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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ได้แก่ 

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครแรงงานในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีจ�านวน 200 คน โดยใช้

เครื่องมือคือแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร และ

ตรวจสอบความสอดคล้องจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม และความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ 

เกณฑ์ของ Chi-Square, RMSEA, RMR, CFI, GFI และ AGFI ผลการศึกษาพบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการ 

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่า  = 23.726, df = 18, p = 0.164, /df = 1.31, RMSEA 

= 0.040, RMR = 0.004, CFI = 0.996, GFI = 0.974 และ AGFI = 0.936 และตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน 

ผลปฏิบัติงานของอาสาสมัครได้ร้อยละ 82.9 ส�าหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยต่ออาสาสมัครแรงงานมีดังน้ี ประการแรกคือ 

ด้านของนโยบายควรตั้งอยู่บนคุณลักษณะเฉพาะ ความมีประสิทธิภาพของการท�างาน การส่งเสริมแรงจูงใจและผลการปฏิบัติ

งาน และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ประการที่สองคือ ด้านของการพัฒนาการวิจัยมุ่งเน้นที่การศึกษาบทบาทของอาสาสมัคร

แรงงานต่อสังคมและพิจารณาความรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ค่าของงาน การจัดโครงสร้างองค์การ การจ่ายค่าตอบแทน และ

บทบาทของสหภาพแรงงาน

ค�ำส�ำคัญ : อาสาสมัครแรงงาน แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม  

ผลการปฏิบัติงาน
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A Causal Relationship Model of the Performance 

of Labour Volunteers

Abstract
This article aims to testing model of causal relationship model of the performance of labour volunteers 

includes public service motivation, social support, and prosocial behavior for promote a participation and volunteers 

performance. A sample is labour volunteers in Ayutthaya and Pathum Thani province 200 persons. An instrument 

of questionnaire for collective data, analyses causal relationship model of the performance of labour volunteers, 

and verifies consistency of direct and indirect effects and fitting of model and empirical data. A measurement 

of Chi-Square, RMSEA, RMR and CFI. Results were that causal relationship model of the performance of labour 

volunteers had fit to empirical data (  = 23.726, df = 18, p = 0.164, df = 1.31, RMSEA = 0.040, RMR = 0.004, CFI 

= 0.996, GFI = 0.974, and AGFI = 0.936) and variables in the adjusted model accounted for 82.9 percent of the 

volunteers performance. Suggestions for this research to labour volunteers as follows : Firstly, policy dimensions should 

have found on function and specific characteristics, efficiency of work, promoting motivation and performance, 

and protection labour rights. Secondly, research development focus on study role of labour volunteers to society, 

and consider responsible for job analysis, organizational structure, pay compensation, and role of trade unions. 

Keywords : Labour Volunteers, Public Service Motivation, Social Support, Prosocial Behavior, Performance
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1. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันงานอาสาสมัครได้รับความส�าคัญเป็น

อย่างมากโดยเห็นได้จากสหประชาชาติแสดงข้อมูลจ�านวน

ประชากรที่เป็นอาสาสมัคร 140 ล้านคน จากประชากรโลก

ทัง้หมด 7,000 ล้านคน (UN Volunteer, 2011) แต่เมือ่พจิารณา 

ถงึประเทศไทยมีจ�านวนอาสาสมคัรโดยประมาณ 11.8 ล้านคน  

โดยแบ่งเป็นอาสาสมัครจากหน่วยงานราชการ 26 แห่ง มี

จ�านวนประมาณ 3.6 ล้านคน และอาสาสมัครเอกชน 29 แห่ง  

มีจ�านวนประมาณ 8.1 ล้านคน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ  

4 แห่ง มจี�านวนประมาณ 788 คน (กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์, 2557) นอกจากนี้ กิจกรรมทาง

สังคมของอาสาสมัครยังมีความส�าคัญต่อความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่มูลค่าการด�าเนินงาน 

อาสาสมัครคิดเป็น 160,000 ล้านบาทต่อปี (ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2551, น.18-22)

สืบเน่ืองให้งานอาสาสมัครในสังคมไทยก็ได้รับความ

ส�าคัญเช่นกัน และยกระดับครอบคลุมมิติการพัฒนาทาง

ด้านต่างๆ ในสังคม แต่หนึ่งในนั้นมีด้านแรงงานด้วย ซึ่งม ี

หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบคือกระทรวงแรงงาน โดยมี 

เป้าหมายของการด�าเนินกจิกรรมทางสงัคมเพือ่ให้เกดิสนัติสขุ

ด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน

ทัว่ไป รวมทัง้เป็นผูม้บีทบาทส�าคัญในการตดิต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานต่างๆ ในสงักดักระทรวงแรงงานทัง้ในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 

แก่ประชาชนหรือผูใ้ช้แรงงานทีป่ระสบปัญหาความเดอืดร้อน 

ด้านแรงงานในพืน้ที ่โดยในปัจจบุนัมอีาสาสมคัรแรงงานและ

บัณฑิตแรงงานจ�านวน 7,255 คน ทั่วประเทศ (กระทรวง

แรงงาน, 2560, น.8-11) 

บทบาทของอาสาสมัครแรงงานจึงมีความคล้ายคลึง 

คนกลางหรือเป็นประชาสงัคมทีท่�าหน้าทีบ่ริการแทนเจ้าหน้าทีรั่ฐ 

หรือให้การสนับสนุนภารกิจทางด้านแรงงานแก่กระทรวง

แรงงาน ท�าให้อาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ประสานงานด้าน

แรงงานในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ และคอย 

สอดส่องพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงให้เกิดปัญหาของการ 

ใช้แรงงานบังคับและการล่อลวงสู่กระบวนการค้ามนุษย์ อัน

เป็นต้นเหตุของการใช้แรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ไม่เป็น

ธรรม ฉะน้ัน อาสาสมัครจึงเปรียบได้เหมือนกับผู้ท�าหน้าที่

สอดส่อง ดแูล และเฝ้าระวงัพฤติกรรมให้แก่กระทรวงแรงงาน  

รวมทั้งยังช่วยเป็นคนกลางส่งสารให้แก่ประชาชนรับรู้และ 

เข้าถงึสารสนเทศ ทัง้ในแง่ของความรู ้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�า 

ทางด้านแรงงาน เพราะประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อแรงงานเอง 

ก็คือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรการทางกฎหมาย

ด้านแรงงาน และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในหมูบ้่านและชุมชน

ตนเองด้วย (ส�านักงานแรงงานจงัหวดันนทบรีุ, 2559, น.7-30)

ในการศึกษานี้มุ ่ งความส�าคัญที่พื้นที่ของนิคม

อุตสาหกรรม เพราะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยสืบเน่ืองมาจากโลกาภิวัตน์ที่เป็น

ปรากฏการณ์และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงระบบ

อตุสาหกรรม ทัง้นี ้งานศกึษานีไ้ด้จ�ากดัในพืน้ทีภ่าคกลางแบ่ง

ออกเป็นสองจงัหวดั ได้แก่ อยธุยาและปทมุธานี โดยเฉพาะใน

อยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งจึงมีแรงงานในภาคการ

ผลิต 222,155 คน (ส�านักงานแรงงานจังหวัดอยุธยา, 2559) 

และปทมุธานีมนิีคมอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญั เช่น นวนคร

และบางกระดี โดยมีแรงงานในภาคการผลิต 291,827 คน  

(ส�านักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี, 2559) กล่าวได้ว่า 

อาสาสมคัรแรงงานทัง้สองเขตพบการปฏบิติัการและขับเคลือ่น 

ให้ความรู้แรงงานในพื้นที่กว่า 269 คน และมีการขึ้นทะเบียน

อย่างถูกต้อง ดังที่ปรากฏให้เห็นจังหวัดปทุมธานีมีจ�านวน 

อาสาสมัครแรงงาน 60 คน และจังหวัดอยุธยามีจ�านวน 

อาสาสมัครแรงงาน 209 คน

การศึกษาน้ีมีประเด็นที่มุ ่งในเร่ืองของแรงจูงใจ

ในการบริการสาธารณะ (Public Service Motivation) 

เพราะเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับ

ปัจเจกบุคคล โดยจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน และ

มีปัจจัยสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานมีแรงจูงใจในการบริการ
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สาธารณะจะสร้างพลังบวก (Park, 2013, pp.168) ทั้งนี้ การ

ท�างานอาสาสมัครเคยมีข้อถกเถียงถึงแรงบันดาลใจ เพราะ

การน�าเสนอบทบาทในระยะแรกของอาสาสมัครของภาครัฐ

ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้คาดหวังค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบัน 

ค�าจ�ากัดความของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ

เปลี่ยนแปลงสู่แรงจูงใจที่แต่ละบุคคลใช้ตอบสนองต่อความ

ต้องการพื้นฐานหรือเฉพาะเป็นการท�างานในองค์การภาครัฐ 

(Perry & Wise, 1990, pp. 367-368)

ด้วยเหตุน้ีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะไม่ได้มีผล

ต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงประการเดียว แต่ยัง 

ส่งผลกระทบต่อการท�างานของอาสาสมัคร (Perry, 2000 ;  

Tschirhart et al., 2001) ซึ่ง Warren and Chen (2013, 

pp.443-444) อธิบายว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ

เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาสา

สมคัร เช่น แรงจงูใจในการบริการสาธารณะสามารถปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการท�างานได้จริง หรือแรงจูงใจในการบริการ 

สาธารณะช่วยดึงดูดและรักษาคนที่ท�างานเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม นอกจากน้ันในปัจจุบันยังพบงานวิจัยหลายช้ินที่

สนับสนุนว่าแรงจงูใจในการบริการสาธารณะเป็นปัจจยัส�าคญั 

ต่อการสนบัสนุนผลการปฏบิตังิานของอาสาสมคัร (Kiviniemi 

et al. 2002 ; Penner & Finkelstein, 1998 ; Vecina, 2001  

quoted in Penner et al., 2005 ; Naff & Crum, 1999, quoted  

in Brewer ; Park & Rainey, 2008 ; Warren & Chen, 2013 ;  

เบญจธรรม ดิสกุล, 2559 ; กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, 2559)

นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

กย็งัเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้แก่แรงจงูใจในการบริการสาธารณะ

ของอาสาสมัคร โดยมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายฝ่าย ไม่ว่าจะ

เป็นครอบครัว เพื่อน สัตว์เลี้ยง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน 

องค์การ หรืออาจเป็นการให้ความช่วยเหลือทางสังคมจาก

ภาครัฐที่นิยมเรียกว่าความช่วยเหลือสาธารณะ (Banerjee  

& Banerjee, 2015, pp.58) และยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลาย

แขนงวิชา อาทิ จิตวิทยา การแพทย์ สังคมวิทยา พยาบาล 

สาธารณสขุ และสงัคมสงเคราะห์ (Bodla et al., 2012, pp.29) 

ส�าหรับเป้าหมายก็เพ่ือการรับรู้และการสัมผัสได้จริงด้วยการ

ได้รับการดแูลเอาใจใส่ รวมทัง้การช่วยเหลอืจากบคุคลอืน่และ 

ท�าให้ตนเองมีตัวตนในสังคม (Wilson et al., 2014, pp.7-9)

ด้วยเหตุน้ี การสนบัสนุนทางสงัคมจงึเป็นตัวแปรส�าคญั

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เพราะมีบทบาท 

ส�าคัญต่อการเป ็นอาสาสมัครที่ยั่งยืน หมายความว่า 

อาสาสมคัรจ�าเป็นต้องพึง่พงิอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่าย  

หรือต่างฝ่ายต้องช่วยเหลอืเกือ้หนุนระหว่างกนั (Omoto & Snyder  

1995 ; 2002 quoted in Penner et al., 2005, pp.13-14)  

ทั้งนี้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดงานวิจัยหลายชิ้น เนื่องจาก

พบว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

สนับสนุนผลการปฏบิตังิานของอาสาสมคัร (Teking nd z et 

al., 2016; กนกทอง สุวรรณบูลย์, 2545 ; ปริศนา โชคพิพัฒน์, 

2551 ; ศุทธินี สาครวาสี, 2554 ; เตือนใจ ปาประโคน, 2556)

นอกจากนี้ ยังพบว่าการปฏิบัติงานอาสาสมัครยังต้อง

พจิารณาถงึพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (Prosocial Behavior) คอื

การกระท�าของบุคคลที่ต้องการให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือ

กลุม่บคุคลอืน่มากกว่าประโยชน์ส่วนตน กล่าวได้ว่าพฤตกิรรม

ที่แสดงออกมาจากปัจเจกบุคคลและสังคมมีอิทธิพลต่องาน

อาสาสมัครอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งกว่าน้ันยังถูกน�าไปใช้ในการ

ศึกษาหลายพื้นที่การวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ ธุรกิจ

และกิจการ (Batson, 2012, pp.255-256) และส�าหรับงาน

วจิยัน้ีจะใช้โมเดลกระบวนการอาสาสมคัรเพือ่ท�าความเข้าใจ

พฤตกิรรมทีเ่อือ้ต่อสงัคมและปรับใช้ในทางปฏบิตัขิององค์การ

อาสาสมัคร เพราะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเป็นอาสาสมัคร 

(Omoto & Snyder, 1995 ; 2002, quoted in Penner et al., 

2005, pp.13-14)

โดยงานวิจัยน้ีส�ารวจปัญหาและความเป็นมาจากงาน

วิจัย จึงพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงานจ�านวน

น้อยและยังไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุของผลการปฏิบัติเกิดข้ึน

มาจากปัจจัยอะไร โดยเฉพาะการศึกษาถึงแรงจูงใจในการ

บริการสาธารณะ (Public Service Motivation) และการ 

สนับสนุนทางสังคม (Social Support) ที่มีอิทธิพลต่อ 
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ผลการปฏบิติังานของอาสาสมคัร (Volunteers Performance) 

โดยมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial Behavior) เป็น 

ตัวแปรสื่อด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

จะท�าให้สามารถอธิบายอิทธิพลทั้งในทางตรงและทางอ้อม

จากโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ได้ดี จึงเกิด

ความสนใจว่าการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ที่มีความ

ส�าคญัทางเศรษฐกจิและมแีรงงานในภาคการผลติจ�านวนมาก

ในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีจะมีผลอย่างไร

จากทีม่าของปัญหาจงึสรุปได้ว่า งานวจิยัเร่ืองน้ีมคีวาม

ส�าคัญของการมีส่วนร่วมจากอาสาสมัครแรงงาน อันเป็น

หน่ึงในการท�างานของภาคประชาสังคม และท�าหน้าที่เป็น

คนกลางระหว่างรัฐกบัประชาชน และการวิจยัน้ีให้ภาพทีก่ว้าง

มากกว่าการพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ของการท�างานใน

สถานประกอบการ แต่บทบาทของอาสาสมัครแรงงานจะมี

ส่วนร่วมมากน้อยประการใด แต่จากการทบทวนวรรณกรรม

ได้พบสามตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ฉะนั้น

จงึเป็นทีม่าของการวจิยัน้ีเพือ่ศกึษาถงึโมเดลความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน และให้

ได้มาซึง่ข้อค้นพบว่าตวัแปรใดจะเป็นปัจจยัเหตสุ�าคัญทีส่่งผล

ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ทดสอบโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองผลการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีมุ ่งทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของผลการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครแรงงาน 

ที่ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 2 ตัวแปร คือตัวแปรแรงจูงใจใน

การบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ความใส่ใจต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ (Attraction to 

Public Interest) และความผูกพันต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Commitment to the Public Interest) และตัวแปรการ

สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (Informational Support) 

การสนับสนุนด้านขีดความสามารถและการสนับสนุนด้าน

กระบวนการ (Process Support) และตัวแปรสื่อคือ ตัวแปร

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) การช่วยเหลือ (Helping) และ (2) การแบ่งปัน (Sharing) 

ตัวแปรตามผลการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร

แรงงานมีสององค์ประกอบ ได้แก่ การประสานงานและ

รวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ และการเป็นสื่อกลาง

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษา คือ อาสาสมัครแรงงานที่ขับเคลื่อนให้ความรู้ 

แก่แรงงานในพื้นที่กว่า 269 คน และมีการขึ้นทะเบียนอย่าง 

ถกูต้อง โดยจงัหวดัปทมุธานมีอีาสาสมคัรแรงงาน 60 คน และ

จังหวัดอยุธยามีอาสาสมัครแรงงาน 209 คน

4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษาของงานวิจัยน้ีคือ  

“อาสาสมัคร” โดยถือเป็นผู้สมัครใจท�างานให้ส่วนรวมหรือ 

สงัคม ไม่หวงัผลตอบแทนทีเ่ป็นวตัถหุรือเงนิทีเ่ป็นรูปธรรม แต่ 

ผลตอบแทนอาสาสมัครที่ได้รับคือความสุขทางจิตใจและ

ความเคารพของชุมชน แต่มีความเป็นนามธรรมเพราะ 

การเป็นอาสาสมัครต้องมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ ภาระ

หน้าที่ของอาสาสมัครต้องไม่มีงานประจ�า เพราะผู้ที่สมัคร

ใจท�างานเพือ่ประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสงัคม โดยไม่หวงั

ผลตอบแทนเป็นเงินและจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย

สติปัญญา เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและจิตที่มีความสุข

เมื่อได้ท�าความดี ฉะนั้น ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ

ความสุขและความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเป็นประโยชน์

แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
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4.1 ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรบริกำรสำธำรณะ

แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันจากภายในและภายนอกที่

ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน (Pinder, 2008, 

quoted in Robbins & Judge, 2017, pp.247) แต่ก็มีปัจจัย

สนับสนุนคือสภาพแวดล้อม เนื้องาน และความต้องการส่วน

บคุคล (Perry & Hondeghem, 2008, pp.4) ทัง้น้ี ในระยะแรก  

แรงจงูใจในการบริการสาธารณะเป็นแรงจงูใจของแต่ละบคุคล

เพื่อตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานหรือมีความเฉพาะการ

ท�างานในสถาบันและคาดหวังให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่น 

(Perry & Wise, 1990 ; Perry & Hondeghem, 2008) ต่อมา

แรงจงูใจในการบริการสาธารณะได้น�าไปสูก่ารปฏิบตัโิดยภาค

เอกชนและประชาสงัคม โดยได้รับอทิธิพลจากสภาพแวดล้อม

และบริบทของแต่ละบุคคล เพื่อให้แรงจูงใจเป็นปฏิสัมพันธ์

ระหว่างค่านิยมของแต่ละบุคคลกับโอกาสในการแสดง

พฤติกรรมที่สอดรับกับพฤติกรรมเหล่าน้ี (Vandenabeele, 

2008, pp.145)

ในองค์ประกอบของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

Perry (1996) ; Perry and Wise (1990) ได้น�าเสนอไว้สี่องค์

ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ความใส่ใจต่อการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ (Attraction to Public Interest) เป็นแรงจูงใจ

อันเป็นเหตุผลที่ต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการก�าหนด

นโยบายสาธารณะ (2) ความผูกพันต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Commitment to Public Interest) เป็นแรงจูงใจที่ต้องการ

สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม (3) ความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassion) เป็นแรงจูงใจที่แสดงออก

ถึงความมีเมตตากรุณาและเข้าช่วยเหลือในความทุกข์ยาก

ของบุคคลอื่น และ (4) ความเสียสละ (Self-Sacrifice) เป็น

แรงจูงใจที่ตนเองเต็มใจช่วยเหลือบุคคลอ่ืน โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล

ส�าหรับ ILO (2011, pp.8-11) แล้วเห็นว่าปัจจัยที่

สนับสนุนให้เกิดการท�างานของอาสาสมัครแรงงาน คือ การ

แสดงบทบาทของอาสาสมัครแรงงานในการร่วมก�าหนดและ

ขับเคลื่อนนโยบาย อันเป็นการมีส่วนร่วมที่ท�าให้เกิดความ

ผกูพนัต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทีส่�าคญั Lamontaine (2012,  

pp.391-394) เหน็ว่าสามารถพฒันากลายไปสูส่หภาพแรงงาน 

จนกลายเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันจากภาคีต่างๆ ทางด้าน

แรงงาน ทั้งอาสาสมัคร แรงงาน สหภาพแรงงาน และ

ประชาชนทีอ่าศยัในชมุชน ฉะน้ัน จงึสอดรับกบัองค์ประกอบ 

ที่ Perry (1996) ที่น�าเสนอ โดยจะใช้ในการวิจัยน้ีสอง 

องค์ประกอบ คอื ความใส่ใจต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ

และความผูกพันต่อผลประโยชน์ส่วนรวม

4.2 ทฤษฎีกำรสนับสนุนทำงสังคม

การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรับรู้และสัมผัสที่ช่วย

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งน้ี อาจได้รับจาก

ครอบครัว เพื่อน ชุมชน องค์การ ภาครัฐ โดยเป็นไปได้ทั้ง 

สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ เงิน  

ค�าปรึกษาแนะน�า ความช่วยเหลอืตามแต่ละกรณี (Banerjee & 

Banerjee, 2015 ; Wilson et al., 2014) กล่าวได้ว่าอาสาสมัคร 

จะได้รับการสนับสนุนทางสงัคมจากเครือข่ายทางสงัคม โดยที่

การยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนในมิติต่างๆ 

ย่อมมีอิทธิพลต่อการเกื้อหนุนผลของการปฏิบัติงาน (ปริศนา 

โชคพิพัฒน์, 2551, น.5; สังเวียน สีแดงน้อย, 2546, น.11)

