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การวิจยั ครัง@ นี@เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธรี ปู แบบเชิงสํารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะ
ดังนี@ ระยะที 1 มีจุด มุ่งหมายเพือศึกษาความหมายของการทํางานอาสาสมัค รอย่างยังยืนและ
กระบวนการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยการสนทนากลุ่ ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับวุฒอิ าสาจํานวน 10 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
หมายถึง การกระทําทีประกอบด้ว ยลัก ษณะทีสําคัญ คือ ทําไปไม่ห วัง ผล ทําประโยชน์ เ พือผู้อืน
ไม่ฝืนใจทํา ทําด้วยความรูท้ มีี ทําด้วยความสุขใจ ทําต่อเนืองไปไม่ย่อท้อ ส่วนกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน ประกอบด้วยขัน@ ตอนการทํางานอาสาสมัคร5 ขัน@ คือ สร้างหลักการ สร้าง
สัมพันธ์สร้างกิจกรรมสร้างคนและสร้างการประชาสัมพันธ์ระยะที 2 มีจุดมุ่งหมายเพือค้นหาอิทธิพล
ของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีมีต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน กลุ่มตัวอย่างเป็ นวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองจํานวน 319 คน เครืองมือทีใช้เป็ นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ
สร้างมาจากผลการศึกษาทีจากการวิจยั ในระยะที 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุตวั แปรมีค่าความเชือมันอยูร่ ะหว่าง 0.74-0.96 และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบจําลอง
สมการโครงสร้างเชิงเส้นผลการวิจยั พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ น
จิตและสังคมทีมีต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง มีความกลมกลืน
2

กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า χ 2 = 31.74, Dƒ = 31, ( χ /df) = 1.024,GFI = 0.99, AGFI = 0.95,
CFI = 1.00, NFI = 1.00, RMSEA = 0.009 ทัง@ นี@แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครและการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน และความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัครมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ซึงร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนได้รอ้ ยละ85การวิจยั ระยะที 3 มีจุดมุ่งหมาย
เพือสร้างแนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองเก็บรวบรวม
ข้อ มูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก กับประธานวุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง เจ้าหน้ า ทีกลุ่ ม ประสานและ
อํานวยการธนาคารสมอง และผู้เชียวชาญเกียวกับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองแบ่งออกได้เป็ น 2 แนวทาง คือ 1) การ
ส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้านบุคคล ประกอบด้วย การส่งเสริมแรงจูงใจอาสา และ
การส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร 2) การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธ์ การสร้างหลักการ การสร้างกิจกรรม การสร้างคน
และการสร้างการประชาสัมพันธ์
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There were three research phases applied in this study. The first phase aimed to
establish a definition of sustained volunteerism and understanding the volunteer process among
senior volunteers at the Brain Bank by using qualitative research methodology based on
qualitative case study. The second phase was to explore the model of casual factors that
correlate with sustained volunteerism among senior volunteers at the Brain Bank. The third phase
was proposed to promote sustained volunteerism and volunteer process in senior volunteers at
the Brain Bank.
The first phase consisted of qualitative research and the data was collected by using a
focus group and in-depth interviews with senior volunteers at the Brain Bank in
NakhonRatchasima Province. The results of this study revealed that sustained volunteerism
among senior volunteers at the 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 continuous action. The sustained volunteer process can be divided into six
components; 1) The principle of working together; 2) Planning activities; 3) Continuous action; 4)
Monitoring and project expansion; 5) Publicity of performance; 6) Creating good relationships
between members.
The second phase had a quantitative research sample size of three hundred and
nineteen participants, using purposive sampling with a six level rating scales adopted for use in
this study and the question guide used was developed from the research results obtained in the
first phase. Structural Equation Modelling was applied and it was found that the model of casual
factors correlated with sustained volunteerism in line with the empirical data x2 = 31.74, Df = 31,
GFI = 0.99, RMSEA = 0.009, CFI = 1.00 and NFI = 1.00. Perceived behavior of sustained
volunteerism was the sole factor that had a direct effect to volunteer motivation and the
satisfaction of volunteers. The behavior of sustained volunteerism had an indirect effect to
volunteer motivation toward satisfaction of volunteer and could explain eighty-five percent of
variance in terms of behavior of sustained volunteerism.
The third phase consisted of qualitative research and the question guide used was
developed from the research results in the second phase. The staff from Brain Bank, senior
specialist and chairman from the pilot provinces were interviewed. The results showed that
specific content for promoting sustained volunteerism and the volunteer process among senior
volunteers at the Brain Bank into two main areas, include (1) guidelines for promoting sustained
volunteerism in human factors; (2) guidelines for promoting sustained volunteerism process.

ปริญญานิพนธ์
เรือง
การวิจยั แบบผสานวิธเี พือการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ของ
พรรณธิภา เอียมสิรปิ รีดา
ได้รบั อนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
………………..…………………...……….…………คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปญั ญาสกุล)
วันที..........เดือน..........................พ.ศ…2560…..
