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Abstract 
 
The aim of this research was to find out the definition of sustained volunteerism and understanding 
volunteer process in senior volunteer of brain bank by using qualitative research methodology 
based on qualitative case study. To select the key informants by purposive sampling, data was 
collected by using focus group and in-depth interview with 10 senior volunteers of brain bank in 
Nakhon Ratchasima Province, the data were analyzed by inductive content analysis by 
classification, comparison and inductive conclusion. The result of this study showed that  sustained 
volunteerism in senior volunteer of brain bank means action without expecting something return 
in the form of money, voluntary action, action with ability according to their potential, action with 
happiness and action continuously. Sustained volunteer process can be divided in three phases; 
1) Antecedents experience of volunteerism, retirees decided to join as a member of senior 
volunteer of brain bank; 2) Experiences of Volunteers, senior volunteer joined the volunteer 
activities and received feedback that affected the decision to participate volunteer activities in the 
future; 3) Existence of Volunteerism, retirees evaluated the results and decided the participation in 
the long run. Results of this study will be used as a guideline for management of senior volunteer 
of brain bank effectively. 
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บทคัดย่อ 
 
บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนและทําความเข้าใจ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนจากมุมมองของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Qualitative Case Study) ด้วยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม
วุฒิอาสาท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีในการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง คือ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 ท่าน เทคนิคท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงอุปนัย (Inductive Content Analysis) ด้วยการ
จําแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่าการทํางานอาสาสมัคร
อย่างย่ังยืนหมายถึง การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง การกระทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน 
การกระทําด้วยความสมัครใจ การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง การกระทําด้วย
ความสุขใจ และการกระทําอย่างต่อเน่ือง และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ระยะ คือ 1) ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะท่ีผู้เกษียณอายุตัดสินใจเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง 2) ระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะท่ีวุฒิอาสาได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การร่วมทํางานอาสาสมัครและได้รับข้อมูลป้อนกลับซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครต่อไปหรือยุติบทบาท
ของการเป็นวุฒิอาสา และ 3) ระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะท่ีวุฒิอาสาประเมินผลลัพธ์ 
ท่ีได้จากการทํางานอาสาสมัครและตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไป ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็น
แนวทางในการบริหารการทํางานอาสาสมัครของวุฒิอาสาธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ: การทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน  

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
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บทนํา 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติดําเนินการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุ
หรือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมีจํานวนและสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยในปี 2537 มีจํานวน
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และปี 2548 พบว่า มีจํานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 10.4 
ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงตามนิยามของสหประชาชาติได้กําหนดว่าเม่ือประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็น
สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ถือว่าประเทศน้ันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Ageing Society) และในการสํารวจครั้งล่าสุด 
ปี 2557 พบว่ามีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรท้ังหมด (สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2557: 7) 
ในการสํารวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุอายุ 60 ปีข้ึนไป 10.73 ล้านคน 
โดยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับท่ี 2 ต่อจากประเทศ
สิงคโปร์ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุขท่ีทําให้ประชากรมีสุขภาพท่ีดีและมีอายุยืนยาวข้ึน และมุมมอง
ของสังคมท่ีมีต่อผู้สูงอายุได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ผู้สูงอายุจึงกลายมาเป็นทุนมนุษย์ของสังคม
(Human Capital) เ น่ืองจากพบว่าผู้สูงอายุบางท่านท่ีเกษียณจากการทํางานประจํา หรือยุติบทบาทใน 
การประกอบอาชีพ แต่ยังสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญาของตนในการทําประโยชน์ 
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้มีพระราชดํารัสพระราชทาน เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในท่ีประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เน่ืองในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคาร
สมองในการนําผู้ท่ีเกษียณอายุแล้วซ่ึงมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
นอกจากน้ีการทํางานอาสาสมัครยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อตัวอาสาสมัครด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ 
จากการศึกษาในเรื่องประโยชน์ของการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ พบว่าการทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุ 
มีอัตราการเสียชีวิตตํ่า หรือมีอายุท่ียืนยาวกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ทํางานอาสาสมัคร (Luoh & Herzog, 2002; Harris 
& Thoresen, 2005; Brown et al., 2003; Sabin, 1993; Mutchler, Burr, & Caro, 2003) ลดอัตราการเจ็บป่วย 
มีสุขภาพดีข้ึน อัตราการเจ็บป่วยลดลง นอกจากน้ีอาสาสมัครท่ีมีโรคประจําตัว หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอยู่
รายงานว่า ภาวะสุขภาพดีข้ึน (Lum & Lightfoot, 2005; Musick et al, 1999; Arnstein et al., 2002; Pillemer 
et al., 2010) นอกจากน้ียังส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีลดภาวะซึมเศร้า มีมุมมองต่อตนเองในทางบวก (Brown,  
House & Smith, 2008; Hong & Morrow-Howell, 2010; Musick & Wilson, 2003) มีความพึงพอใจในชีวิต 
เพราะการทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและช่วยให้ผู้สูงอายุผ่านช่วงเวลาเปล่ียนผ่าน 
จากการทํางานประจําไปสู่การใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ดี (Greenfield & Marks, 2004; Lum & Lightfoot, 2005; 
Musick et al, 1999) และคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ทางสังคมจากการได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพ่ือนอาสาสมัคร ผู้รับ
ความช่วยเหลือและชุมชน และป้องกันการแยกตัวจากสังคม ทําให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าเหงา ว้าเหว่ หรือถูกทอดท้ิง 
(Harris & Thoresen, 2005; Fried, 2004; Mutchler, Burr, & Caro, 2003; Musick & Wilson, 2003) 
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 จากความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ ในต่างประเทศจึงมี 
การศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ได้แก่ ประโยชน์ของการทํางาน
อาสาสมัครในผู้สูงอายุ (Morrow-Howell et al., 2003) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการทํางานอาสาสมัคร 
ของผู้สูงอายุ (Chambre, 1987; Thomas & Finch, 1990; Davila, 2009) การบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครของผู้สู งอายุ (Niyazi, 1996; Dingle, 2001; Rochester, 2002) ตลอดจนการพัฒนาตัวแบบ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครเพ่ือนํามาใช้ในการอธิบายการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในระยะต่าง ๆ 
(Omoto & Snyder, 1995; Penner, 2002; Chacon, Vecina, & Davila, 2007) ซ่ึงพอสรุปได้ว่าการศึกษาวิจัย 
ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ใช้การศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก จึงยังขาดการเติมเต็มองค์ความรู้ด้วยวิธีการ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีต่างกันไป โดยเฉพาะ 
ในประเทศไทยท่ียังขาดการศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในสังคมไทยเพ่ือนํา
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) มาร่วมเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยการค้นหา
ความหมายและองค์ประกอบเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ย่ังยืนจากมุมมองของวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือนําข้อค้นพบที่ได้มาเติมเต็มองค์ความรู้เ ร่ืองการส่งเสริม 
การทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในประเทศไทย และการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในยุคสังคมผู้สูงอายุ 
(Ageing Society) ให้กับผู้กําหนดนโยบายขององค์กรอาสาสมัครได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสนับสนุน
การทํางานอาสาสมัครในกลุ่มประชากรสูงอายุ และเป็นข้อมูลให้กับนักวิชาการและผู้ท่ีสนใจนําผลงานวิจัยไปศึกษา
ต่อยอดและเผยแพร่ในวงกว้าง ในการศึกษาวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกธนาคารสมองเป็นกรณีศึกษาเน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และทําหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางในการลงทะเบียนรวบรวมทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าของประเทศไทย ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการให้ความหมายเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนและทําความเข้าใจกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน 
 
แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครมาเป็นฐานคิดในการทําความเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือทําความเข้าใจ อธิบาย และ
คาดคะเนพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างลึกซ้ึง สําหรับแนวคิดทางทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวคิด
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ภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) แนวคิดทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ แนวคิดหน้าท่ี (Functional Approach) และ
แนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process) โดยสรุปดังน้ี 
 1. แนวคิดภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) เป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ
ปราศจากโรค และสามารถและดํารงกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในวัยสูงอายุ (WHO, 2002: 
12) โดยภาวะพฤฒพลังประกอบด้วย 3 เสาหลักท่ีสําคัญ คือ 
  1) การมีสุขภาพท่ีดี (Healthy) โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรับรู้และตระหนักถึงการดูแล
ภาวะสุขภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และมีความปลอดภัยในด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงการมีสุขภาพกายและใจท่ีดีทําให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตโดยรวมได้อย่างมีความสุข และเม่ือมี
อาการเจ็บป่วยก็ได้เข้ารับสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
  2) การมีความม่ันคงในชีวิต (Security) โดยการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุให้
เกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิต ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
นอกจากน้ียังรวมถึงการได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
  3) การมีส่วนร่วมกับสังคม (Participation) โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมตามความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างคุณค่าในตนเอง
ให้กับผู้สูงอายุ และทําให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา ว้าเหว่ หรือแยกตัวออกจากสังคม 

จากแนวคิดภาวะพฤฒพลังจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคงไว้ซ่ึงมีมุขภาพท่ีดี มีความม่ันคงใน
ชีวิต และมีส่วนร่วมกับสังคมนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในบ้ันปลาย ดังน้ันการทํางานอาสาสมัครจึงเป็นกิจกรรม
หน่ึงท่ีได้ถูกเลือกมาใช้ในการส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ (Harris & Thoresen, 2005; Lum & Lightfoot, 
2005) เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตามความมุ่งหมายของสหประชาชาติ คือ พลังสูงวัย 
ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ 

