผลการวิเ คราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
Sum of Squares df
ระหวางกลุม
2.397
2
ภายในกลุม
84.191
267
รวม
86.588
269
* ที่ระดับ P value = 0.05

Mean Square
1.198
0.315

F
3.800

P value
.024*

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู
กลุม

คาเฉลี่ย

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

องคกร
4.394

กลุม
อาสาสมัคร
4.269
0.129

หนวยงาน/ชุมชน
4.085
0.006*
0.063

3.2.3 ความพึงพอในตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ ในภาพรวม โดยมีผ ลคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (xˉ = 4.24) และเมื่อ
จําแนกเปนรายการ พบวา รายการที่อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจสูงสุดคือ องคกรให
การสนับ สนุนวัส ดุอุป กรณและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติง าน (xˉ = 4.40) รองลงมาไดแก
มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมาย (xˉ = 4.38) การไดรับความชวยเหลือ
แนะนําจากองคกร หรือหนวยงานเมื่อมีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน (xˉ = 4.36) การอํานวย
ความสะดวกของหนวยงานในพื้นที่ (xˉ = 4.25) และการไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สัง กัดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม (xˉ = 3.96) ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตางรางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอความสะดวกในการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการที่ประเมิน
ความสะดวกของการดําเนินงาน ในภาพรวม ˉx
SD4
องคกรใหการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณและอํานวย xˉ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
SD
การอํานวยความสะดวกของหนวยงานในพื้นที่ xˉ
SD
มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัตงิ านกับ xˉ
กลุมเปาหมาย
SD
ไดรับความชวยเหลือ แนะนําจากองคกร หรือ xˉ
หนวยงานเมือ่ มีปญ
 หา หรืออุปสรรคในการ SD
ปฏิบัติงาน
ไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สงั กัดอยาง
xˉ
เพียงพอและเหมาะสม
SD

อาสาสมัคร
N= 163
4.24
0.572
4.40
0.700
4.25
0.762
4.38
0.696
4.36
0.674

หมายเหตุ

3.96
1.146

3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
องคก รไม แสงหาผลกําไรและหน วยงาน/ชุ ม ชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามา
ปฏิบัติงาน ไดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศและมีความเห็นตอ
พฤติกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ดังนี้
ในภาพรวมองคก รไมแสงหาผลกําไรประเมินพฤติก รรมการปฏิบัติง านของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ ที่ระดับ คาเฉลี่ย= 4.60 ในขณะที่ห นวยงาน/ชุมชน ใหผลการประเมินที่ระดับ
คาเฉลี่ย 4.47 และเมื่อพิจารณาแตละรายการที่ประเมิน พบวา องคกรไมแสงหาผลกําไรประเมิน
ใหพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการมีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.75) รองลงมาไดแก
ความเสียสละความรับผิดชอบและมุงมั่นใหง านสําเร็จ (xˉ = 4.72) การสรางความสัมพันธที่ดีกับ
กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (xˉ = 4.60) มีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย (xˉ = 4.52) และ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย (xˉ = 4.42)ตามลําดับ
ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน ไดประเมินให
พฤติก รรมการปรับ ตัวใหเขากับ วัฒ นธรรมหรือวิถีชีวิตของสัง คมไทยมีคาเฉลี่ยสูง สุด (xˉ = 4.68)
รองลงมาไดแก การสรางความสัมพันธที่ดีกับ กลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ (xˉ = 4.60) ความเสียสละ
ความรับผิดชอบและมุงมั่นใหงานสําเร็จ (xˉ = 4.53) มีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย
(xˉ = 4.35) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการ (xˉ = 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
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการที่ประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวม
ความรูความสามารถในภารกิจที่
มอบหมาย
ความเสียสละ รับผิดชอบและ
มุงมั่นใหงานสําเร็จ
การสรางความสัมพันธที่ดีกบั
กลุมเปาหมาย/ผูรบั บริการ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตของสังคมไทย
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบราชการ

ˉx
SD
xˉ
SD
xˉ
SD
xˉ
SD
xˉ
SD
xˉ
SD

องคกรฯ
N= 67
4.60
0.328
4.52
0.605
4.72
0.454
4.60
0.605
4.42
0.581
4.75
0.438

หนวยงาน/ชุมชนฯ
หมายเหตุ
N= 40
4.47
0.366
4.35
0.622
4.53
0.730
4.60
0.709
4.68
0.474
4.20
0.678

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ระหวางองคกรไมแสวงหาผลกําไร กับหนวยงาน/ชุมชนในพื้นที่
องคกรฯ
หนวยงาน/ชุมชนฯ
n xˉ
S.D. n ˉx
S.D.
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ 67 4.60 0.328 40 4.47 0.366
อาสาสมัคร
* ที่ระดับ P value = 0.05
ประเด็น