อาจารย์ทปรึ
ี กษาปริญญานิพนธ์

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

……………..………….……….……ทีปรึกษาหลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน)

………..………..………………………ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)

……………..………….……….……ทีปรึกษาร่วม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึงโพธิ 7สภ)

……..…………………..…..…….……กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน)
………………..………..………...……กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นริสรา พึงโพธิ 7สภ)
………………..………..………...……กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วิชุดา กิจธรธรรม)
………………..………..………...……กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร)

ประกาศคุณูปการ
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บทที 1
บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้เข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ตัง% แต่ พ.ศ. 2548 คือ มีสดั ส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขน%ึ ไปสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากร โดยจํานวนผูส้ ูงอายุกําลังเพิม= ขึน% ด้วยอัตรา
ทีเ= ร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะทีป= ระชากรรวมเพิม= ขึน% ด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านัน%
โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขน%ึ ไป เป็ นสัดส่วนเกิน
10% หรืออายุ 65 ปี ขน%ึ ไป เกิน 7% ของประชากรทัง% ประเทศ ถือว่าประเทศนัน% ได้ก้าวเข้าสู่สงั คม
ผูส้ ูงอายุ (Aging Society) และจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื=อสัดส่วน
ประชากร อายุ 60 ปี ขน%ึ ไป เพิม= เป็ น 20% และอายุ 65 ปี ขน%ึ ไป เพิม= เป็ น 14% โดยประเทศไทย ได้
นิยามคําว่า “ผูส้ งู อายุ” ไว้ใน พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุพ.ศ. 2546 ว่าหมายถึง “ผูท้ ม=ี อี ายุ 60 ปี ขน%ึ ไป”
ตามคาดประมาณประชากรของสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมสูงวัย อย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ มีสดั ส่วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขน%ึ ไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็ นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super
Aged Society) เมื=อมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขน%ึ ไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 ซึ=งการเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุน%ีสงิ= สําคัญอย่างยิง= ก็ คือ การมีความรูค้ วามเข้าใจในการเปลีย= นผ่านไปสู่การเป็ นผูส้ ูง
วัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื=อให้สามารถดํารงชีวติ และอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ =นื ได้ (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2557)
ประเด็นเรือ= งสังคมผูส้ งู อายุจงึ ได้รบั ความสนใจทัง% ในระดับประเทศและระดับโลก เนื=องจาก
มีผลกระทบทัง% ในระดับจุลภาคและมหภาค ตัง% แต่ความเป็ นอยูใ่ นครัวเรือน การผลิตสินค้าและบริการ
การจ้างงาน การจัด สรรทรัพ ยากรทางสุ ขภาพและสัง คมของประเทศไปจนถึง การโอกาสในการ
เติบโตและแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงเป็ นประเด็นทีท= า้ ทายทุกภาคส่วนที=เกี=ยวข้องในการร่วมมือกัน
กําหนดทิศทางและเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ดงั กล่าว ด้วยการวางแผนอย่างบูรณาการ
และเป็ นรูปธรรม ภายใต้การคํานึงถึงเงื=อนไขต่างๆ ทีเ= กี=ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ เพราะผูส้ ูงอายุในแต่ละ
ช่วงวัยมีลกั ษณะแตกต่างกันทัง% ทางด้านศักยภาพ แจงจูงใจ ความต้องการ ปญั หาและข้อจํากัดต่างๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นที=มอี ายุระหว่าง 60-69 ปี ที=ส่วนใหญ่ ยงั คงมีค วามพร้อมทัง%
ทางด้านสุขภาพกายและใจในการทํากิจกรรมทางสังคมได้เป็ นอย่างดี หรือทีเ= รียกว่าเป็ นกลุ่มพฤฒ
พลัง (Active Ageing) โดยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญและวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุผ่านการ
กําหนดนโยบายในระดับต่างๆ ทัง% แผนงานในระยะสัน% และระยะยาว เพื=อสร้างมันใจว่
= าประเทศไทย
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เตรียมพร้อมรับมือสังคมผูส้ ูงอายุได้ทงั % ในปจั จุบนั และอนาคต โดยมีเป้าหมายทีส= ําคัญ คือ การสร้าง
สังคมทีม= กี ารอยูร่ ว่ มกันของประชากรในทุกช่วงวัยอย่างพึง= พิง
สําหรับแผนในระยะยาวทีเ= กี=ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในด้านสัง คมเพื=อ เตรียมรับมือ กับการขยับเข้าสู่ส งั คมผู้สูง อายุอ ย่างสมบูรณ์ (Aged
Society) เมื=อสิน% สุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที= 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่งผลให้