 2. แนวคิดหน้าท่ี (Functional Approach) 
 แนวคิดหน้าท่ีได้ถูกนํามาใช้ทําความเข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Clary et 

al,1992; Omoto & Snyder, 1995; Clary et al, 1998) โดยแนวคิดหน้าท่ีใ ห้ความสําคัญกับเหตุผลและ
เป้าหมายของการทําพฤติกรรมซ่ึงนําไปสู่การเกิดปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา สําหรับการนํามาอธิบายพฤติกรรม
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครเร่ิมต้นจากการนําแนวคิดหน้าท่ีมาใช้ในการทําความเข้าใจแรงจูงใจที่ทําให้
คนเราเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัครและยังคงทํางานอาสาสมัครต่อไป โดยสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบ
สําคัญท่ีทําให้เกิดการทํางานอาสาสมัคร ดังน้ี  
  1) การกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) หมายถึง การกระทําของคนระหว่าง
ผู้กระทํากับผู้ถูกกระทํา และผู้ถูกกระทําก็จะทําตอบ สําหรับในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ การกระทําระหว่างวุฒิ
อาสาธนาคารสมองกับชุมชน และการกระทําระหว่างสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
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  2) การทําหน้าท่ี (Function) หมายถึง การกระทําจะต้องมีเป้าหมาย แล้วเริ่มลงมือทําหน้าท่ี
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ัน เช่น เป้าหมายของวุฒิอาสา ธนาคารสมอง คือ การพัฒนาชุมชนและใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่
เพ่ือสร้างการยอมรับ และการมีตัวตนในสังคม 
  3) ผลของการทําหน้าท่ี (Product) หมายถึง ผลของการกระทํา โดยเม่ือมีการกระทําก็ย่อมมีผล
ของการกระทํา ซ่ึงอาจเป็นผลลัพธ์ทางด้านวัตถุหรือจิตใจ และหากผลการกระทําน้ีสามารถตอบสนองเป้าหมายท่ี
ต้องการก็จะเกิดการกระทําร่วมกันต่อไป 

นอกจากน้ีแนวคิดหน้าท่ีให้ความสําคัญกับแรงจูงใจท่ีมีผลโดยตรงต่อบุคคล และกระบวนการทางสังคม
ต้ังแต่เริ่มต้น ลงมือ และคงอยู่ต่อไป โดยมีมุมมองว่าคนเราความสามารถทําพฤติกรรมอาสาสมัครเดียวกันจาก
ปัจจัยทางด้านจิตใจท่ีแตกต่างกัน หรือทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างเดียวกันด้วยแรงจูงใจท่ีต่างกัน และเม่ือเข้าสู่
การทํางานอาสาสมัครและยังคงทําไปอย่างต่อเน่ืองน้ัน ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของบุคคลสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลน้ันได้ 
 3. แนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process) 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา นักวิจัยเริ่มให้ความสําคัญ 
ในการศึกษาการทํางานอาสาสมัครอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือทําความเข้าใจปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน 
การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง โดยแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ แนวคิดกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครของ Omoto และ Snyder (1995) ซ่ึงทําการศึกษาการทํางานอาสาสมัครในระยะยาว ซ่ึงพบว่า 
การทํางานอาสาสมัครสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
  1) ระยะก่อนเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร สิ่งสําคัญในระยะน้ีคือการค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้น 
ให้คนเราเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร ซ่ึงสามารถจําแนกได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิต ได้แก่ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากเพ่ือน และครอบครัว  
  2) ระยะการมีประสบการณ์ทํางานอาสาสมัคร เป็นระยะท่ีอาสาสมัครได้มีประสบการณ์ใน 
การทํางานอาสาสมัคร โดยประสบการณ์ท่ีได้รับเป็นไปได้ท้ังประสบการณ์ในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงจะส่งผล 
ต่อกระบวนการทํางานอาสาสมัครในระยะต่อไป 
  3) ระยะผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัคร เป็นการประเมินผลลัพธ์ท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการทํางานอาสาสมัคร ซ่ึงเกิดข้ึนได้ท้ังประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการสนับสนุนหรือการตัดสินใจทํางานอาสาสมัคร
ต่อไป และประสบการณ์ในทางลบซ่ึงส่งผลให้อาสาสมัครตัดสินใจยุติบทบาทการทํางานอาสาสมัครต่อไป 
  จากแนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process) แสดงให้เห็นพลวัตของการทํางาน
อาสาสมัครซ่ึงเกิดข้ึนอย่างเป็นข้ันตอนตามลําดับ โดยมีปัจจัยทางด้านจิตและสังคมท่ีส่งผลต่อการเกิดพลวัตน้ี  
ดังน้ันในการศึกษาและทําความเข้าใจจึงต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยหรือกุญแจสําคัญของความสําเร็จในแต่ละ
ข้ันตอนซ่ึงนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเลือกพ้ืนท่ีท่ีศึกษา  
  ผู้วิจัยทําการเลือกพ้ืนท่ีท่ีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกธนาคารสมอง 
ท่ีเป็นตัวแบบท่ีดีจากธนาคารสมองทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ 
การเป็นตัวแบบท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ มีโครงสร้างของการบริการจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจน จํานวน
สมาชิกวุฒิอาสาในพ้ืนท่ี ความหลากหลายของสาขาความเชี่ยวชาญของสมาชิกวุฒิอาสา มีการจัดประชุมติดตาม
ความคืบหน้าเป็นประจําทุกเดือน มีการทํากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี มีผู้นําท่ีเข้มแข็ง และ 
มีประวัติผลการทํางานอาสาสมัครเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป จากเง่ือนไขดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัย เน่ืองจากมีจํานวนสมาชิกวุฒิอาสาที่ข้ึนทะเบียนมากท่ีสุดจํานวนท้ังสิ้น 
87 ท่าน สมาชิกวุฒิอาสามีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ถึง 16 สาขา โดยมีโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและ
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น
ประจําปี 2557 
 2. การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากวุฒิอาสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา โดยขอคําแนะนํา 
จากประธานวุฒิอาสาร่วมกับการกําหนดคุณสมบัติในเบ้ืองต้นของวุฒิอาสาท่ีจะเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม คือ 
เป็นวุฒิอาสาที่เข้าร่วมการทํางานอาสาสมัครกับธนาคารสมองอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
และเป็นวุฒิอาสาท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ชัดและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่าย 
ในท้องถ่ิน เช่น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผู้นําชุมชนทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น โดยคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดได้จํานวน 8 ท่าน และเลือกวุฒิอาสาท่ีมีลักษณะโดดเด่นในการให้ข้อมูล 
ในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยน้ีผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยแนวคําถามผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และนําประเด็นการสนทนา
และแนวคําถามที่สร้างข้ึนมาตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ เน้ือหาสาระ 
ในการวิจัย ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย ความสอดคล้องของประเด็นต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือ 
กับความมุ่งหมายการวิจัย และนําผลลัพธ์ท่ีได้จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาใช้ในการปรับประเด็น 
การสนทนาและแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาเชิงอุปนัย (Inductive Content 
Analysis) ซ่ึงมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจากการจําแนกประเภทข้อมูลเพ่ือจัดหมวดหมู่ข้อมูลท่ีได้จาก
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การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีข้อมูลน้ันมีร่วมกัน และสร้างข้อสรุปและอุปนัย 
จากการหาคุณลักษณะร่วมของข้อมูลท่ีผู้วิจัยรวบรวมจากสนามวิจัยมาทําการวิเคราะห์ ตีความ และสรุป
ความหมาย โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และทําการสรุปข้อค้นพบจาก 
การวิจัย 
 โครงการงานวิจัยน้ีผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขท่ี SWUEC 099/59 ผู้ วิ จัย 
จึงตระหนักถึงประเด็นทางด้านจริยธรรมการวิจัยท่ีอาจเกิดขึ้น และหาทางป้องกันตลอดกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรมตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย โดยทบทวนอยู่เสมอว่ามีการกระทําใด 
ท่ีส่อไปในทางท่ีละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมการวิจัยหรือไม่ หรือคาดคะเนโอกาสเกิดข้ึนล่วงหน้าและหาทางป้องกัน
ไม่ให้ละเลยจนเกิดเหตุข้ึนซ่ึงผู้วิจัยช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธ์ิ
ของผู้ให้ข้อมูลทราบก่อนเริ่มดําเนินการสัมภาษณ์ ให้กับผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน รวมท้ังผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการตัดสินใจ
เข้าร่วมการให้ข้อมูลโดยสมัครใจรวมท้ังตระหนักต่อความสําคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว 
ของผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลหลักฐานเป็นความลับ  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหน่ึง ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครอย่างย่ังยืน และส่วนท่ีสอง กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ส่วนท่ีหนึ่ง: ความหมายของพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน 
 จากการค้นหาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง การกระทําโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง การกระทําประโยชน์
เพ่ือผู้อื่น การกระทําด้วยความสมัครใจ การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
การกระทําด้วยความสุขใจ และการกระทําอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. การกระทําโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง 

การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําโดยไม่หวังค่าตอบแทนเหมือนอย่างการทํางานเพ่ือการเลี้ยงชีพ
หรือการแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนตามท่ีได้ตกลงกัน การทํางานอาสาสมัครจัดเป็นหน่ึงในกลุ่มพฤติกรรมเอ้ือ
สังคม (Prosocial Behavior) ซ่ึงเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลผู้อ่ืนเป็นสําคัญ โดยไม่ได้คาดหวังรางวัล
หรือสิ่งตอบแทน  
     “การช่วยเหลือกับการทํางานอาสาสมัครมันต่างกัน เพราะการช่วยเหลือยังมีเรื่องของการตอบแทน 
แต่จิตอาสาหรืออาสาสมัครอย่าไปหวังเรื่องของสิ่งตอบแทนนะ” วุฒิอาสาท่านท่ี 1  
 2. การกระทําประโยชน์เพ่ือผู้อื่น 
 การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําท่ีมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเป็นสําคัญ โดยมุ่งหวังให้
ผู้อ่ืนได้พ้นจากความทุกข์หรือปัญหาท่ีพบเจอ ได้มีชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังการสร้างอนาคตท่ีดีให้กับผู้อ่ืน 
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  “ผมอายุ 73 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่มาก ผมจะทําประโยชน์ให้กับชุมชน ให้กับประเทศชาติ ให้ดีท่ีสุด 
ให้มาก” วุฒิอาสาท่านท่ี 4 
 3.การกระทําด้วยความสมัครใจ 

การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําท่ีเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ การกระทําด้วย
ความสมัครใจเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําให้อาสาสมัครมีความพร้อมอุทิศตนและทุ่มเททํางาน
ช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
  “มีเวลาว่างก็มาช่วยได้ และยังเป็นท่ีรักของหน่วยงานอยู่ จะไปขอความร่วมมือจากใคร ๆ จาก
เพ่ือน ๆ รองผู้ว่าบ้าง อะไรบ้าง ก็ได้มาช่วยกันตรงน้ีก็ยังทําได้อยู่ ก็ยินดีจะทํา” วุฒิอาสาท่านท่ี 5  
 4. การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

 การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําด้วยการใช้ความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ดังน้ันไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครได้เพียงแค่นําความรู้และประสบการณ์
ของตนเองมาทําประโยชน์ให้กับชุมชน ท้ังน้ีต้องไม่ฝืนหรือทําในสิ่งท่ีเกินกําลังของวุฒิอาสา หรือไม่ทําให้ตนต้อง
เดือนร้อน 
  “ดีใจท่ีได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยการใช้ความรู้ท่ีมี คือ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
และป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและโรคระบาดในกลุ่มเด็ก ๆ” วุฒิอาสาท่านท่ี 4  

5. การกระทําด้วยความสุขใจ 
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําท่ีมิได้หวังผลลัพธ์ในรูปของรางวัลหรือค่าตอบแทนแต่สิ่งท่ีวุฒิ

อาสาได้รับคือความสุขใจที่ได้รับจากการเป็นผู้ให้หรือการได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน 
ซ่ึงความสุขใจท่ีได้รับน้ีเป็นเสมือนพลังผลักดันให้วุฒิอาสามีความมุ่งม่ันที่จะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง และ 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังสนใจท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับ
สังคมต่อไป 
 “ผมคิดว่าผมทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไร ทําอะไรท่ีทําให้สังคมมีความสุข 
ตัวเองมีความสุข และอะไรท่ีผมทําแล้วผมมีความทุกข์ผมก็ไม่ทํา” วุฒิอาสาท่านท่ี 3  

6. การกระทําอย่างต่อเน่ือง 
 การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําท่ีมีความต่อเน่ืองจากอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ทางบวก 