การสนับสนุนทางสังคมในงานอาสาสมัครแรงงาน

จึงคาดหวังให้มีบทบาทประสานงานด้านแรงงาน ต้ังแต่การ

ประสานงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ

ที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน ช่วยบริการ

การจัดหางาน กระจายข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นต้น  

(คูม่อือาสาสมคัรแรงงานจงัหวดันนทบรีุ, 2559, น.7-30) ทัง้น้ี 

กระบวนการทางสังคมจะเป็นปัจจัยผลักดันที่ส�าคัญให้ 

อาสาสมคัรแรงงานปฏบิตัภิารกจิทางด้านสงัคม เช่น การสนับสนุน

ขีดความสามารถของอาสาสมคัรแรงงาน การสนบัสนุนข้อมลู

ข่าวสารด้านแรงงาน และการตระเตรียมเวทเีสวนาเพือ่ให้เกดิ

กระบวนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ (ILO, 2007, pp.3-7) 

ที่ส�าคัญยิ่งคือการสนับสนุนทางสังคมจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัย 

ความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจ อันเป็นการสร้าง 
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ความรักและความผูกพัน โดยจะเป็นการช่วยเหลือทั้งใน 

ทางตรงและทางอ้อม หรืออย่างไรกต็าม (Schaefer et al., 1981,  

อ้างถึงใน เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, 2557, น.45-46)

ส�าหรับองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาอาสาสมัคร

แรงงานและมีความสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติการของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่ามอีงค์ประกอบทีส่�าคญั

สามประการ ดังนี้ (ILO, 2007, pp.3-7)

1. การสนับสนุนขีดความสามารถ (Capabilities 

Support) โดยอาสาสมัครแรงงานจ�าเป็นต้องมีขีดความ

สามารถในการออกแบบการท�างาน ทักษะในการเช่ือม

ประสาน ทักษะในการจัดท�าข้อมูล และทักษะในความเป็น 

ผู้น�า ดังน้ัน การสนับสนุนขีดความสามารถของแรงงาน 

จะเป็นการเพิม่ความสามารถ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั 

สังเวียน สีแดงน้อย (2546) ที่เสนอไว้และเห็นว่าจะท�าให ้

ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นด้วย

2. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (Informational 

Support) อาสาสมัครแรงงานเป็นผู้แทนของกลุ่มแรงงาน  

ดงัน้ัน การท�าบทบาทหน้าทีด่งักล่าวต้องเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร 

พร้อมทั้งสามารถน�าข้อมูลข่าวสารน้ันออกมาเพื่อเผยแพร่

ต่อได้แก่ สมาชิกแรงงานหรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้น อาทิ Schaefer et al. (1981, 

อ้างถึงใน เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, 2557, น.45-46) ; Thoits  

(1985, อ้างถึงใน ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และคณะ, 2553,  

น.12-13) ; Wills (1985 ; 1991) ; Uchino (2004) เพราะมุ่ง 

ความส�าคัญที่การให้ค�าแนะน�าและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

3. การสนับสนุนด้านกระบวนการ (Process Support) 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคือการที่อาสาสมัครต้อง

เข้าไปด�าเนินการในกระบวนการต่างๆ ทัง้กระบวนการจดัการ 

กระบวนการเวที กระบวนการวิทยากร ดังนั้น การสนับสนุน

ด้านกระบวนการจึงเป็นปัจจัยส�าคัญเพราะท�าให้อาสาสมัคร

แรงงานมีส่วนร่วมทั้งในการน�าเสนอและตัดสินใจ ซึ่งมีงาน

วิจัยของ สังเวียน สีแดงน้อย (2546) ที่ให้การสนับสนุน  

นอกจากน้ี ยงัเหน็ว่าการสนับสนุนด้านทรัพยากรและเคร่ืองมอื 

ก็มีผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนกระบวนการด้วยเช่นกัน 

(เตือนใจ ปาประโคน, 2556 ; ปริศนา โชคพิพัฒน์, 2551 ;  

ศุทธินี สาครวาสี, 2554)

4.3 แนวคิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นพฤติกรรมที่สมัครใจและ

ต้ังใจให้เกิดประโยชน์เชิงบวกต่อบุคคลอื่น (Vaughan & 

Hogg, 2005, pp.359) ส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรม 

ล้วนเป็นไปในทางบวก เช่น การยกย่อง การชมเชย การตอบสนอง 

ต่อความจ�าเป็น จนบางคร้ังเรียกได้ว ่าความเสียสละ  

(Rosen, 2016, pp.202) หรือเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราและ

การต่างตอบแทน ซึ่งมีลักษณะส�าคัญคือการรับรู้ความทุกข ์

ของบคุคลอืน่ โดยมคีวามเหน็อกเหน็ใจและเข้าใจในบคุคลอืน่  

รวมถึงหาแนวทางช่วยลดความทุกข์ของบุคคลอื่น อันเป็น

ลักษณะส�าคัญของชาวตะวันออกที่มีความแตกต่างจากชาว

ตะวนัตกทีมุ่ง่เน้นถงึความเสมอภาค (นพมาศ ธีรเวคนิ, 2542, 

น.59-60) ส�าหรับความหมายของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

จึงเห็นว่าเป็นการกระท�าของบุคคลต้องการให้เกิดประโยชน ์

กับบุคคลอื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

จากการท�างานของอาสาสมคัรแรงงานพบว่า บทบาท

หน้าที่ส�าคัญคือ การประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ 

ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงาน

หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงาน 

ไปสู ่ประชาชนในหมู ่บ ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง (คู ่มือ 

อาสาสมคัรแรงงานจงัหวดันนทบรีุ, 2559, น.7-30) ในการศกึษา 

สอดคล้องกบัผลการศกึษา Freeman (2009, pp.146-150) ได้

ศึกษารูปแบบและอุปทานของอาสาสมัครแรงงาน พบปัจจัย

ที่เอื้อต่อสังคมของอาสาสมัครแรงงาน โดยพบปัจจัยหลัก 

ทีส่�าคญัคอื ปัจจยัแรกคอื การช่วยเหลอืทีอ่าสาสมคัรแรงงาน

ในการช่วยเหลือเครือข่ายในการท�างานทั้งกลุ่มแรงงานและ

สหภาพแรงงานในการเข้ามาร่วมในการออกแบบและการ

ด�าเนินการ ดงันัน้ พืน้ฐานการช่วยเหลอืในมมุมองน้ีมาจากมมุ 

เร่ืองสิทธิมนุษยชนหรือมุมมองของสทิธปิระโยชน์ของแรงงาน
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เข้าร่วมด้วย ปัจจัยถัดมาการแบ่งปัน ความผูกพันในการ

ด�าเนินการตามบทบาทอาสาสมัครแรงงานนั้นมาก จากใน 

เร่ืองการแบ่งปันเร่ืองข้อมลู การแบ่งปันความรู้ และการแบ่งปัน 

กระบวนการต่างๆ เป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นกระบวนการย�้าให้