5

t

P value

1.896

0.61

t- test เปนคาสถิติเชิงอนุมาน ใชในการคํานวณ ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง 2
กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน
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3.4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
3.4.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
องคกรไมแสวงหาผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศและหนวยงาน/ชุมชน ไดให
ความเห็นและระบุปญ หาอุป สรรคในการดําเนิน งานโดยทั้ง สามกลุม มีค วามเห็นวา อาสาสมัค ร
ชาวตางประเทศมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ ในลําดับที่แตกตางกัน ไดแก
องคกรไมแสวงหาผลกําไร เห็นวาปญหาลําดับแรกคือ กฎระเบียบราชการทําให
การปฏิบัติงานไมความคลองตัว (xˉ = 3.49) รองลงมาคือ การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย (xˉ = 4.09)
ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย (xˉ = 4.12) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (xˉ = 4.16) และ
ความปลอดภัยของอาสาสมัคร (xˉ = 4.30) ตามลําดับ
ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน เห็นวา
ปญ หาลําดับ แรก คือ การสื่อสารกับ กลุม เปาหมาย (xˉ = 2.98) รองลงมาคือ ความรวมมือจาก
กลุมเปาหมาย (xˉ = 4.48) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (xˉ = 4.68) ความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร (xˉ = 4.70) และกฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว (xˉ = 4.78)
ตามลําดับ
สวนอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความเห็นในทิศทางเดียวกับ องคกรไมแสวงหา
ผลกําไร คือ เห็นวาปญหาลําดับแรก คือ กฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว
(xˉ = 3.82) รองลงมา คือ ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย (xˉ = 4.05) การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
(xˉ = 4.09) ความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (xˉ = 4.14) และความปลอดภัยของอาสาสมัคร
(xˉ = 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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ตารางที่ 8 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการที่ประเมิน
ปญหาและอุปสรรคในภาพรวม ˉx
SD
ความรวมมือจากกลุม เปาหมาย xˉ
SD
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน xˉ
จากหนวยงานในพื้นที่
SD
การสือ่ สารกับกลุม เปาหมาย
xˉ
SD
ความปลอดภัยของอาสาสมัคร xˉ
SD
กฎระเบียบของทางราชการทําให xˉ
การปฏิบัตงิ านมีความคลองตัว SD

อาสาสมัคร
N= 163
4.0528
0.800
4.05
0.888
4.14
0.922
4.09
0.922
4.17
1.1167
3.82
1.030

องคกรฯ หนวยงาน/ชุมชน หมาย
N= 67
N= 40
เหตุ
4.0328
4.320
0.759
0.243
4.12
4.48
0.896
0.640
4.16
4.68
1.095
0.656
4.09
2.98
0.830
1.00
4.30
4.70
1.03
0.516
3.49
4.78
0.927
0.480

ตารางที่ 9 ผลการวิเ คราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
Sum of Squares df
ระหวางกลุม
2,559
2
ภายในกลุม
144.098
267
รวม
146.657
269
*ระดับ p value = 0.05

Mean Square
1.280
0.315

F
2.371

P value
.095*

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู
กลุม

คาเฉลี่ย

องคกร
4.0328
อาสาสมัคร
4.0528
หนวยงาน/ชุมชน
4.3200
* ที่ระดับ P value = 0.05

องคกร
4.0328

กลุม
อาสาสมัคร
4.0528
0.852

หนวยงาน/ชุมชน
4.3200
0.051
0.040*
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3.4.2 ขอเสนอแนะ
จากปญ หาและอุป สรรคดัง กลาว องคก รไมแสวงหาผลกําไร หนวยงาน/ชุม ชน
ที่อาสาสมัครฯ เขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีขอเสนอแนะแกหนวยงานราชการ
และผูเกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.4.2.1. บูร ณาการกฎระเบี ยบของทางราชการที่ป ฏิบั ติเ กี่ย วกั บ อาสาสมัค ร
ชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และกระทรวงแรงงาน
3.4.2.2 เพิ่ ม ความสะดวกในการต อ วีซ า และออกหนั ง สื อรั บ รองอาสาสมั ค ร
ตางประเทศ
3.4.2.3 ปรั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องอาสาสมั ค รต อ หน ว ยงานเพื่ อ ให อ าสาสมั ค รมี
ความคล อ งตั ว ในการปฏิ บั ติห น า ที่โ ดยการนํ าเว็ บ ไซต ม าใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการอั พ เดทข อ มู ล
อาสาสมัคร การประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.4.2.4 ใหหนวยงานในพื้นที่มีการเตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่
3.4.2.5 ใหองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรเตรียมความพรอมอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ที่จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารกับกลุมเปาหมายและ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีของกลุมเปาหมาย
3.5 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ผูศึก ษาไดนําความคิดเห็นตอการดํ าเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศในทุก ๆ
รายการที่ป ระเมินของแตล ะกลุมตัวอยาง จากแบบสอบถามทั้ง สามชุด มาประมวลเพื่อสรุปเปน
ความเห็นในภาพรวม พบวา องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินใหผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.3423) รองลงมาไดแกกลุมหนวยงานและชุมชนที่อาสาสมัคร
ชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน (xˉ = 4.2915) และอาสาสมัครชาวตางประเทศ (xˉ = 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
ตารางที่ 11 ความเห็นตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ลําดับ

รายการที่ประเมิน
ความพึงพอใจรวม

อาสาสมัคร องคกรฯ หนวยงาน/ชุมชน
หมายเหตุ
N= 163 N= 67
N= 40
4.3423
4.2915
xˉ 4.1885
0.4221
0.2756
SD 0.5124
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความความพึงพอใจ
โดยรวมในการดําเนินงานของอาสาสมัคร
Sum of Squares df
ระหวางกลุม
1.221
2
ภายในกลุม
57.260
267
รวม
58.481
269
*ที่ระดับ P value = 0.05