ภาระการคลังเพิม= ขึน% อัตราการพึง= พาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผูส้ ูงอายุเพิม= สูงขึน% มี
แนวโน้มต้องพึง= พาแรงงานจากประเทศเพื=อนบ้าน ดังนัน% การนํ าแรงงานผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ระบบทัง%
ทางตรงและทางอ้อมจึงเป็ นสิง= จําเป็ น ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวติ เพื=อร่วมกัน
ขับเคลื=อนให้คนไทยในอนาคตเป็ นมนุ ษย์ทส=ี มบูรณ์ เป็ นพลเมืองที= สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง เป็ น
พลเมืองทีต= =นื รู้ มีจติ สาธารณะ และทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็ นพลเมืองไทย พลเมือง อาเซียน และ
พลเมืองโลก โดยมีการแปลงยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ไปเป็ นแผนงานหรือโครงการในช่วง 5 ปี ไปสู่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปจั จุบนั ประเทศไทยอยู่ใ นช่ วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที= 12
(พ.ศ. 2560-2564) ซึง= ได้กําหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทัง% แผนงานสําคัญทีต= ้องดําเนินการโดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาทีย= งยื
ั = น” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” โดย
มุง่ พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ อย่างมีคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดําเนินงานที=สําคัญประการหนึ= ง คือ การวางรากฐานให้คนไทยมี
คุณลักษณะเป็ นคนไทยทีส= มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมทีด= ี มีความสุข มีสุข
ภาวะและสุขภาพทีด= ี มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด= ขี องสังคม มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจติ สาธารณะ โดยคนทุกช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิม= ขึน%
ตลอดจนเป็ นคนเก่งทีม= ที กั ษะความรูค้ วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื=องตลอดชีวติ รวมทัง%
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิม= ขึน% โดยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที= 12 ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้อย่างเป็ นรูปธรรมเกี=ยวกับผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาประเทศด้ า นการเสริม สร้า งและพัฒ นาศัก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2559) และมีการรองรับและสนับสนุ น
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุด้วยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที= 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครัง% ที= 1 พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
=
ษย์. 2553)
รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสําคัญของการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื=อง จึงได้จดั ทํา
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติขน%ึ ซึ=งปจั จุบนั อยู่ในช่วงของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที= 2 (พ.ศ. 25452564) ฉบับปรับปรุง ครัง% ที= 1 พ.ศ. 2552 ซึ=งในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที= 2ฯ นี%มมี ุมมองต่อ
ผู้สูง อายุแ ตกต่ างไปจากในอดีต ที=เ คยเน้ นว่ าผู้สูง อายุเ ป็ นบุ ค คลที=ทําคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สมควรได้รบั การตอบแทน ในขณะที=แผนฉบับนี%มวี สิ ยั ทัศน์ ว่าผู้สูงอายุเป็ นบุคคลที=มปี ระโยชน์ ต่อ
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สังคมและควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที=สุด โดยมีวสิ ยั ทัศน์ของแผนฯ คือ ผู้สูงวัยเป็ นหลักชัย
ของสังคม และมีวตั ถุ ประสงค์เพื=อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ที=ด ี ด้วยการดํารงชีวติ อย่างมี
คุณค่า มีศกั ดิศ̀รี พึง= พาตนเองได้ และสร้างจิตสํานึกให้สงั คมไทยตระหนักถึงผูส้ ูงอายุในฐานะบุคคล
ทีม= ปี ระโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที=สุด ดังนัน% การกําหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการทีเ= กีย= วข้องจึงได้เน้นในเรือ= งการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื=อวัยสูงอายุทม=ี คี ุณภาพ
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และการเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นผู้สูงอายุ (คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
=
ษย์. 2553) โดยยุทธศาสตร์ท=สี ําคัญ
ประการหนึ= ง คือ การส่ง เสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ=ง ประกอบด้วยมาตรการที=สําคัญ ได้แ ก่ การ
สนับสนุ นผู้สูง อายุท=ีมศี กั ยภาพด้ว ยการประกาศเกียรติคุ ณผู้สูง อายุท=ีเ ป็ นตัว อย่างที=ดีของสัง คม