เห็นเรื่องปัจจัยที่เอื้อต่อสังคม 

ดงันัน้ การวจิยัครัง้น้ีได้ใช้องค์ประกอบของ Eisenberg 

& Neal (1979, อ้างถึงใน, อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข, 2558,  

น.27-28) ทีเ่ป็นผูศ้กึษาพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมมาต่อเน่ืองและ

และถกูน�าไปใช้ในการศกึษาวจิยัอย่างแพร่หลาย แบ่งออกเป็น

สององค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการช่วยเหลือ (Helping) คือ 

ความพยายามที่จะบรรเทาหรือผ่อนปรนความต้องการของ

บคุคลอืน่ลง โดยไม่ใช่อารมณ์มาร่วมแก้ไขปัญหาเพือ่ให้ความ

ช่วยเหลือบรรลุถึงเป้าหมาย (2) ด้านการแบ่งปัน (Sharing) 

คือ การให้หรือให้บุคคลอื่นที่มีความต้องการยืมทรัพย์สิน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาอุปทานของอาสาสมัครแรงงาน  

ของ Freeman (2009, pp.146-150) พบว่าปัจจัยที่เอื้อต่อ

สังคมของอาสาสมัครแรงงานในสองด้านหลักซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญต่อกระบวนการท�างาน การช่วยเหลือ และการแบ่งปัน 

4.4 บทบำทของอำสำสมัครแรงงำน

อาสาสมัครแรงงานจะพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาอยู ่

น้อยเมื่อเทียบกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประเด็นน้ีแสดง

ให้เห็นว่าการท�างานอาสาสมัครแรงงานยังไม่เป็นที่รับรู้ของ 

สาธารณชนหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี อาสาสมัครแรงงานเป็น 

กระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนและท�าหน้าที ่

กระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องต่างๆ มาให้แก่

กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, 2546) ทั้ง

เป็นประโยชน์ในแง่ของการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและสร้าง

ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของแรงงาน (ปิยากร หวังมหาพร, 

2556) โดยมีเป้าหมายคือการสร้างสันติสุขให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 

นายจ้าง และภาคีต่างๆ ที่ส�าคัญอาสาสมัครแรงงานจะมี

ความเฉพาะที่ว่าการขับเคลื่อนภารกิจจะจ�ากัดอยู่ในชุมชน

หรือพื้นที่นั้นๆ (กระทรวงแรงงาน, ม.ป.ป.)

อาสาสมคัรแรงงานจงึเป็นกระบวนการสร้างประชาชน

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมกบักระทรวงแรงงานมากข้ึน โดยเน้นทีก่าร

สร้างเครือข่ายในรูปแบบของอาสาสมัคร ทั้งนี้จะมีบทบาท

ส�าคัญอยู่สี่ประการดังนี้ (กระทรวงแรงงาน, ม.ป.ป.)

1. การประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่าง

ประชาชนในหมู ่บ ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงาน 

ครอบคลุมถึงการสอดส่อง การดูแล การเฝ้าระวังพฤติกรรม

ที่อาจละเมิดสิทธิแรงงานและเกิดความไม่เป็นธรรม

2. การเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความ

รู้ ให้ค�าปรึกษา และแนะน�าด้านแรงงานให้แก่ประชาชนใน

หมู่บ้านและชุมชน เช่น การจัดหางาน การให้ข้อมูลต�าแหน่ง

งานว่าง การให้ค�าปรึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานและการใช้แรงงาน 

เป็นต้น

3. การรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้านแรงงานในพืน้ที ่เพือ่

น�าไปใช้วางแผนร่วมกับกระทรวงแรงงานและปฏิบัติการได้

อย่างมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด

4. การส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชน

อย่างไรก็ตามอาสาสมัครแรงงานมีบทบาทส�าคัญอยู่

สี่ประการ คือ การประสานงานเชื่อมโยง การประชาสัมพันธ์

และการเผยแพร่องค์ความรู้ การส�ารวจและศึกษาข้อมูลพื้น

ฐานที่เก่ียวข้องกับแรงงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมของ

แรงงานในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ จากทั้งสี่บท

บาทน้ีท�าหน้าที่เสมือนผู้ท�าหน้าที่เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยง

มติขิองชมุชนและน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยในงานวจิัยพจิารณา

ให้สี่บทบาทนี้แบ่งออกเป็นสองบทบาทหลัก คือ 

1. การประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน

ในพื้นที่ เป็นบทบาทของประชาชนตั้งแต่การสอดส่อง ดูแล 

ติดตามสถานการณ์ของการใช้แรงงานในหมู่บ้านและชุมชน 

เพื่อน�าไปวางแผนร่วมกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ทัง้ภาครัฐและประชาสงัคมให้เกดิการท�างานร่วมกัน

2. การเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม เพือ่ให้ความรู้ ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าด้านแรงงาน
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แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยจะเป็นประโยชน์ทั้ง 

การป้องกันและแก้ไข ที่ส�าคัญภาครัฐอาจได้รับช้อมูลที ่

ไม่อาจเข้าถึงได้ดเีท่ากบัอาสาสมคัรแรงงานในฐานะประชาชน

ในหมู่บ้านและชุมชน

5. วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มกีารทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นงานวิจัย บทความ และรายงานการศึกษา เพื่อ

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยนี้ รวมทั้งค้นหาตัวแปร

ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครแรงงาน

5.1 เครื่องมือของกำรวิจัย

การออกแบบเคร่ืองมือของการวิจัยด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Index of Congruence)  

โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านจติวิทยาจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ 

ความสอดคล้องของค�าถามและวัตถุประสงค์ หลังจากนี ้

น�าแบบสอบถามเพื่อทดสอบก่อนใช้จริงจ�านวน 30 คน เพื่อ 

จ�าแนกกลุ่มสงูและต�า่จากการทดสอบด้วยค่าท ี(t-test) ต่อมา 

ให้ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตามรายข้อ 

รายด้าน และโดยรวม ด้วยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่า

ความน่าเช่ือม่ันของแบบวัดแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

มีค่า 0.901 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมมีค่า 0.952 แบบ 

วัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมมีค่า 0.879 และแบบวัดผลการ 

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานมีค่า 0.952 ซึ่งแบบวัดทั้ง  

4 ฉบับมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ไม่ต�่ากว่า 0.600 

(Revelle & Zinbarg, 2009)

5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังน้ี คอื อาสาสมคัรแรงงาน

ในเขตจังหวัดอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี จ�านวนทั้งสิ้น 269 

คน ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างได้ก�าหนดตามข้อเสนอของ มนตรี 

พริิยะกลุ (2553) ได้กล่าวถงึการก�าหนดขนาดตัวอย่างส�าหรับ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลไว้ว่า ควรมี 15-

20 เท่าของจ�านวนตัวแปรสังเกตได้ ที่มีอยู่ทั้งหมด หลังจาก

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีตัวแปรสังเกตได้

จ�านวน 9 ตัวแปร เมื่อน�าไปค�านวณขนาดตัวอย่างแล้วจะได้ 

กลุ่มตัวอย่างระหว่าง 135 - 180 คน และส�ารองอีก 20 ชุด 

ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ 200 คน

5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะวิเคราะห์สถิติ โดย

ใช้การแจกแจงตัวแปรที่ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS และ AMOS แบ่งออกเป็นสองส่วน 