Mean Square
0.611
0.214

F
2.847

P value
.060*

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู
กลุม

คาเฉลีย่

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

องคกร
4.3423

กลุม
อาสาสมัคร
4.1885
0.024*

หนวยงาน/ชุมชน
4.2915
0.593
0.209

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานของอาสาสมั ค รชาวต า งประเทศในครั้ ง นี้ ผูศึ ก ษาได
ดําเนินการประเมินผลใน 3 ดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงาน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และดาน
ปญหาและอุปสรรค เพื่อตองการทราบวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศที่ปฏิบัติจริง
มีความสอดคลองกับ ที่แจงไวกับ กรมพั ฒนาสัง คมและสวัสดิก ารหรือไม และผลการดําเนินงานมี
ความสําเร็จหรือไม อยางไร ผูศึกษาจึงขออภิปรายและสรุปผลการประเมินในดานตางดังนี้
4.1.1 ดานผลการปฏิบัติงาน
1) ความสอดคลองของภารกิจการดําเนินงานของอาสาสมัครมีปฏิบัติจริงกับ ที่
องคกรแจงไวเมื่อมาติดตอขอหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อนําไปประกอบ
เปนหลักฐานในการขอตอ VISA ใหมีระยะเวลาที่ยาวนานกวาปกติ(90 วัน) ประเด็นนี้กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ใหความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการออกหนังสือ
รับรองที่ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนดวา อาสาสมัครชาวตางประเทศที่มาขอหนังสือ
รับ รอง นอกจากจะตองมีคุณสมบัติดานอื่น ๆ แลว จะตองปฏิบัติหนาที่เ กี่ยวของกับ ภารกิจ ของ
กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษยเ ทานั้นจึง จะสามารถออกหนังสือรับ รองได
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ กลุมตัวอยางทั้งสามกลุมประกอบดวย องคกรไมหวังผลกําไร อาสาสมัคร
ชาวตางประเทศ และหนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาไปปฏิบัติงาน ไดใหขอมูล
และประเมินผลงาน ที่มีความสอดคลองกันวา อาสาสมัครชาวตางประเทศไดปฏิบัติงาน ในภารกิจ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูศึกษาไดทําการสอบทานกับหลักฐาน
ที่องคกรไมห วัง ผลกําไรไดยืน ไวกับ กรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิการแลว จึง สรุป ไดวา อาสาสมัคร
ชาวต างประเทศมีก ารปฏิบัติง านในภารกิจ ที่ ส อดคลองกับ รายการที่อ งคก รตน สัง กัด แจง ไวกั บ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2) ประสิทธิผลของการดําเนินงาน กลุมตัวอยาง ทั้งสามกลุมไดแกองคกรไมหวัง
ผลกําไร อาสาสมัครชาวตางประเทศ และหนวยงาน/ชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขาไป
ปฏิบัติงาน ไดประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานแลวในภาพรวมทุกกลุมใหผลการประเมินใน
ระดับมาก (xˉ ≥4.00–4.50) ไดแก องคกรไมแสวงหาผลกําไร (xˉ = 4.39) อาสาสมัครชาวตางประเทศ
(xˉ = 4.27) และต่ําสุดคือหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขาปฏิบัติงาน (xˉ = 4.08)
และแม วาผลการประเมินรวมจะอยูในระดับ มากก็ตาม เมื่ อ จําแนกตามรายการที่ป ระเมินของ
กลุม ตัว อย างที่เ ปน หน วยงาน/ชุม ชนซึ่ง เป นผู รับ ประโยชน จ ากการดํา เนิ นงานของอาสาสมัค ร
ชาวตางประเทศ แลวเห็นวา ยังมีสวนที่จะตองปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในหลายประเด็น ทั้งในสวน
ของคุณภาพของผลการดําเนินงาน (xˉ = 4.05) กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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(xˉ = 3.97) และการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (xˉ = 3.82) จึงสรุปไดวา ประสิทธิผล
การดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติ จนเกิดผลสําเร็จเปาหมาย และสงผลใหกลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือ
สามารถเขาถึงสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะตองปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
3) ความพึง พอใจตอการปฏิบัติ ง านของอาสาสมัค รชาวตา งประเทศ จากผล
การศึกษาที่พบวา อาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ ในภาพรวม โดยมีผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ มาก และมีความพึง พอใจ
สูง สุดตอ การไดรั บ สนับ สนุ นวัส ดุอุ ป กรณและอํานวยความสะดวกในการปฏิบั ติง านจากองคก ร
(xˉ = 4.40) แตยงั มีความพึงพอใจต่ําสุดตอการไดรับสวัสดิการจากองคกรที่สังกัดอยางเพียงพอและ
เหมาะสม (xˉ = 3.96) จึงสรุปไดวาอาสาสมัครชาวตางประเทศ มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการ
การปฏิบัติง านตามบทบาทหนาที่ และมีบางรายการที่องคก รตาง ๆ จะตองใหความสําคัญ และ
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
4.1.2 ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
จากการศึก ษาพระราชบัญ ญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37 พบวามีก าร
บัญญัติใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ไมประกอบอาชีพหรือรับ จางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายนั้น
2) พัก อาศั ย ณ ที่ ที่ไ ด แจ ง ตอ เจา หน า ที่ เวน แต ใ นกรณีที่ มี เ หตุผ ลสมควรไม
สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจง ตอเจาหนาที่ ใหแจง การเปลี่ยนที่พัก อาศัยตอพนัก งานเจาหนาที่
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย
3) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่คนตางดาวผูนั้นพักอาศัย
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาที่พักอาศัยใหมอยูตางทองที่
กับสถานีตํารวจทองถิ่นเดิมคนตางดาวผูนั้นตองแจงตอเจาหนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ที่ไป
พักอาศัยใหมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย
4) ถาเดินทางไปจัง หวัดใดและอยูในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่ วโมง ใหคนตางดาว
ผูนั้นแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไปถึง
5) ถาอยูในราชอาณาจัก รเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผูนั้นตองมีห นังสือแจง ให
พนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักชา เมื่อครบระยะเกาสิบวัน
และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุก ระยะเกาสิบวัน ถาทองที่ใดมีที่ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู
จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงนั้นก็ได
ประกอบกับ จากผลการศึก ษาที่พบวาองคก รไมแสงหาผลกําไรและหนวยงาน/
ชุม ชนที่อาสาสมัครชาวต างประเทศเขามาปฏิบั ติง าน ไดป ระเมินพฤติ ก รรมการปฏิบัติง านของ
อาสาสมั ค รชาวต า งประเทศและมี ค วามเห็ น ต อ พฤติ ก รรมการดํ า เนิ น งานของอาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศภาพรวมของพฤติกรรม ในระดับมาก (xˉ = 4.60) และ (xˉ = 4.47) โดยเมื่อทําการ
วิเคราะห เปรียบเทียบคาเฉลี่ยในภาพรวมของพฤติกรรมทั้งสองกลุม พบวา คาเฉลี่ยความเห็นตอ
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พฤติกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (p = 0.061) และ
เมื่อพิจารณาเปนแตละรายการของแตละกลุม พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ราชการของอาสาสมัครฯ องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินในระดับสูง สุด (xˉ = 4.75) ในขณะที่
หนวยงาน/ชุมชนฯ ใหผลการประเมินในระดับต่ําสุด (xˉ = 4.20) และในสวนของพฤติกรรมการปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย หนวยงาน/ชุมชนฯใหผลการประเมินในระดับสูงสุด
(xˉ = 4.68) ในขณะที่องคกรไมแสวงหาผลกําไรประเมินในระดับต่ําสุด (xˉ = 4.42) ซึ่งทั้งสองรายการ
ประเมินกลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ทั้งสองรายการประเมินยังคงมีผลการ
ประเมินที่อยูในระดับเดียวกัน คือระดับมาก ในประเด็นความเห็นตางกันของกลุมตัวอยางดังกลาว
จะเปนขอมูลใหผูศึกษานําไปเปนขอสังเกตในการประเมินผลในโอกาสตอไป
จึงสรุปไดวา อาสาสมัครชาวตางประเทศมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ไดรับ มอบหมาย มี ความรั บ ผิดชอบมุง มั่นให กับ งานมุง สูค วามสํ าเร็จ สรางความสัม พัน ธที่ดีกั บ
กลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒ นธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย
สง ผลใหง านสําเร็จ ตามเปาหมาย ในขณะเดียวกันอาสาสมัครชาวตางประเทศไดป ฏิบัติง านตาม
กฎระเบียบของราชการที่กําหนดไว
4.1.3 ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
จากผลการศึกษา ในภาพรวมของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีความเห็นวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศประสบปญหาสูงสุดคือ กลุม
องคกรไมแสวงหาผลกําไร (xˉ = 4.0328) รองลงมาคือกลุมอาสาสมัครชาวตางประเทศ (xˉ = 4.0528)
มีระดับ และหนวยงาน/ชุมชน (xˉ = 4.3200) ซึ่งสามารถกลาวไดวาการดําเนินงานของอาสาสมัครชาว
ตางประเทศประสบปญหาคอนขางนอย เนื่องจากกลุมเปาหมายทั้งสามกลุมใหผลการประเมิน ใน
ระดับมาก (xˉ ≥4.00) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายการประเมินของแตละกลุม ก็จ ะ