ส่งเสริมให้เกิดคลังปญั ญากลางของผู้สูงอายุเพื=อรวบรวมภูมปิ ญั หาในสังคม และส่งเสริมและเปิ ด
โอกาสให้มกี ารเผยแพร่ภูมปิ ญั ญาของผู้สูง อายุและให้มสี ่ ว นร่ว มในกิจกรรมด้านต่ างๆ ในสัง คม
(คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
=
ษย์. 2553)
จากนโยบายของภาครัฐที=มตี ่อผูส้ ูงอายุทเ=ี ปลีย= นไปนัน% ทําให้สงั คมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ การเตรียมประชากรก่อนเข้าสู่วยั สูงอายุ และการนํ าผู้สูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับประชากรวัยอื=นๆ เพื=อให้ผสู้ งู อายุไทยอยู่ในสังคมอย่าง
มีศกั ดิศ̀รี ทําให้สงั คมยอมรับและมีอคติต่อผูส้ ูงอายุน้อยทีส= ุด โดยไม่ทําให้ผูส้ ูงอายุถูกผลักให้เป็ นคน
ชายขอบ และทําให้สงั คมไทยเป็ นสังคมที=ผูค้ นทุกเพศทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ปราโมทย์
ประสาทกุล; ศุทธิดา ชวนวัน และ กาญจนา เทียนลาย. 2555) ซึง= สอดคล้องกับความมุ่งหวังของ
องค์การอนามัยโลก คือ การนํ าประสบการณ์ ความรูค้ วาม สามารถ และภูมปิ ญั ญาทีผ= ูส้ ูงอายุมอี ยู่
ประกอบกับการมีสภาพร่างกายทีย= งั คงแข็งแรงกระฉับกระเฉง หรือการมีพฤฒิพลัง (Active Ageing)
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยช่วงเวลาแห่ง
การมีพลังของความสูงวัยโดยปกติมกั จะพบในช่วง 60-69 ปี (WHO. 2002) ซึง= การเป็ นผูส้ ูงอายุทม=ี ี
ศักยภาพสามารถพิจารณาได้จากการทํากิจกรรมต่ างๆ ที=ก่อเกิดประโยชน์ และคุณ ค่าต่ อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร. 2553) นอกจากนี%ยงั มีมมุ มองหนึ=งทีส= ะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่าของผูท้ อ=ี ายุทม=ี ศี กั ยภาพ คือ การเป็ นทุนมนุ ษย์ (Human Capital) จากการใช้ทกั ษะความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย= วชาญและภูมปิ ญั ญาของตนในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ซึ=งกิจกรรมเหล่านี%สามารถประเมินเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากมาย ดังตัวอย่าง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า หนึ=งในสีข= องประชากรทีม= อี ายุ 55 ปี ขน%ึ ไป หรือประมาณ 18.7 ล้านคน มีส่วน
ร่วมในการทํางานอาสาสมัครในชุมชนระหว่างปี 2551-2553 คิดเป็ นจํานวนการทํางานกว่า 3,000
ล้านชัวโมง
=
หรือคิดเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 64 พันล้านเหรียญ ซึ=งลักษณะงานทีเ= หมาะสมกับ
ผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การเป็ นกรรมการ ทีป= รึกษา ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และวุฒอิ าสา เป็ นต้น (กุศล สุนทรธาดา.
2553)
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กลุ่มผู้สูงอายุไทยเริม= มีการเปลี=ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ภายหลังการเกษียณ จาก
เดิมที=เ คยคิด ว่ าเมื=อ เกษียณอายุอ ายุแ ล้ว คือ ช่ ว งเวลาของการพัก ผ่ อ นอยู่ก ับครอบครัว และลด
บทบาทของตนเองในสัง คมลง ซึ=ง เปลี=ยนเป็ นการให้ค วามสํา คัญ กับการทํากิจกรรมในยามว่ า ง
นอกเหนือจากกิจวัตรประจําวันมากขึน% จะเห็นได้จากผลการสํารวจการใช้เวลาว่างของผูส้ ูงอายุโดย
สํานักสถิตแิ ห่งชาติปี พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุท=เี ข้าร่วมท่ากิจกรรมกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุใน
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เพิม= ขึน% จากร้อยละ 26.1 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 33.6 ในปี พ.ศ.
2557 (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2557) ทัง% นี%ส่วนหนึ=งเนื=องมาจากหน่ วยงานที=เกี=ยวข้องให้การ
สนับสนุ นการทํากิจกรรมของผูส้ งู อายุในรูปแบบต่างๆ ทําให้โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมมี
มากขึ%น และจากสถานการณ์ ก ารเปลี=ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการวางแผนรับมือ สัง คม
ผู้ สู ง อายุ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ดํ า เนิ น การสนองพระราชดํ า รั ส ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ กิ ติ `
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุล ยเดช ที=ได้มพี ระราชดํารัส
พระราชทาน เมื=อวันที= 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในทีป= ระชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน เนื=องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงมีประเด็นรับสังเกี
= =ยวกับเรื=อง
ธนาคารสมอง ในการนํ าผูท้ เ=ี กษียณอายุแล้ว ซึง= มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยงานเพื=อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ ซึง= นับเป็ นพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย จากพระ
ราชดํารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปจั จุบนั ผู้ท=เี กษียณอายุหรือผูส้ ูงอายุของประเทศไทยส่วนหนึ=ง