คือ ในส่วนแรกเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากผล

การปฏบิตังิานของอาสาสมคัร และตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการ

วิเคราะห์ปัจจัยทางตรงและทางอ้อมของผลการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครแรงงาน ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธี

ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood : ML) และใน

ส่วนที่สองมีการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง

โมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยเกณฑ์ทีใ่ช้ใน

การพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแบ่งออกเป็น

สองประการ คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและ (2) การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากแรงจูงใจในการบริการ

สาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อ 

สังคมที่เป็นทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อ 

ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
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6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 

200 คน ซึง่เป็นอาสาสมคัรแรงงานทีขั่บเคลือ่นในพืน้ทีจ่งัหวดั

อยุธยาและจังหวัดปทุมธานี สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้ดังน้ี เมื่อจ�าแนกกลุ่ม 

ตัวอย่างตามเพศ พบว่าอาสาสมัครแรงงานส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญงิ ร้อยละ 60.50 และเพศชาย ร้อยละ 39.50 มอีายเุฉลีย่ 

ประมาณ 54.05 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรสร้อยละ 71.00 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 15.00 

และสถานภาพ หย่าร้าง หม้าย และแยกกันอยู่ ร้อยละ 10.50 

และไม่ประสงค์ที่จะแจ้งสถานภาพสมรส ร้อยละ 3.50 ตาม

ล�าดับ อาชีพประกอบกิจการส่วนตัว (ค้าขาย) ร้อยละ 28.50 

รองลงมามอีาชีพ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลกูจ้างภาครัฐ 

ร้อยละ 17.50 มีเกษตรกรรม ร้อยละ 14.50 มีอาชีพรับจ้าง

ทัว่ไป ร้อยละ 8.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.00 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 7.00 

ส�าหรับข้อมูลอาสาสมคัรน้ันพบว่า มปีระสบการณ์การ

เป็นอาสาสมคัรแรงงาน เฉลีย่ประมาณ 6 ปี 8 เดอืน นอกจาก 

งานอาสาสมัครแรงงานแล้ว อาสาสมัครแรงงานยังเป็น 

อาสาสมัครด้านอื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 บทบาท) พบว่า  

ประมาณคร่ึงหน่ึงยงัเป็นอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(อสม.) ร้อยละ 53.00 รองลงมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร้อยละ 51.50 และเป็น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 31.50 

ตามล�าดับและเป็นอาสาสมัครอื่นๆ ร้อยละ 13.00 ส�าหรับ

เหตผุลทีเ่ลอืกท�างานเป็นอาสาสมคัรแรงงาน (ตอบได้มากกว่า 

1 เหตุผล) พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเป็นตัวแบบที่ดีและสร้าง

ประโยชน์ให้ชุมชน ร้อยละ 77.00 รองลงมา เพื่อได้ใช้ความรู้ 

และทักษะที่มีในงานอาสาสมัคร ร้อยละ 66.00 และเพื่อได้

พบปะผู้อื่นและสร้างเครือข่ายทางสังคม ร้อยละ 58.50 ตาม

ล�าดับ และด้วยเหตุผลอื่น ร้อยละ 5.50

6.2 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของผลกำร

ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครแรงงำน

ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของผล

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานเพื่อตรวจสอบความ

ตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น พบว่าโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

แรงงานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

พิจารณาได้จาก ค่าไค-สแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ( 2= 23.73, df = 18, p = 0.164) ค่าดัชนี 

ความคลาดเคลื่อนการประมาณค่าโมเดล (RMSEA) มีค่า 

เท่ากับ 0.040 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนของส่วนที่เหลือจาก

การอธิบายได้ด้วยตัวแปร (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.004 ค่าดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.996 

ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (GFI) มค่ีาเท่ากบั 0.974 และ

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า 

เท่ากบั 0.936 ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด (Diamantopoulos 

& Siguaw, 2000, อ้างถึงใน รัชนีกูล และคณะ. 2550) ดัง

ตารางที่ 1 และภาพที่ 1
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ตำรำงที่ 1 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความกลมกลืนของโมเดลและผลการวิเคราะห์โมเดลดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
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ภำพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะและการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้ร้อยละ 

71.9 ในขณะที่แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม สามารถร่วมกันท�านาย

ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครได้ร้อยละ 82.9 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect = DE) กับอิทธิพลทางอ้อม 

(Indirect Effect = IE) ของตัวแปรสังเกตได้พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร คือ  

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (PB) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (VP) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.68** อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคืออิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคม (SS) ไปยังผลการปฏิบัติงานของอาสา

สมัคร (VP) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.52** อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส�าหรับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

(PSM) ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (VP) เนื่องจากไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม  

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (PSM) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (VP) ผ่านตัวแปรพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคม (PB) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.26** อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้นยังพบอิทธิพลทาง

อ้อมจากการสนับสนุนทางสังคม (SS) ไปยังผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (VP) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.30** อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส�าหรับค่าอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (PB) พบว่าแรงจูงใจในการ

บริการสาธารณะ (PSM) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (PB) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.39* อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการสนับสนุนทางสังคม (SS) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (PB) มีค่าอิทธิพลทางตรง

เท่ากับ 0.45** อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE) และ 

ค่าอิทธิพลโดยรวม (Total Effect : TE) ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

หมำยเหตุ : DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุกบัผลการปฏิบติังานของอาสาสมัครจะเหน็ได้ว่า การสนับสนุนทางสงัคม

มีอิทธิพลโดยรวมต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมากที่สุด โดยมีอิทธิพลที่ 0.82 เห็นได้ว่าการสนับสนุนทางสังคมไม่ได้ให้

ความส�าคัญที่อาสาสมัครเป็นตัวแสดงหลักเท่าน้ัน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 

ชุมชน โรงเรียน องค์การ และหน่วยงานของรัฐ ดงัน้ัน ภาคข้ีางต้นถอืเป็นปัจจยัสนับสนุนให้แก่ผลการปฏิบติังานของอาสาสมคัร 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Omoto & Snyder (1995 ; 2002, quoted in Penner et al., 2005, pp. 13-14) และในการวิจัยของ  

Teking nd z et al. (2016, pp.683-694) นอกจากนี้ อิทธิพลทางตรงแล้วการสนับสนุนทางสังคมยังส่งผลทางอ้อมต่อผลการ

ปฏบิตังิานของอาสาสมคัรผ่านพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยมค่ีาอทิธพิล 0.30 ส�าหรับตัวแปรในล�าดบัถัดมาทีมี่อทิธิพลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร คือ พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีอิทธิพลที่ 0.68 กล่าวได้ว่าอาสาสมัครเห็นความส�าคัญในกิจกรรม 

สาธารณะเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในชุมชนและยังต้ังอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือและแบ่งปัน  