พบวา องคก รไมแสวงหาผลกําไร และอาสาสมัครชาวตางประเทศ เห็นวาปญ หาลําดับ แรกคื อ
กฎระเบียบราชการทําใหการปฏิบัติงานไมความคลองตัว และลําดับสุดทายคือ ความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร ในขณะที่หนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน เห็นวาปญหา
ในลําดับแรกคือ การสื่อสารกับกลุมเปาหมาย และลําดับสุดทายคือ กฎระเบียบราชการทําใหการ
ปฏิบัติงานไมความคลองตัว
ความเห็นตางกันในประเด็นปญหากฎระเบียบราชการทําใหก ารปฏิบัติงานไม มี
ความคลองตัวนัน้ เนื่องจากกลุมหนวยงาน/ชุมชน ที่อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบตั งิ านไมไดเปน
ผูที่ไดรับผลจากกฎหมายและระเบียบราชการโดยตรงหรือไมอยูในฐานะที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
จึงทําใหมองไมเห็นปญหาอุป สรรคในสวนนี้ ซึ่งหากมองไปที่กลุม องคกรไมแสวงหาผลกําไร และ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ จะเปนกลุมที่ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดโดยตรง อยางไรก็ตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนดขึ้นมานั้นลวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความถูกตอง เปนธรรม ความสงบเรียบรอย ยึดประโยชนของประชาชน และ ความมั่นคงของชาติ
ดังนั้นบุคคลที่อยูในขายที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการ จะตองเรียนรูและสราง
ความเขาใจ ในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในสวนนี้ตอไป
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ประเด็นปญ หาการสื่อสารกับ กลุม เปาหมายที่ห นวยงาน/ชุม ชน ที่อาสาสมัคร
ชาวต างประเทศเข า มาปฏิ บั ติง าน ได ใ หค วามสํ า คั ญ เป น ลํา ดั บ แรกนั้ น ในการปฏิบั ติ ง านของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ซึ่ง ดํา เนินการในลัก ษณะการเผชิญ หนาโดยตรงกั บ กลุม เปาหมาย
การสื่อสารจึง ถือเปนกุญ แจสําคัญ ที่จ ะทําใหผ ลการปฏิบัติง านเกิดความสําเร็จ หากอาสาสมัคร
สามารถสื่อสารไดโดยตรงกับกลุมเปาหมายในการปฏิบัติงานหรือใหความชวยเหลือ ก็จะสงผลใหผลดี
ตอ การดํา เนิ น งานทั้ง ในเชิง ปริม าณและคุณ ภาพของงาน และจะส ง ผลให ป ญ หาอุป สรรคการ
ดําเนินงานดานอื่น ๆ ลดลงอีกดวย ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหแกอาสาสมัคร เรื่องการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกองคกรไมหวังผลกําไรจะตองใหความสําคัญ
จึง สรุป ไดว า ในภาพรวมการดํา เนิ นงานของอาสาสมัครชาวตา งประเทศเกิ ด
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมาย แตยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่จะตองเฝาระวัง
และควบคุมใหลดลง ไดแก กฎระเบียบที่ราชการกําหนดทําใหการปฏิบัติงานขาดความคลองตัว ความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ การสื่อสารและความรวมมือจากกลุมเปาหมาย และความปลอดภัย
ของอาสาสมัคร ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาว องคก รไมแสวงหาผลกําไร หนวยงาน/ชุมชน ที่
อาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงานและอาสาสมัครชาวตางประเทศมีขอเสนอแนะในการ
แกปญหาและพัฒนาระบบงาน 5 ประเด็น ไดแก
1) บู ร ณาการกฎระเบี ย บของทางราชการที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ อาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และกระทรวงแรงงาน อยางไรก็ตาม โดยที่ผลการประเมินของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีความเห็น
ตรงกันวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศเกิดผลสําเร็จ ในระดับมาก (xˉ > 4.00)
ซึ่งแสดงวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย และถือเปนการแบงเบา
ภาระของรัฐ ในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส จึงเห็นสมควรใหภาคราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ปรับ ปรุงกฎระเบียบ หรือวิธีก ารปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขามาปฏิบัติง านของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และบริบทของสัง คมในปจ จุบัน
เพื่อใหเอื้อตอการเขามาปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ ในปริมาณที่มากขึ้ น โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ซึ่งจะสามารถลดภาระงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในกิจกรรมดังกลาวได
2) เพิ่มความสะดวกในการตอวีซาและออกหนังสือรับรองอาสาสมัครตางประเทศ
ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องมือและชองทางในการติดตอนี้ มีศักยภาพสูง หนวยงานจะตองทําการศึกษาหา
วิธีการที่เหมาะสม มีความคุมคาในการควบคุม ติดตาม ใหอาสาสมัครสามารถเขาถึงและใชบริการได
โดยสะดวก
3) ปรับวิธีปฏิบัติของอาสาสมัครตอหนวยงานเพื่อใหอาสาสมัครมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติห นาที่ โ ดยการนําเว็บ ไซตม าใชเ ปนเครื่อ งมือในการอัพ เดทขอมูล อาสาสมัคร การ
ประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
4) ใหหนวยงานในพื้นที่มีการเตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในพื้นที่ โดยการ
จัดทําขอมูล หรือสารสนเทศของหนวยงาน/ชุมชน และขอมูลกลุมเปาหมายใหอาสาสมัคร หรือองคกร
สามารถเขามาเรียนรูและใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายยิ่งขึ้น
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5) ใหองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรเตรียมความพรอมอาสาสมัครชาวตางประเทศที่
จะลงปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารกับกลุมเปาหมายและ
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีของกลุมเปาหมาย
4.1.4 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
จากผลการประเมินในภาพรวมตอการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ใน ที่พบวาทั้งสามกลุมตัวอยาง ไดแกองคกรไมแสวงหาผลกําไรหนวยงานและชุมชนที่อาสาสมัครชาว
ตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน และอาสาสมัครชาวตางประเทศ ประเมินใหผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครชาวตางประเทศมีคาเฉลี่ยในระดับ มาก (xˉ = 4.3423, xˉ = 4.2915, xˉ = 4.1885
ตามลําดับ) และทดสอบทางสถิติแลววาคาเฉลี่ยของการประเมินทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (p value
= 0.060) จึงสรุปไดวา ใหการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) บูรณาการระบบบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ในสวนของการอนุญ าต การติดตาม และควบคุมการปฏิบัติง านของหนวยงานที่เ กี่ยวของ ไดแก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงแรงงาน ใหมีวิธีการปฏิบัติ
ตออาสาสมัครชาวตางประเทศที่ไมซ้ําซอน และการปฏิบัติที่ยืดหยุนมากขึ้น
2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและใชเปนเครื่องมือ หรือชองทางในการ
ปฏิบัติงานดานอาสาสมัครชาวตางประเทศในกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดความสะดวกมากขึ้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คู มื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องอาสาสมั ค ร
ชาวตางประเทศ และประชาสัม พันธห รือซัก ซอมการปฏิบัติใหแก องคก รตาง ๆ ที่มีอาสาสมัคร
ชาวตางประเทศปฏิบัติงาน
2) ใหองคกรที่นําอาสาสมัครฯไปปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ดําเนินการเตรียม
ความพรอมพื้นที่เปาหมาย โดยการประสานความรวมมือและประชุมกับผูนําชุมชนหรือหนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
โดยขอเสนอแนะทั้งสองประเด็นดัง กลาว หากหนวยงานหรือองคกรที่เ กี่ยวของ ไดนํา
แนวคิดไปศึกษาและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมแลว จะสงผลใหอาสาสมัครชาวตางประเทศ เขามา
ปฏิบัติห นาที่ม ากขึ้น อันจะสงผลใหกลุม เปาหมายตาง ๆ สามารถเขาถึงสวัส ดิการและการพัฒนา
ศัก ยภาพมากขึ้ น และสามารถแบง เบาภาระของหนวยงานภาครัฐ ในการพัฒ นาสัง คม การจั ด
สวัสดิการสังคม และลดภาระในการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกดวย
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แบบสอบถามองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่มีผูปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ
โครงการประเมินผลการดําเนินงานองคกรไมแสวงหาผลกําไร
ที่มีผปู ฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ
คํา ชี้ แ จง แบบสอบถามนี้จั ด ทํ า ขึ้น เพื่ อติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานของอาสาสมัค รชาว
ตางประเทศ ที่ป ฏิบัติ ง านในองคก รไม แสวงหาผลกํ าไร ในสวนของภารกิจ ที่ องค ก รได
มอบหมายใหอ าสาสมั ครฯ ปฏิบั ติ เพื่อ นํา ขอ มูล ไปประกอบการพัฒ นาระบบงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูบริหารหรือตัวแทนจากทุกองคกร ในการ
กรอกข อ มูล ตามแบบสอบถามนี้ ต ามความเป น จริ ง ให ค รบถ ว น แลว ส ง คื น กองกิจ การ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเร็ว
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปขององคกร
1. ชื่อองคกร
2. ที่ตั้งขององคกรในประเทศไทย
3.
4.
5.
6.