ท่ีวุฒิอาสาท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงทําให้วุฒิอาสาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขใจท่ีได้ทําตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และส่งผลให้เกิดความต้ังใจท่ีจะทํางานอาสาสมัครต่อไปในอนาคต  
  “กิจกรรมเรามีท่ีมาท่ีไปคนท่ีเข้ามาก็ประทับใจ ก็บอกเพ่ือนว่าได้ทําให้กับสมเด็จฯ ด้วย เพราะ
นอกจากพัฒนาคนอ่ืนแล้ว เราก็ได้พัฒนาตัวเองด้วย และก็ต้ังใจจะทําต่อไป” วุฒิอาสาท่านท่ี 1 
 จากความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนท่ีได้จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยด้วยการนําข้อค้นพบท่ีได้มากําหนดนิยามปฏิบัติการของแต่ละ
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยสําหรับการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณในระยะต่อไป ร่วมกับข้อค้นพบท่ีได้จาก 
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาสมัครในผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 
เชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมการทํางานตามกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน 
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน 
ของวฒุิอาสาธนาคารสมองต่อไป 
 ส่วนท่ีสอง: กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย พบว่า ในการดําเนินงานอาสาสมัครของวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถ
แบ่งกระบวนการทํางานอาสาสมัครออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร ระยะ
ได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร และระยะการดํารงอยู่ของการเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยสรุป 
ได้ดังน้ี 
 1. ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร 
 กระบวนการเข้าสู่การเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเกิดข้ึนจาก 2 วิธีหลัก คือ วุฒิอาสาได้รับหนังสือ 
เชิญเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วง
ก่อนการเกษียณอายุ  
  “จริง ๆ แล้วท่ีมาเป็นวุฒิอาสาก็ได้รับหนังสือในปีท่ีเกษียณเค้าจะส่งมายังทุกหน่วยงาน เราก็ว่าง
แล้วและได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และได้ทํางานถวายสมเด็จด้วย” วุฒิอาสาคนท่ี 8 
 และการเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาภายหลังการเกษียณจากการชักชวนของเพ่ือน ๆ หรือคนรู้จักท่ีเป็นวุฒิ
อาสา 
  “ได้รับการชักชวนจากสมาชิกวุฒิอาสาให้มาอยู่ด้วยกัน ก็สนใจเข้าร่วมมาตลอด” วุฒิอาสาคนท่ี 3 
  จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตท่ีทําให้ผู้ท่ีเกษียณอายุตัดสินใจ
เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง คือ แรงจูงใจอาสา ซ่ึงมาจากความต้องการอุทิศเวลาหลังเกษียณในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสังคมท่ีสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม จากการชักชวนจากเพื่อนหรือ
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาจากบุคคลรอบข้าง 
 2. ระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร 
 เม่ือผู้ท่ีเกษียณอายุตัดสินใจเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง และได้มีประสบการณ์ในการทํา
กิจกรรม ซ่ึงเป็นระยะสําคัญต่อการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไป หรือยุติบทบาทการทํางาน
อาสาสมัคร อันเป็นผลมาจากการประเมินประสบการณ์ท่ีได้จากการทํางานอาสาสมัคร จากข้อค้นพบที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทํางานอาสาสมัคร คือ ความ
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร หากได้รับประสบการณ์ในทางบวกวุฒิอาสาจะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัคร โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของอาสาสมัครท่ีสําคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํางานอาสาสมัคร 
และปฏิสัมพันธ์จาเพ่ือนร่วมกิจกรรม 
 “สิ่งท่ีได้มาคือการได้รับการต้อนรับจากวัด จากโรงเรียนท่ีเราไป เค้ามีความอ่ิมเอมกับสิ่งท่ีเราทําให้ 
เค้าบอกว่าอาจารย์แม่มาต้องต้อนรับอาจารย์แม่แบบน้ี อาจารย์แม่มีพระคุณ” วุฒิอาสาท่านท่ี 1 
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      “ผมก็ลองผิดลองถูกด้วยตนเองไม่ได้ไปเรียนรู้ท่ีไหน จากน้ันก็เผยแพร่ก็เริ่มมีพวกครูพานักเรียนมา
เรียน หรือไม่ก็ชุมชน…ท่านปลัดลงมาเย่ียมผมถึงบ้าน บอกคิดได้ยังไง ทําได้ยังไง ท่ัวประเทศมีคุณคนเดียวนะท่ีทํา
อันน้ี ผมก็เลยภูมิใจตัวเอง เพราะงานน้ีช่วยสังคมได้เยอะ ทํายังไงให้คนรายได้น้อยมีรายได้เพ่ิม” วุฒิอาสาท่านท่ี 3 
 3. ระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร 
 เม่ือวุฒิอาสาธนาคารสมองได้มีประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัครจะประเมินประสบการณ์ท่ีได้รับ
ท้ังจากในระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครและระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร 
หากวุฒิอาสาได้รับการตอบสนองในแต่ละระยะอย่างเหมาะสมจะนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
แรงจูงใจได้รับการตอบสนอง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร และได้รับความพึงพอใจ 
ในการทํางานอาสาสมัคร ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้วุฒิอาสาตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไปตราบเท่าท่ี
ยังคงมีความพร้อม รวมท้ังการเชิญชวนเพ่ือนหรือคนรู้จักให้เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือพัฒนาและ
ช่วยเหลือชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป 
  “สิ่งใดท่ีเราเห็นเราก็สะท้อนออกมาให้เค้าพัฒนา สิ่งใดที่บกพร่องเราก็เอามาเสริมให้กับเด็กใน
ชุมชนของเรา เราเป็นเหมือนโอเอซิสท่ีจะให้ความรู้ในการสร้างเด็ก…ผมจะทําประโยชน์ให้กับชุมชน ให้กับ
ประเทศชาติ ให้ดีท่ีสุด ให้มากท่ีสุด ก็เลยต้ังใจว่าเอาเด็กไปก่อน ก็เลยไปลงท่ีเด็ก…สิ่งท่ีผมได้จากตรงน้ีคือ 
ประสบการณ์ ทําให้ผมไม่อยากออกไป สง่า สมาร์ท พวกเราเป็นคนลักษณะน้ีท้ังหมด” วุฒิอาสาท่านท่ี 4 
 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนท่ีได้จากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัยในระยะต่อไปด้วยวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมการทํางานตาม
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมองต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนํามาสู่การอภิปรายผลในแต่ละประเด็นได้ ดังน้ี การวิจัยคร้ังน้ีได้อภิปรายในประเด็น
ของความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนจากมุมมอง
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังน้ี 
 ประเด็นแรกความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน พบว่า การทํางานอาสาสมัครอย่าง
ย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง 
การกระทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน การกระทําด้วยความสมัครใจและการกระทําอย่างต่อเน่ือง สําหรับความหมาย 
ท่ีผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษาวิจัยน้ี ได้แก่ การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง การกระทํา
ด้วยความสุขใจ และ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 การกระทําโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย
สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยท่ัวไปจากมุมมองท้ังทางด้านจิตวิทยาและสังคม
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วิทยา (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544; Penner, L. A., 2002) คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นเรื่องของการเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคคลผู้อ่ืนเป็นสําคัญ การกระทําโดยมาหวังสิ่งตอบแทนในรูป 
ของทรัพย์สินเงินทองจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานสําคัญของการทํางานอาสาสมัคร ท้ังน้ีสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้
ด้วยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ซ่ึงมีมุมมองในการเข้าใจพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครจากพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ 
โดยสิ่งท่ีอาสาสมัครคาดหวังจะได้รับมิใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นความพึงพอใจ หรือความสุขใจท่ีได้รับ 
จากการทํางานอาสาสมัครเป็นสําคัญ 
  การกระทําประโยชน์เพ่ือผู้อื่น จากข้อค้นพบท่ีได้สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครโดยท่ัวไปจากมุมมองท้ังทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทํา 
ท่ีมุ่งทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน หรือให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือเป็นสําคัญ 
(ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544; Pual, 1990) ดังน้ัน วุฒิอาสาท่ีเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครจึงอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เสียสละและพร้อมอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอเม่ือมีโอกาส  
  การกระทําด้วยความสมัครใจ จากข้อค้นพบท่ีได้สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครโดยท่ัวไปจากมุมมองท้ังทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทํา 
ท่ีมิได้มีการบังคับ หรือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตาม (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544; Pual, 1990; Volunteering 
Australia, 2011) วุฒิอาสามีอิสระที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความพร้อมและความสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม 
อาจมีรูปแบบของการทํางานท่ีวุฒิอาสาพึงปฏิบัติตาม เพ่ือทําให้การบริหารงานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ และเกิด
การทํางานอาสาสมัครอย่าง 