สืบเน่ืองให้งานอาสาสมัครต้องใช้ความเสียสละของปัจเจกบุคคล เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับแตกต่างจากเงินค่าจ้างจากการ

ท�างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Batson (2012) และแนวคิดของ Omoto and Snyder (1995 ; 2002, quoted in Penner et al.,  

2005, pp.13-14) อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการบริการสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สะท้อน

ให้เห็นว่าอาสาสมัครแรงงานไม่ได้คาดหวังผลการปฏิบัติงาน เพราะยังขาดแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ดังที่อาสาสมัคร

แรงงานร้อยละ 5 ในกลุ่มตัวอย่างมีการเสนอแนะในแบบสอบถามต้องการให้เพิ่มค่าตอบแทน 1,500 บาทต่อเดือน จากที่ขณะนี้ 

จ่ายค่าตอบแทนให้ 600 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามกิจกรรมสาธารณะของอาสาสมัครในหน่วยงานของกระทรวงแรงงานไม่มี

การพรรณนางานทีชั่ดเจน เพราะไม่มโีครงสร้างองค์การทีใ่ช้ระบตุ�าแหน่งงาน หน้าทีค่วามรับผดิชอบ โอกาสความก้าวหน้าและ
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ความมั่นคงเหมือนการท�างานในรูปแบบองค์การ ส่งผลให้

ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ Belle (2013) ; ศุภรางศ์  

สุขถาวรธรรม (2555, น.110); จารุณี สารนอก (2553, น. 

132-134) และภัทรา โภคะสุนทรางกูล (2552, น.72-73) ก็

สนับสนุนในประเด็นน้ี แต่อิทธิพลทางอ้อมของแรงจูงใจใน

การบริการสาธารณะก็ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาสา

สมัครผ่านพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีค่าอิทธิพล 0.26 จะ

เห็นได้ว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะมีความส�าคัญต่อ

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมเนือ่งจากตัง้อยูบ่นความเหน็อกเหน็ใจ 

ความช่วยเหลือระหว่างกัน และยังท�าให้ผลการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นตาม แต่ในทางตรงข้าม แรงจูงใจใน

การบริการสาธารณะอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสา

สมัคร เพราะไม่มีการประเมินผลงานจึงท�าให้อาสาสมัครไม่

เห็นความส�าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ี แรงจูงใจ

ในการบริการสาธารณะต้องอาศัยพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ผลการปฏบิติังานของอาสาสมคัร ด้วย

เหตุที่การท�างานของอาสาสมัครแรงงานมีหน้าที่ส�าคัญคือ

การประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนใน

ชุมชนกับกระทรวงแรงงาน (คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัด

นนทบุรี, 2559, น.7-30) และต้องอาศัยระบบการประเมิน

ผลและท�าให้กิจกรรมสาธารณะของอาสาสมัครมีการจัดการ

องค์การและมีต�าแหน่งหน้าที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนขีด

ความสามารถ การสนับสนุนข้อมลูข่าวสาร และการสนับสนุน

ด้านกระบวนการ เพราะจะช่วยเสริมสร้างและท�าให้การ

บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ (Belle, 2013 ; ILO, 2007 ; 

Steen, 2006)

8. ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครแรงงานเป็นกลุ่มคน

ที่อาศัยในชุมชนและมีความสัมพันธ์แบบเครือข่าย แม้จะ 

ไม่ได้ท�างานอยูใ่นสถานประกอบการ แต่กท็�าหน้าทีเ่ป็นสะพาน

เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัลกูจ้างได้ด ีอนัสนบัสนุนและ 

คุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบด้วยอกีทางหน่ึง หมายความว่า 

การคุ้มครองแรงงานจะไม่จ�ากัดเฉพาะสถานประกอบการ 

และส่งเสริมให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมต่อการก�าหนดและ

นโยบายด้านแรงงานมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาและยก

ระดับสู่สหภาพแรงงาน โดยสอดรับกับข้อเสนอขององค์การ 

แรงงานระหว่างประเทศทีเ่หน็ว่างานอาสาสมัครช่วยให้เข้าถงึ 

ข้อมูลข่าวสารและยังเปิดเวทีเสวนาทางสังคม (ILO, 2007 ; 

Lamontaine, 2012)

อาสาสมัครแรงงานช่วยประสานงานด้านแรงงานใน

พื้นที่ชุมชน การเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

และคุ้มครองสิทธิแรงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่

เพื่อใช้วางแผนร่วมกับกระทรวงแรงงาน และการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน (กระทรวงแรงงาน, ม.ป.ป.) 

นอกจากน้ี อาสาสมัครก็เป็นหน่ึงในรูปแบบของการท�างาน 

แต่จัดอยู่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จึงถกเถียงกันมา 

โดยตลอด ในประเด็นน้ีควรมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่  

หรือควรก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

อย่างไร โดยที่อาสาสมัครแรงงานเห็นว่าควรมีค่าตอบแทน

เพราะเป็นแรงจูงใจการบรกิารสาธารณะและช่วยสนองความ

ต้องการพืน้ฐานตามทีน่�าเสนอไว้โดย Perry and Wise (1990) ; 

Perry and Hondeghem (2008) เพราะหากขาดการสนับสนุน

ปัจจัยน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมและผล

การปฏิบัติด้วยก็เป็นได้

ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการวจิยัสามารถแบ่งออกเป็น

สองประการ คือ (1) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวิจัยและ  

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน�าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

8.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อน�ำไปปฏิบัติ

 (1) อาสาสมัครแรงงานถือเป็นกลุ่มคนที่ท�าหน้าที่

แทนกระทรวงแรงงาน เพื่อเข้าถึงปัญหาของประชาชนใน

ชุมชน และอีกทางหน่ึงก็น�าปัญหาที่เกิดข้ึนมารายงานให้

หน่วยงานของรัฐ แต่จะมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายเพื่อ

น�าไปปฏบิติัหรือไม่น้ัน ต้องอาศยัการผลกัดนัจากภาครัฐและ

ระบุความชัดเจนในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน โดยที่
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แต่ละบุคคลอาจไม่ต้องท�าหน้าที่เหมือนกัน แต่ให้เกิดการจัด

แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

 (2) การทบทวนถึงสถานภาพของอาสาสมัครกับ

ประสิทธิภาพการท�างาน กล่าวคือภาครัฐจะมีการก�าหนด 

กฎเกณฑ์และแบบแผนส�าหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัร

อย่างไร เน่ืองจากอาสาสมคัรทีเ่ข้าร่วมหลายๆ หน่วยงานของ

รัฐ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรือเป็นการ

ลดทอนประสิทธิภาพการท�างานด้วยหรือไม่ เพราะจากกลุ่ม

ตัวอย่างมีอาสาสมัครแรงงานได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์กว่าร้อยละ 50 ประมาณได้ว่าอาสาสมัครแรงงาน 

1 คน เป็นอาสาสมัครในหน่วยงานของรัฐอื่นอีก 1-2 แห่ง

 (3) จากตวัแปรเหตทุัง้สามพบว่าการสนับสนุนทาง

สังคมมีอิทธิพลโดยรวม 0.82 ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมาก

ทีส่ดุต่อผลการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรแรงงาน ดงันัน้ ส�านัก 

แรงงานและหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องอาจ

ต้องสนับสนุนทางสังคมต่ออาสาสมัครแรงงาน แบ่งออกเป็น

สามด้าน ได้แก่ ด้านแรก คือ การสนับสนุนขีดความสามารถ

ของอาสาสมัครแรงงาน ด้านที่สอง คือ การสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสารเพื่อคอยท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างส�านักงาน

แรงงานจังหวัดกับแรงงาน โดยคล้ายคลึงกับคนกลางเพื่อรับ

ข้อเสนอและส่งมอบให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และด้านที่สาม คือ 

การสนับสนุนกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ

ภาวะผู้น�าของอาสาสมัครแรงงาน ทั้งน้ี มีความเป็นไปได้ที่

จะช่วยท�าให้ผลการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรแรงงานดยีิง่ขึน้

 (4) รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องตระหนักถึง

ความส�าคญัของภารกจิของหน่วยงาน เพราะอาสาสมัครทีม่า

ร่วมงานต้องเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมเป็นล�าดับ

แรก และงานอาสาสมคัรกบัค่าตอบแทนถือเป็นล�าดบัรองลงมา  

กล่าวคือการท�างานเพื่อได้รับค่าตอบแทนจะเหมาะสมกับ

การสะสมความมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจได้ แตกต่าง

จากงานอาสาสมัครที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสียสละ

และเห็นอกเห็นใจ ด้วยเหตุนี้การจ�ากัดให้อาสาสมัครหนึ่งคน

สามารถรับต�าแหน่งได้หน่ึงสถานที่โดยใช้แรงจูงใจจากค่า

ตอบแทนจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะและ

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่

 (5) การกดดนัและต่อต้านจากประเทศมหาอ�านาจ 

องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคมโลกในกรณีการ

ละเมิดสิทธิแรงงานและความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะปัญหา

ของการรวมตัวและจัดต้ังกลุ่มของแรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน

ประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ 98  

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบอย่างย่ิง 

ต่อการค้าระหว่างประเทศ ฉะน้ัน อาสาสมัครแรงงานจะ

สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างไร และผลกัดนัไปสูเ่ชิงนโยบาย

อย่างไร โดยผู้วิจัยเห็นว่าควรให้อาสาสมัครท�าหน้าที่จ�าลอง

บทบาทของสหภาพแรงงานในภาคนอกระบบ เพื่อส่งเสริม

การคุม้ครองสทิธิของแรงงานและเข้าใจถงึกระบวนการเจรจา

ต่อรองร่วมกัน 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรวิจัย

 (1) การวิจัยอาจมีการค้นหาตัวแปรเพื่อใช้ร่วม

ท�านายผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน จากผล

การศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะและการ

สนับสนุนทางสังคมได้ร้อยละ 82.9 หากมีการค้นหาและเพิ่ม

ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากสามตัวแปรในงานวิจัยน้ีอาจมี

ความเป็นไปได้ที่ค่าการท�านายอีกร้อยละ 17.1 จะเพิ่มขึ้น

  (2) อาสาสมคัรแรงงานถอืเป็นกลุม่คนทีม่บีทบาท

ทางสังคมโดยการจัดโครงสร้างและหน้าที่โดยกระทรวง

แรงงาน จะเห็นได้ว่าประชาชนที่ท�างานภาคนอกระบบและ 

เกษียณอายุการท�างานได้เข ้ามาร่วมเป็นคนกลางคอย 

ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

แต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจนและมี

ความเป็นไปได้หรือไม่ทีจ่ดัแบ่งความรับผดิชอบตามต�าแหน่ง

งาน ด้วยเหตน้ีุการวจิยัทีส่ามารถขยายผลต่อได้คอืการศกึษา

บทบาทและพจิารณาถงึการจดัโครงสร้างองค์การและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
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(3) อาสาสมัครแรงงานยังมีข้อถกเถียงถึงการท�างาน

เพื่อประโยชน์สาธารณะ จะมีความจ�าเป็นหรือไม่ที่ต้อง

มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหลายๆ ช้ินพบว่า 

ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินถือเป็นแรงจูงใจ 

ให้ผลการปฏบิตังิานดยีิง่ข้ึน ซึง่อาจหมายความว่าค่าตอบแทน

จ�านวนเงิน 600 บาท ยังไม่สร้างแรงจูงใจในการบริการ

สาธารณะให้แก่อาสาสมัครแรงงาน เพราะจากข้อเสนอแนะ

ในแบบสอบถามพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.5 เห็นว่าค่า

ตอบแทนยังขาดแรงจูงใจและประสงค์ให้เพิ่มเงินในส่วนน้ี  

ฉะน้ัน การวิจัยที่สามารถศึกษาต่อยอดได้คือการพิจารณา 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ หมายความว่า 

ต้องจดัท�าใบพรรณนางาน (Job Description) ด้วยการวิเคราะห์ 

งาน (Job Analysis) เพื่อสามารถประเมินค่าของงานของ

อาสาสมัครแรงงาน

(4) อาสาสมัครแรงงานในกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรม

สาธารณะที่ท�างานโดยอาศัยอ�านาจโดยชอบธรรมจากรัฐ 

อาจพิจารณาได้ว่าส�านึกหรือความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

(Accountability) อาจมีความแตกต่างจากอาสาสมัครที่ขึ้น

อยูก่บัองค์การทีม่ใิช่รัฐ (Non-Governmental Organization) 

ซึง่สมมตฐิานของผูวิ้จยัเหน็ว่าอาสาสมคัรในองค์การทีม่ใิช่รัฐ 

อาจมีความเป็นอิสระและมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ

มากกว ่าหรือไม ่ ที่ส�าคัญจะช ่วยในการพิจารณาถึง 

ค่าตอบแทนของอาสาสมัครควรจะมีหรือไม่มี ถ้ามีจะจ่าย 

ค่าตอบแทนที่เท ่าไรและอย่างไรให้เหมาะสมกับงานที ่

รับผิดชอบ

(5) กลุ่มตวัอย่างในทีน้ี่เลอืกโดยพืน้ทีท่ีม่อีตุสาหกรรม

จ�านวนมาก ถ้าขยายให้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ทั่วประเทศได้ก็จะดีต่อการศึกษาในภาพรวมและยกระดับ 

สู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะ แต่บทบาทของอาสาสมัคร

เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานประกอบการมากน้อยเพียงใด

เพราะโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีเพียงร้อยละ 3.5 เท่าน้ันที่

ท�างานในสถานประกอบการของภาคเอกชน หรือกล่าวได้

ว่าบทบาทจ�ากัดในชุมชนและปฏิบัติการเฉพาะภาคนอก

ระบบ เพราะมีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงกว่าร้อยละ 60 ฉะนั้น

ต้องก�าหนดบทบาทให้มคีวามชัดเจน มเิช่นน้ันจะมข้ีอสงัเกต

ว่าอาสาสมัครแรงงานท�าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายใดระหว่าง

รัฐบาล นายจ้าง หรือลูกจ้าง สะท้อนให้เห็นบทบาทของ

สหภาพแรงงานยังมีความส�าคัญอยู่หรือไม่ นับว่าเป็นข้อ

สังเกตที่ควรพัฒนาเป็นค�าถามการวิจัย
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