ประเภทองคกร
 สมาคม  มูลนิธิ
 อื่น ๆ (ระบุ)
จํานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น จํานวน
คน
จํานวนอาสาสมัครชาวตางชาติที่ปฏิบัตงิ านในขณะนี้ จํานวน
คน
กลุมเปาหมาย หรือผูร ับบริการขององคกร
 เด็กและเยาวชน
 ผูสูงอายุ
 คนพิการ
 ผูประสบความเดือดรอนทางสังคม (ระบุ)
 อื่น ๆ (ระบุ)
7. กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรในการชวยเหลือกลุม เปาหมาย ในดาน
 การศึกษา
 สุขภาพ
 สิ่งแวดลอม
 ใหบริการทั่วไป (ระบุ)
 อื่น ๆ (ระบุ)
8. รูปแบบการใหบริการกลุมเปาหมาย
 ใหบริการกลุม เปาหมายในที่ตงั้ ขององคกร
 ใหบริการกลุม เปาหมายนอกที่ตั้งขององคกร
 อื่น ๆ (ระบุ)
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9. กิจกรรมการดําเนินงานที่องคกรนี้มอบหมายใหอาสาสมัครปฏิบัติหนาที่
o
o
o
10. สวัสดิการที่องคกรจัดใหแกอาสาสมัครชาวตางประเทศ
 ที่พักอาศัย
 ยานพาหนะ
 อื่น ๆ (ระบุ)
สวนที่ 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ชื่อ–สกุลของอาสาสมัครทีป่ ระเมิน
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานทีผ่ านมาของอาสาสมัคร (ในแตละประเด็น ใหผูบริหารองคกรประเมิน
โดยการทําเครื่องหมาย x ในชองระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็น เพียงชองเดียว)
ลําดับ