ยัง คงมีค วามพร้ อ มในการให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ผู้ อ= ื น และการนํ า ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ของผู้เกษียณอายุมาใช้ในการทําประโยชน์ เ พื=อ ประเทศชาติ เป็ นการช่ วยคงไว้ซ=ึง
คุณค่าให้กบั ผู้สูงอายุ ธนาคารสมองจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ กษียณอายุท=มี ี
ศักยภาพได้มาเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครเพื=อช่วยเหลือชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศร่วมกับ
หน่ วยงานของรัฐ
คณะรัฐมนตรีจงึ ได้จดั ตัง% ธนาคารสมองโดยมีมติเมื=อวันที= 15 สิงหาคม 2543 มอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีฐานะเป็ นหน่ วยทะเบียน
กลางทํ า มี ห น้ า ที= สํ า รวจทรั พ ยากรบุ ค คลที= พ้ น จากตํ า แหน่ งไปแล้ ว ด้ ว ยการลาออกหรื อ
เกษียณอายุ แต่ ยงั มีสุขภาพดี มีความรูค้ วามสามารถ มีความพร้อม และสมัครใจเป็ นวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง และรวบรวมข้อมูล จัดทําบัญชีหรือทําเนียบผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ แนกเป็ นรายสาขาให้ตรง
ตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเป็ นตัวกลางประสานเชื=อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื=อให้
วุฒอิ าสาได้นําความรู้ ประสบการณ์ ความเชี=ยวชาญมาช่วยงานเพื=อประโยชน์ ส่วนรวมในการ
พัฒ นาประเทศอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ. 2550) โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื=อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที= 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยอาศัยกําลังจากวุฒอิ าสาในพื%นที=ต่างๆ ทัวประเทศใน
=
การทําหน้ าที=ช่วยขับเคลื=อนแผนไปสู่การปฏิบตั ใิ นระดับต่างๆ และเป็ นจุดเชื=อมโยงการพัฒนาจาก
ระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมตัง% แต่กระบวนการสร้างความรู้
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ความเข้าใจให้คนในพื%นที=ตระหนักถึงความสําคัญ และร่วมในการผลักดันการดําเนินงานตามแผน
และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน วุฒอิ าสาจึงเปรียบเสมือนฟนั เฟื องสําคัญทีช= ่วยเติมเต็มช่องว่าง
ของความต้องการของสังคมทีม= มี ากมายภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณทีม= อี ยูอ่ ย่างจํากัด
ธนาคารสมองจึงเป็ นองค์กรทีจ= ดั ตัง% ขึน% อย่างเป็ นโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างชัดเจนในการทํา
หน้ าที=รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุท=มี คี วามรู้ความเชี=ยวชาญในสาขาต่างๆ ที=มคี วามประสงค์จะทํางาน
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และมีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื=องจนถึงปจั จุบนั ธนาคารสมองจึงเป็ นจุด
เริม= ที=สําคัญของประเทศไทยในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มผูส้ ูงอายุทม=ี ศี กั ยภาพ เช่น
กลุ่มผู้ท=เี กษียณอายุจากหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ=งส่วนใหญ่เป็ นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และได้รบั การฝึ กอบรมเพิม= พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในช่วงทํางาน มีรายได้จากการวางแผนการ
ออม สวัส ดิก ารบํานาญ หรือ เงินกองทุ นสํารองเลี%ยงชีพ ตลอดจนมีเครือ ข่ายในการทํางานที=ส ืบ
เนื=องมาจากการทํางานในช่วงก่อนเกษียณ และเป็ นแบบอย่างทีด= ใี ห้กบั องค์กรอาสาสมัครที=ทํางาน
ร่ ว มกับ อาสาสมัค รผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ รีย นรู้ว ิธ ีก ารทํ า งานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายทัง% ขององค์ ก รและ
อาสาสมัครผู้สูงอายุ และในฐานะพสกนิกรชาวไทยการได้ทํางานเพื=อสนองพระราชดํารัสในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ` พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง= เป็ น
สิง= ทีป= วงชนชาวไทยรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และเป็ นแรงจูงใจที=สําคัญของการเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง
การทํางานอาสาสมัครนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว จากงานวิจยั ทัง% ใน
และต่ างประเทศพบว่าการทํางานอาสาสมัครยังเป็ นประโยชน์ ต่อตัวอาสาสมัครด้วยเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากการศึกษาในเรือ= งการทํางานของผูส้ งู อายุไทย พบว่า ปจั จัยทีเ= กี=ยวข้องกับการทํางานของ
ผู้สูง อายุนอกจากเรื=อ งปจั จัยด้านการเงินแล้ว ยังเกี=ยวข้อ งกับเรื=อ งของการคงอยู่ใ นสังคมอย่างมี
ศักดิศ̀รี ซึ=งสัมพันธ์กบั ปญั หาหลักทีพ= บในกลุ่มผู้สูงอายุท=เี กษียณจากการทํางาน คือ ความว้าเหว่
การสูญเสียความเชื=อมันในตนเองและรู
=
้ส ึกขาดการสนับสนุ นจากสังคม ส่ งผลให้ผู้สูงอายุท=ไี ม่ไ ด้