    การกระทําอย่างต่อเนื่อง จากข้อค้นพบท่ีได้สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครโดยท่ัวไปจากมุมมองท้ังทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา คือ การทํางานอาสาสมัครมีลักษณะ 
ของการดําเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเน่ือง หรือดําเนินไปในช่วงเวลาหน่ึง (Cnaan, 1996; Penner, 2002) 
จึงแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือโดยท่ัวไปท่ีอาจเกิดข้ึนและยุติลงทันทีเม่ือเหตุการณ์น้ันผ่านไป แต่ในการ
ทํางานอาสาสมัครน้ันวุฒิอาสาจะมีความผูกพันในเป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการดําเนินการ อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์อันมีค่าท่ีได้รับจากการทํากิจกรรม โดยหากได้รับความพึงพอใจหรือความสุขใจจากการทํางาน
อาสาสมัคร วุฒิอาสาจะมีกําลังใจท่ีจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไป ท้ังน้ี การเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่บนพ้ืนฐานของความพร้อมของวุฒิอาสาแต่ละท่านเป็นสําคัญ เน่ืองจากวุฒิอาสาเป็นผู้สูงอายุ ดังน้ัน 
บางคร้ังหรือบางช่วงเวลาอาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะปัญหาด้านสุขภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม 
(Activity Theory) ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครด้วยความสุขใจในผู้สูงอายุเป็นผลมาจาก 
การทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้ ซ่ึงนําไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตและ 
มีภาพลักษณ์ต่อตนเองในทางบวกจึงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุต้ังใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง  
 ส่วนความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน ท่ีแตกต่างจากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงค้นพบจากการการวิจัยน้ี ได้แก่ 
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  การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง จากข้อค้นพบท่ีได้แสดงให้เห็นว่า
การท่ีวุฒิอาสาได้ทํางานท่ีตรงกับความรู้ความเช่ียวชาญของตนเองทําให้วุฒิอาสาทํางานอาสาสมัครด้วยความม่ันใจ 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีต่างไปจากการทํางานประจําท่ีเคยทํามาก่อนการเกษียณ ทําให้วุฒิอาสาสามารถปรับตัวเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ดี และการได้นําความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทําให้วุฒิ
อาสาเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพราะถึงแม้ตนเองจะเกษียณอายุแล้วก็ยังสามารถ 
ทําตนให้เป็นประโยชน์และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมพลัง 
(Empowerment Theory) ท่ีอธิบายว่า เม่ืออาสาสมัครได้ใช้ศักยภาพของตนเองทํางานอาสาสมัครจะสร้าง
ความรู้สึกเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง และนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  

การกระทําด้วยความสุขใจ จากข้อค้นพบที่ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งท่ีวุฒิอาสาได้รับจากการทํางาน 
งานอาสาสมัครท่ีมิใช่ค่าตอบแทนหรือทรัพย์สินเงินทอง แต่สิ่งสําคัญท่ีได้รับ คือ ความสุขใจจากการเป็นผู้ให้ หรือ
การได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน ซ่ึงความสุขใจท่ีได้รับน้ีเป็นเสมือนพลังผลักดันให้ 
วุฒิอาสามีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับสังคมต่อไป รวมท้ังช่วยสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังให้กับผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วม 
ในการทํากิจกรรมกับชุมชนและสังคม (WHO, 2002: 12) 