ประเด็นที่ประเมิน

1

ผลการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัคร
1.1 การปฏิบตั ิงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
1.2 ความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่หนวยงาน
มอบหมาย
1.4 คุณภาพของผลการดําเนินงานที่มอบหมาย
1.5 กลุมเปาหมายไดใหความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวติ ที่
ดีขึ้น
พฤติกรรมของอาสาสมัครในการดําเนินงาน
2.1 ความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมายของ
อาสาสมัคร
2.2 ความเสียสละ รับผิดชอบและมุง มั่นใหงานสําเร็จ
2.3 การสรางความสัมพันธทดี่ ีกับกลุมเปาหมาย/
ผูรับบริการ
2.4 การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถชี ีวิตของ
สังคมไทย
2.5 การปฏิบัติตัวเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

2

ราชการกําหนด
3

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3.1 อาสาสมัครไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย
3.2 อาสาสมัครไมไดรับความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน

ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

หมาย
เหตุ

31
ลําดับ

ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นที่ประเมิน

นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

หมาย
เหตุ

จากหนวยงานในพื้นที่
3.3 อาสาสมัครไมสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได
3.4 ความไมปลอดภัยของอาสาสมัคร
3.5 กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบตั ิงานไม
คลองตัว

ขอเสนอแนะขององคกรในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผูใหขอมูล
(...............................................)
ตําแหนง..............................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ที่ปฏิบัติงานในองคกรไมแสวงหาผลกําไร
––––––––––––––––––––––––––––––
คํา ชี้ แ จง แบบสอบถามนี้จั ด ทํ า ขึ้น เพื่ อติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานของอาสาสมัค รชาว
ตางประเทศ ที่ป ฏิบัติง านในองคก รไมแสวงหาผลกําไร ในสวนของภารกิจ ที่องคก รได
มอบหมายใหอาสาสมัค รฯปฏิบัติ เพื่อนํ าขอ มูล ไปประกอบการพัฒ นาระบบงานของ
หนวยงานที่เ กี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูบริห ารหรือตัวแทนจากทุก องคก ร
ดําเนินการใหอาสาสมัครแตละคน ทําการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง
ใหครบถวน แลวสงคืนกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ โดยเร็ว
ขอสอบถาม
1. ชื่อ–สกุล
เพศ
อายุ
ป
2. ภูมิลําเนาเดิม จากประเทศ
เขาประเทศไทยเมื่อ เดือน
พ.ศ
3. วุฒิการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี สาขา
 ปริญญาโท สาขา
 อื่น (ระบุ)
4. ประสบการณการเปนอาสาสมัคร
ป
5. ชื่อองคกรที่ปฏิบัติงาน
6. บทบาทหนาที่ที่องคกรมอบหมายใหปฏิบัติ
o
o
o
7. ระยะเวลาที่อาสาสมัครฯปฏิบัติงาน ในองคกรแหงนี้
ป
เดือน
8. ผลการดําเนินงานที่สําคัญ (ระบุชื่อ ผลงาน และปริมาณงาน ในรอบปที่ผานมา)
o
o
o
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9. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานที่ผานมา (ในแตละประเด็น ใหอาสาสมัคร ทําเครื่องหมาย x ในชอง
ระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของอาสาสมัคร เพียงชองเดียว)
ลําดับ

ประเด็นที่ใหอาสาสมัครแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
หมาย
นอย
ปาน
มาก
นอย กลาง มาก ที่สุด เหตุ
ที่สุด