 ประเด็นท่ีสองรูปแบบของกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน พบว่า กระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างย่ังยืนมีรูปแบบเป็นพลวัต หรือกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครของโอโมโตะและสไนเดอร์ (1995) ท่ีได้แบ่งกระบวนการทํางานอาสาสมัคร
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร ระยะได้รับประสบการณ์การทํางาน
อาสาสมัคร และระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
สําคัญที่ทําให้ผู้เกษียณอายุในการเข้าสู่ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ แรงจูงใจอาสาและ 
การสนับสนุนทางสังคมหรือการซักชวนจากบุคคลใกล้ชิด และเม่ือเข้าสู่ระยะได้รับประสบการณ์การทํางาน
อาสาสมัครวุฒิอาสาจะเกิดการรับรู้ในผลลัพธ์ท่ีได้จากการทํางานอาสาสมัคร ซ่ึงผลลัพธ์ดังกล่าวน้ีจะส่งผล 
ไปสู่ระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร โดยหากผลลัพธ์ท่ีได้สามารถตอบสนองแรงจูงใจ หรือเติม 
เต็มความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้ วุฒิอาสาจะยังคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเน่ืองต่อไป และนําไปสู่กระบวนการ
ทํางานอาสาสมัคร ย่าง ย่ัง ยืน  ในขณะเดี ยวกันหากวุฒิอาสาไ ด้รับผลลัพ ธ์ ใน ด้านลบ  หรือผลลัพ ธ์ 
ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ วุฒิอาสาจะหยุดการเข้าร่วมกิจกรรม และยุติบทบาทของการเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผลการศึกษาท่ีได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานอาสาสมัคร
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และการทํางานอาสาสมัครในผู้สูงอายุในการนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.1 จากข้อค้นพบเรื่องกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน พบว่า การทํางานอาสาสมัคร 
มีลักษณะเป็นพลวัต โดยแต่ละกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ันธนาคารสมองควรนําข้อค้นพบ
จากงานวิจัยไปใช้เสริมสร้างการทํางานของวุฒิอาสาธนาคารสมองและบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
อาสาสมัคร (Volunteer Management) โดยเริ่ม ต้ังแต่ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร 
ด้วยการจูงใจให้ผู้ ท่ีเกษียณอายุให้สนใจเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) เห็นประโยชน์ของการทํางานอาสาสมัคร 
ท้ังประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและประโยชน์ต่อตนเอง เพราะการทํางานอาสาสมัครนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพดี
แล้วยังช่วยเติมเต็มแรงจูงใจอาสาให้กับผู้สูงอายุ ในระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครควรให้การ
สนับสนุนทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานของวุฒิอาสาอย่างเหมาะสม เพราะแม้วุฒิอาสามิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
จากการทํางานอาสาสมัครในรูปของทรัพย์สินเงินทองและยินดีท่ีจะเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครโดยสมัครใจ 
แต่การจัดกิจกรรมอาสาสมัครจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบ หนังสือ 
คู่มือ สําหรับประกอบการบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงงบประมาณสําหรับการบริหารงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองในแต่ละจังหวัด ด้วยการมอบหมายงานอาสาสมัครท่ีตรงกับความรู้และความเช่ียวชาญตาม 
ท่ีวุฒิอาสาแต่ละท่านได้ระบุไว้ตอนเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสา และในระยะการดํารงอยู่ของการเป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองควรให้ความสําคัญในเรื่องการยกย่องและช่ืนชมวุฒิอาสาท่ีเสียสละเวลามาทํางานอาสาสมัคร 
ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ ซ่ึงทําให้วุฒิอาสารู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
และนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน นอกจากน้ีทําให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าในประชากรสูงอายุ 
ในบทบาทและฐานะของผู้ให้แก่สังคม และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและขยายผลความสําเร็จให้ครอบคลุม 
ท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย ธนาคารสมองควรให้การส่งเสริมเรื่องการฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างวุฒิอาสาแต่ละจังหวัดอย่างต่อเน่ือง  
  1.2 หน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับผู้สูงอายุโดยตรง ควรให้ความสําคัญในเรื่อง
การวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการวางแผน
ทางการเงินแล้ว ควรให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมการใช้เวลาว่างหลังการเกษียณในการทําประโยชน์ 
เพ่ือชุมชนและสังคมหรือเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีมีความพร้อม (Active Ageing) 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับประชากรในวัยอ่ืน 
เพราะในช่วงเวลาอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ 
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ทําให้กําลังแรงงานในสังคมลดลง ดังน้ัน 
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ผู้สูงอายุจึงเป็นทุนมนุษย์ท่ีสําคัญของประเทศท่ีจะกลับเข้าสู่แรงงานทางอ้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ร่วมกับประชากรวัยอ่ืน นอกจากน้ีการทํางานอาสาสมัครยังเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
ภายหลังการเกษียณได้ดี เพราะทําให้ผู้สูงอายุยังคงมีสังคมและได้ใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์ และทําให้รู้สึก 
เห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงช่วยลดปัญหาเรื่องการเสื่อมถอยของสุขภาพก่อนเวลาอันควรและลดภาวะซึมเศร้าและ
แยกตัวออกจากสังคม 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 
  2.1 จากข้อค้นพบที่ได้แสดงให้เห็นความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนจากมุมมองวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยท่ัวไป และในการศึกษา
วิจัยน้ีเลือกธนาคารสมองเป็นพ้ืนท่ีในการศึกษาอาจมีข้อจํากัดในการถ่ายย้ายไปใช้ได้ (Transferability) ดังน้ัน
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในการทําความเข้าใจความหมายของการทํางานอาสาสมัครในทุกมิติผู้สูงอายุ ผู้ท่ีสนใจ
ศึกษาในเรื่องเดียวกันน้ีอาจขยายขอบเขตด้านพ้ืนท่ีไปยังกลุ่มผู้สูงอายุท่ีทํางานอาสาสมัครในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น 
คลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพ่ือค้นหาว่ายังมีข้อค้นพบอีกหรือไม่ในการทํา 
ความเข้าใจการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนของผู้สูงอายุ เพ่ือนํามาบูรณาการกับองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย 
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ย่ังยืนในผู้สูงอายุของประเทศไทย 
 2.2 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีหลากหลายท้ังการใช้วิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสานวิธี 
เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านจิตและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืน และกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างย่ังยืน โดยอาจใช้ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยน้ีมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้สําหรับส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างย่ังยืนในผู้สูงอายุในกระบวนการทํางานอาสาสมัครแต่ละ
ระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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