1 ความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน
1.1 องคกรใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การอํานวยความสะดวกของหนวยงานในพื้นที่ระหวาง
การปฏิบตั ิงาน
1.3 มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัตงิ านกับ
กลุมเปาหมาย
1.4 ไดรบั ความชวยเหลือ แนะนํา จากองคกร หรือ
หนวยงาน เมื่อมีปญ
 หาหรืออุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
1.5 ไดรบั สวัสดิการจากองคกรที่สังกัดอยาง เพียงพอและ
เหมาะสม
2 ประสิทธิผลของการดําเนินงาน
2.1 การปฏิบตั ิงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
2.2 ความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่หนวยงาน
มอบหมาย
2.4 คุณภาพของผลการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
2.5 กลุมเปาหมายที่ใหความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
หรือมีศักยภาพมากขึ้น
3 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3.1 ไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย
3.2 ไมไดรับความสะดวกจากหนวยงานในพื้นที่
3.3 ไมสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได
3.4 ความไมปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.5 กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบตั ิงานไม
คลองตัว
4 ในภาพรวม มีความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ าน ตามบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ขอเสนอแนะ
ขอขอบคุณอาสาสมัครชาวตางประเทศทุกทานที่ใหความรวมมือ เปนอยางดี
สถานที่สงคืนแบบสอบถาม : กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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แบบสอบถามหนวยงานหรือผูนําชุมชนที่มีอาสาสมัครชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติงาน
โครงการประเมินผลการดําเนินงานหนวยงานทีม่ ีผปู ฏิบัติงานเปนอาสาสมัครชาวตางประเทศ
––––––––––––––––––––––––––––––
คํา ชี้ แ จง แบบสอบถามนี้จั ด ทํ า ขึ้น เพื่ อติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานของอาสาสมัค รชาว
ตางประเทศ ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานเพื่อนําขอมูลไปประกอบการพัฒนาระบบงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป จึงขอความรวมมือจากผูแทนจากทุกหนวยงาน ในการกรอก
ขอมูลตามแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงใหครบถวน แลวสงคืนกองกิจการอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเร็ว
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ชื่อหนวยงาน/ชุมชน
2. ที่ตั้งของหนวยงาน/ชุมชน
3. อายุ
ป
4. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน/ชุมชนนี้จนถึงปจจุบัน
ป
5. จํานวนอาสาสมัครชาวตางชาติที่เขามาปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา จํานวน
6. กิจกรรมการดําเนินงานที่อาสาสมัครเขามาปฏิบัติในรอบปที่ผานมา
กิจกรรม
กิจกรรม

เดือน
คน
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สวนที่ 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
2.1 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานที่ผานมาของอาสาสมัคร(ใหผูแทนหนวยงานประเมิน โดยการทํา
เครื่องหมาย x ในชองระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นเพียงชองเดียว)
ระดับความพึงพอใจ
หมาย
นอย
ปาน
นอย
มากมากที่สุด เหตุ
ที่สุด
กลาง

ลําดับ

ประเด็นที่ประเมิน

1
2
3
4

อาสาสมัครปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
อาสาสมัครมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่หนวยงานมอบหมาย
คุณภาพของอาสาสมัครตอผลการดําเนินงานที่มอบหมาย
อาสาสมัครไดใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
อาสาสมัครมีความรูความสามารถในภารกิจที่มอบหมาย
อาสาสมัครมีความเสียสละ รับผิดชอบและมุงมั่นใหงานสําเร็จ
อาสาสมัครมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมเปาหมาย/ผูรับบริการ
อาสาสมัครการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทย
อาสาสมัครปฏิบัติตัวเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบราชการ
กําหนด
อาสาสมัครไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมาย
อาสาสมัครไมไดรับความสะดวกในการปฏิบัติงานจากหนวยงานใน
พื้นที่
อาสาสมัครไมสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได
อาสาสมัครไมไดรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบของทางราชการทําใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไม
คลองตัว

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2.2 ขอเสนอแนะขององคกรในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครชาวตางประเทศ

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผูใหขอมูล
(...............................................)
ตําแหนง..............................................
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ภาคผนวก ง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ ง.1 ขอมูลทั่วไปขององคกรไมแสวงหาผลกําไร
ลําดับ
คุณลักษณะขององคกร
1 ที่ตั้งองคกร
1) กทม.
2) ตางจังหวัด
2 ประเภทองคกร
1) สมาคม
2) มูลนิธิ
3 จํานวนบุคลากร
1) < 10 คน
2) > 10–20 คน
3) > 20 คน
xˉ 14.52คน SD 762
4 สวัสดิการที่องคกรจัดใหอาสาสมัคร
1) ที่พักอาศัย
2) มากกวา 1 สวัสดิการทีจ่ ัดให
3) อื่น ๆ
5 กลุมเปาหมาย หรือผูร ับบริการขององคกร
1) เด็กและเยาวชน
2) คนพิการ
3) ผูประสบความเดือดรอนทางสังคม
4) มากกวา 1 กลุมเปาหมาย ๆ
6 กิจกรรมการดําเนินงานขององคกรในการชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย
1) ดานการศึกษา
2) ดานสุขภาพอนามัย
3) ดานสิ่งแวดลอม
4) การใหบริการทั่วไป
5) มากกวา 1 ดาน
6) อื่น ๆ

จํานวน
31
36

รอยละ หมายเหตุ
n = 67
46.30
53.70

2
65

3.00
97.00

23
36
9

34.30
53.70
12.0

15
26
26

22.40
38.80
38.80

14
1
6
42

20.90
1.50
9.0
62.27

12
4
2
8
38
3

17.90
6.00
3.00
11.90
56.70
4.50

37
ลําดับ
คุณลักษณะขององคกร
7 รูปแบบการใหบริการกลุมเปาหมาย
1) ใหบริการในที่ตงั้ ขององคกร
2) ใหบริการนอกที่ตั้งขององคกร
3) ทั้งในและนอกสถานที่ตงั้ องคกร
8 กิจกรรมการดําเนินการที่องคกรนี้มอบหมายให
อาสาสมัครปฏิบัติหนาที่
1) .งานดานการพัฒนาสังคม
2) .งานดานการจัดสวัสดิการ
3) .ทั้งงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

จํานวน
21
23
23

รอยละ หมายเหตุ
N = 67
31.40
34.30
34.30

23
29
15

34.3
43.30
22.40

ตารางที่ ง.2 ขอมูลทั่วไปของอาสาสมัครชาวตางประเทศ
ลําดับที่
1 เพศ

คุณลักษณะของบุคคล
1) ชาย
2) หญิง
รวม

2

3

4

จํานวน รอยละ หมายเหตุ
89 54.60 N = 163
74 45.40
163

100

11
131
21
163

6.70
80.40
12.90
100

31
5
76
2
20
27
2
163

19.00
3.10
46.60
1.20
12.30
16.60
3.00
100

51
78
34
163

31.30
47.90
20.90
100

อายุ
1) < 25 ป
2) > 25–60 ป
3) > 60 ป
อายุเฉลี่ย xˉ = 42.8 SD = 2.589 รวม
ภูมิลําเนาเดิมของอาสาสมัคร
1) ทวีปเอเชีย
2) ทวีปแอฟริกา
3) ทวีปอเมริกาเหนือ
4) ทวีปอเมริกาใต
5) ทวีปยุโรป
6) กลุมอาเซียน
7) อื่น ๆ
รวม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย
1) < 1ป
2) 1–5 ป
3) > 5 ป
เฉลี่ย xˉ = 3.34 SD = 1.078 รวม

38
ลําดับที่
คุณลักษณะของบุคคล
5 วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
1) ต่ํากวาปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) อื่น ๆ
รวม
6 ประสบการณการเปนอาสาสมัคร
1) < 1ป
2) 1–5 ป
3) > 5 ป
เฉลี่ย xˉ = 5.78 SD = 1.78 รวม
7 บทบาทที่ไดรบั มอบหมายใหปฏิบัติ
1) งานดานพัฒนาสังคม
2) งานดานสวัสดิการสังคม
3) ทั้งงานดานพัฒนาสังคมและงานดาน
สวัสดิการสังคม
4) อื่น ๆ
รวม
8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกรปจจุบัน
1) < 1ป
2) 1–5 ป
3) > 5 ป
เฉลี่ย xˉ = 5.98 SD = 1.089 รวม
9 ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
1) งานดานพัฒนาสังคม
2) งานดานสวัสดิการสังคม
3) ทั้งงานดานพัฒนาสังคมและงานดาน
สวัสดิการสังคม
4) อื่น ๆ
รวม

จํานวน รอยละ หมายเหตุ
32
98
22
11
163

19.60
60.10
13.50
6.70
100

22
82
59
163

13.50
50.30
36.20
100

14
10
74

8.60
6.10
45.50

65
163

39.9
100

35
95
33
163

21.50
58.30
20.20
100

11
10
83

6.70
6.10
50.90

59
163

36.20
100
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ตารางที่ ง.3 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจากหนวยงาน/ชุมชนที่อาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน
ลําดับที่
คุณลักษณะของบุคคล
1 ลักษณะของหนวยงาน/องคกรชุมชน
ในสังกัดกระทรวง พม.
นอกสังกัดกระทรวง พม.และผูนําชุมชน
รวม
2 ที่ตั้งของหนวยงาน/องคกรชุมชน
ตั้งอยูในกทม.และปริมณทล
ตั้งอยูในตางจังหวัด
รวม
3 อายุ
26–60 ป
เกิน 60 ป ขึ้นไป
อายุเฉลี่ย xˉ = 43.27 SD = 9.808 รวม
Max= 65 min= 27
4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน/ชุมชน
1–5 ป
5–10 ป
> 10 ป
เฉลี่ย xˉ = 11.57SD = 6.189 รวม
Max= 22 min= 2
5 จํานวนอาสาสมัครทีเ่ ขามาปฏิบัติงานในรอบปที่
ผานมา
1–5 คน
5–10 คน
> 10 คน
เฉลี่ย xˉ = 4.78 SD = 4.27รวม
Max= 20 min= 1
6 กิจกรรมที่อาสาสมัครปฏิบัติ
สอนภาษาตางประเทศ
ปฏิบัติการอาชีวะบําบัด
ผึกอาชีพ
ทั้งปฏิบัตกิ ารอาชีวะบําบัดและฝกอาชีพ
รวม

จํานวน

รอยละ

หมายเหตุ

31
9
40

77.50 N = 40
22.50
100

10
30
40

25.00
75.00
100

39
1
40

97.50
2.75
100

8
11
21
40

20.00
27.50
52.50
100

31
4
5
40

77.50
10.00
12.50

16
12
8
4
40

40.00
30,00
20.00
10.00
100

40

ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายอําพร ณ นิโรจน

ประวัติการศึกษา

– เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) การบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558– ปจจุบัน

เจาหนาที่สุขาภิบาล1–3 สถานีอนามัยเขาปู อําเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3–6 โรงพยาบาลศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝายชวยอํานวยการ กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เลขานุการกิจประจํา
ปลัดกระทรวง)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7)
โรงพยาบาลระนอง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (เจาหนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข 8)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
หัวหนากลุมนโยบายและวิชาการ (นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสุราษฎรธานี
ผูอํานวยการ(อํานวยการระดับตน) ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 11
จังหวัดชุมพร
ผูปกครองนิคม(อํานวยการระดับตน) นิคมสรางตนเองควนขุน
จังหวัดพัทลุง และ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 34
จังหวัดพัทลุง
ผูอํานวยการ(อํานวยการระดับตน) กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูอํานวยการ (อํานวยการระดับตน) กองกิจการอาสาสมัครและภาค
ประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ตําแหนงปจจุบัน

ผูอํานวยการ (อํานวยการระดับตน)
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