ทํางานมีสุ ขภาพร่ ว มกายถดถอย สุ ขภาพจิต ที=ไ ม่ดี เกิด ภาวะซึมเศร้า เป็ นโรคอัล ไซเมอร์ และ
กลายเป็ นภาระของสมาชิกในครอบครัวและสังคมก่อนเวลาอันควร ดังนัน% ทํากิจกรรมต่อหลังการ
เกษียณจึงช่วยพัฒนาและคงไว้ซ=งึ ศักยภาพ และสัมพันธภาพในสังคมของผู้สูงอายุ (สํานักสถิติ
พยากรณ์. 2548) และนํ าไปสู่ความพึงพอใจในชีวติ หลังการเกษียณอายุ (บัณฑิต เคียงธนสมบัต.ิ
2547) สอดคล้องกับการศึกษาของมูล นิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สูง อายุไทย (2557) พบว่ า ผู้ท=ี
เกษียณอายุงานส่วนใหญ่ต้องการทํางานเพื=อใช้ความรู้ความ สามารถที=มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์ และ
สนใจทีจ= ะทํางานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุทส=ี ่วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
ทีม= พี ฤฒิพลัง ซึง= ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการหยุดการทํางาน คือ การสูญเสียคุณค่าของบทบาท
ทีเ= คยมี (Loss of valued roles) รวมทัง% ศักดิศ̀รี เกียรติยศ ความภาคภูมใิ จ และชื=อเสียง
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ดังนัน% การทํากิจกรรมทําหลังจากการเกษียณอายุอย่างต่อเนื=อง จึงเป็ นการใช้เวลาทีม= อี ยู่
ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ ต่อทัง% ตนเองและสังคม (พนิดาพร จงราเชนทร์. 2551; ปรีชา อุ ป
โยคิน; และคนอื=นๆ. 2541) นอกจากนี%ในผูท้ ต=ี ดั สินใจเกษียณอายุก่อนกําหนดก็ยงั มีความสนใจทีจ= ะ
ทําไปช่วยงานสาธารณะกุศลในช่วงหลังเกษียณด้วยเช่นกัน (พรรณธิภา เอี=ยมสิรปิ รีดา. 2545) การ
ส่ ง เสริมให้เ กิด การทํางานอาสาสมัค รอย่า งยังยื
= น (Suatained Volunteerism) ในผู้สูง อายุท=ีม ี
ศักยภาพจึงเป็ นสิง= ทีส= าํ คัญและจําเป็ นสําหรับสังคมผูส้ งู อายุ เพื=อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย
การนํ าผู้ท=เี กษียณอายุกลับเข้าสู่กําลังแรงงานของประเทศอีกครัง% ด้วยการเป็ นผู้ร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปญั หาในชุมชนและสังคมกับหน่ วยงานและภาคีเครือข่ายที=เกี=ยวข้อง และเพื=อประโยชน์ ต่อ
คุ ณ ภาพชีว ิต ในบัน% ปลายของผู้สูง อายุ ภายใต้ก ระบวนการบริห ารจัด การงานอาสาสมัค รอย่ า ง
เหมาะสมเพื=อ ให้เกิด ความยังยื
= นในการดําเนินงานแมะคํานึง ถึง ข้อจํากัดและความปลอดภัยของ
อาสาสมัครผูส้ งู อายุ
จากความสําคัญของการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นในกลุ่มผู้สูงอายุดงั ที=
กล่าวมา จะเห็นได้ว่า งานวิจยั ในต่างประเทศนัน% ศึกษาเกี=ยวกับสถานการณ์การทํางานอาสาสมัคร
ของผูส้ ูงอายุ (Zedlewski; & Simone. 2006; Office of Research and Policy Development,
Corporation for National and Community Service Corporation for National; & Community
Service. 2006) ปจั จัยทีม= คี วามสัมพันธ์กบั การทํางานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุ (Chambre. 1987;
Thomas; & Finch. 1990; Davila. 2009) การบริหารจัดการกระบวนการทํางานอาสาสมัครของ
ผู้สูงอายุ (Dingle. 2001; Rochester. 2002) ตลอดจนการพัฒนาตัวแบบกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครเพื=อนํ ามาใช้ในการอธิบายการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นในผู้สูงอายุ (Omoto; &
Snyder. 1995; Penner. 2002; Chacon. 2007)
สําหรับการศึกษาวิจยั เกีย= วกับผูส้ งู อายุในประเทศไทยทีผ= ่านมาให้ความสนใจศึกษาในเรื=อง
ของสุขภาวะและการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ (ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล. 2537; อุทยั สุดสุข; และคนอื=นๆ,
2552) คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ (สมพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์. 2552) การจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ
(ระพีพรรณ คําหอม; และคนอื=นๆ. 2542; อภิญญา เวชยชัย. 2544) และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ (เตือนใจ ทองคํา. 2549; วิลาวัลย์ รัตนา. 2552) หรือศึกษาในประเด็นของการมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุในการทํางานเพื=อสังคมในรูปแบบไม่เป็ นทางการ (เกริกศักดิ ` บุญญานุ พงศ์; และ
สุรยี ์ บุ ญญานุ พ งศ์. 2536) แต่ ยงั ไม่พบว่ ามีการศึก ษาวิจยั ในเรื=องการส่ง เสริมให้ผู้สูง อายุทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= นภายใต้บริบทการทํางานอาสาสมัครในองค์กรอย่างเป็ นทางการและการศึกษา
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= น เพื=อนําผลการศึกษาทีไ= ด้มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูส้ งู อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื=อรับสถานการณ์
การเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทยและแนวโน้ มที=จะเข้าสู่สงั คมอย่าง
สมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในระยะอันใกล้น%ี การศึกษาวิจยั เพื=อทําความเข้าใจพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัค รอย่า งยังยื
= นและกระบวนการทํา งานอาสาสมัค รอย่า งยังยื
= น ในบริบทของ
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สังคมไทยจึงเป็ นสิง= จําเป็ นสําหรับผูก้ ําหนดนโยบายในการกําหนดมาตรการและแผนการปฏิบตั งิ าน
เพื=อส่งเสริมให้ผูเ้ กษียณอายุเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครได้ตามเป้าหมายขององค์กรอาสาสมัคร และ
สนับสนุ นให้อาสาสมัครผู้สูงอายุยนิ ดีท=จี ะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื=องตราบเท่าที=ยงั คงมีความ
พร้อม รวมทัง% การออกแบบกระบวนการจัดการงานอาสาสมัครในผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และ
ดําเนินงานได้อย่างยังยื
= น เพื=อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในเรือ= งผูส้ งู อายุและบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
เชิงนโยบายโมเดลการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ที=มุ่งขับเคลื=อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื=อ
ผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักความยากจน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนใน
การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ซึง= พื%นฐานที=สําคัญ คือ การปฏิรูปทรัพยากรมนุ ษย์เพื=อ
สร้างสังคมแห่งโอกาส ผ่านกลไกการสร้างคนไทย 4.0 คือ สร้างคนไทยทีม= คี วามสามารถ มีความ
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และนํ า คนไทยไปสู่ เ วทีส ากล โดยผู้สู ง อายุ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายที=ภ าครัฐ ให้
ความสําคัญในการศักยภาพ เพื=อให้มคี วามพร้อมในการร่วมขับเคลื=อนประเทศด้วยนวัตกรรมและ
ปญั ญาสู่ความมันคง
= มังคั
= ง= และยังยื
= นร่วมภาคส่วนทีเ= กีย= วข้อง (สุวทิ ย์ เมษินทรีย.์ 2559)
ดังนัน% เพื=อเติมเต็มองค์ความรูใ้ นประเด็นดังกล่าวในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั
เพื=อ ค้นหาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นและทําความเข้าใจกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= นของผูส้ งู อายุ ด้วยการนําแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมให้ครอบคลุมในทุกมิตทิ งั % ปจั จัยด้านจิตและสังคม โดยเลือกศึกษาวิจยั กับผูเ้ กษียณอายุท=ี
สนใจเข้า ร่ ว มทํ า งานอาสาสมัค รกับ ธนาคารสมอง ซึ=ง เป็ น ตัว แบบที=ดีใ นการศึก ษาการทํ า งาน
อาสาสมัครในผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื=องจากเป็ นหน่ วยงานที=มวี ตั ถุ ประสงค์การดําเนินงานที=
ชัดเจนในเรื=องการส่งเสริมให้ผู้ท=เี กษียณอายุเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครเพื=อช่วยพัฒนาชุมชนและ
สังคม เพื=อนํ าผลการศึกษาทีไ= ด้ไปใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= น
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมองให้กบั ผูท้ เ=ี กีย= วข้อง และเป็ นแนวทางให้กบั หน่ วยงานหรือองค์กรทีท= ํางาน
ร่วมกับอาสาสมัครผูส้ ูงอายุนําไปประยุกต์ใช้ในเรื=องการบริหารกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
= นในผูส้ งู อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมผูท้ จ=ี ะเกษียณอายุในเรื=องการใช้เวลา
ว่างหลังเกษียณด้วยการทํากิจกรรมอาสาสมัคร ตลอดจนเป็ นข้อมูลให้กบั นักวิชาการและผูท้ ส=ี นใจนํ า
ผลงานวิจยั ไปศึกษาต่อยอด และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุให้
พร้อ มรับมือ สถานการณ์ ส งั คมผู้สู ง อายุของประเทศ เพื=อ ให้ผู้สู ง อายุของไทยมีสุ ขภาวะที=ดีแ ละ
สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีศกั ดิศ̀รี เป็ นหลักชัยของครอบครัวและสังคม
การศึก ษาครัง% นี% ผู้ว ิจยั ดําเนิ นวิธ ีว ิจยั ภายใต้ปรัชญาการแสวงหาความรู้ทางพฤติก รรม
ศาสตร์และอธิบายพฤติกรรมมนุ ษย์ด้วยกระบวนทัศน์ ปฏิบตั นิ ิยม (Pragmatism) ทีม= ุ่งเน้ นแสวงหา
ความจริง ที=ส ามารถนํ าไปปฏิบตั ิได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและมีคุ ณ ประโยชน์ ซึ=ง สนับสนุ นการใช้
เทคนิควิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการร่วมกันศึกษาหาคําตอบในปญั หาวิจยั เดียวกัน โดย
เชื=อว่าความจริงเป็ นสิง= ทีไ= ม่ตายตัว และมีลกั ษณะเป็ นภาวะพลวัตรต่อเนื=องกันไป ในกระบวนการ
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แสวงหาความรูค้ วามจริงจึงไม่ยดึ ติดวิธกี ารเข้าสู่ความจริงด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ=งโดยเฉพาะ และ
ในการศึก ษาวิจยั เกี=ยวกับการทํา งานอาสาสมัค รอย่ างยังยื
= นที=ผ่ านมาใช้ก ารศึก ษาวิจ ยั ด้ว ยเชิง
ปริมาณเป็ นหลัก ดังนัน% เพื=อเติมเต็มองค์ความรูแ้ ละช่องว่างในการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงนํ าระเบียบวิธวี จิ ยั
แบบผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ตามรูปแบบเชิง สํา รวจ (Exploratory Design)
(Cresswell; & Plano. 2011) มาใช้ในการดําเนินการวิจยั เพื=อให้ได้มุมมองทีห= ลากหลายตามสภาพ
ความเป็ นจริง ซึง= ในการศึกษาวิจยั ครัง% นี%ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพนํ าการวิจยั เชิงปริมาณ โดย
เริม= จากใช้การวิจยั เชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Qualitative case study) ในการค้นหา
ความหมายอย่างลุ่มลึกเกี=ยวกับความหมายของพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และนํ าข้อมูลที=ได้มาวิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียดใน
ปรากฏการณ์ทส=ี นใจภายใต้สถานการณ์จริงตามธรรมชาติ เพื=อให้ได้ขอ้ มูลทีเ= ป็ นประโยชน์โดยตรง
ต่ อ ผู้ ป ฏิบ ัติ ง าน (Practitioner) สํ า หรับ นํ า ไปใช้ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น งานของ
หน่ วยงาน และเป็ นประโยชน์สําหรับนักวิชาการหรือผูท้ ส=ี นใจนํ าไปศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ= กี=ยวข้อง
ให้กว้างขวางและลุ่มลึกต่อไป (องอาจ นัยพัฒน์ . 2554) และนํ าผลการศึกษาที=ได้จากการวิจยั เชิง
คุณภาพมาพัฒนาเครื=องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงปริมาณ เพื=อให้ได้ขอ้ มูลปจั จัย
เชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม= ตี ่อพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมอง ทีค= รอบคลุมและเพียงพอในทุกประเด็นทีเ= กี=ยวข้องสําหรับนํ ามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริมพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
เพื=อสนับสนุ นให้ผูท้ เ=ี กษียณสูงอายุในกลุ่มทีม= พี ฤฒิพลัง (Active Aging) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ= กีย= วข้องอย่างต่อเนื=องตราบเท่าทีผ= ูส้ ูงอายุยงั มีความพร้อม และ
เป็ นแบบอย่างทีด= ใี ห้กบั ชนรุน่ หลังต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง% นี%ผวู้ จิ ยั ได้ตงั % ความมุง่ หมายไว้ดงั นี%
1. เพื=อทําความเข้าใจเกี=ยวกับความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นและ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นจากมุมมองของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
2. เพื=อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม= ตี ่อพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
3. เพื=อค้นหาแนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
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ความสําคัญของการวิ จยั
การศึ ก ษาวิจ ัย ครัง% นี% เ ป็ น การทํ า ความเข้ า ใจพฤติ ก รรมการทํ า งานอาสาสมัค รและ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= น และอิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม= ตี ่อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพื=อให้ได้องค์ความรูใ้ หม่อนั
เป็ นประโยชน์ ดังนี%
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่
1.1 องค์ความรูด้ า้ นพฤติกรรมศาสตร์ทม=ี ตี ่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมอง ด้ว ยวิธ ีการการวิจยั แบบผสานวิธ ี โดยนํ าความรู้จากสาขาวิชาต่ างๆ ได้แ ก่
จิต วิท ยา สัง คมวิท ยา มาใช้ใ นการทํ า ความเข้า ใจ ทํ า นาย และส่ ง เสริม พฤติก รรมการทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= น
1.2 องค์ค วามรู้ใ หม่ใ นเชิง วิชาการเกี=ยวกับพฤติก รรมและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= นของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
1.3 การเผยแพร่ผลงานทัง% ในและต่างประเทศเพื=อแลกเปลีย= นองค์ความรูใ้ นเรื=องการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= น เพื=อประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครใน
กลุ่มผูส้ งู อายุ ซึง= เป็ นทุนมนุ ษย์ทส=ี าํ คัญของประเทศในอนาคต
1.4 การต่ อยอดองค์ค วามรู้เรื=องการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการ
เชื=อมโยงความรูใ้ นมิตติ ่างๆ สําหรับการส่งเสริมให้เกิดพฤฒิพลังในผูส้ งู อายุ (Active Ageing)
2. ประโยชน์ เชิงนโยบายสําหรับผูร้ บั ผิดชอบในเรื=องกําหนดนโยบาย (Policy Maker)
ของธนาคารสมองในการนํ าองค์ค วามรู้ท=ไี ด้ไ ปใช้เป็ นแนวทางการกํ าหนดยุทธศาสตร์ แผนการ
ปฏิบตั ิงาน และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที=เ กี=ยวข้อง เพื=อการส่ งเสริมให้ผู้ท=เี กษียณอายุท=ยี งั คงมี
ศักยภาพเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองและทํางานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างต่ อเนื=อง
เพื=อให้สอดคล้องกับแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที= 2 (พ.ศ. 2545-2564) ทีม= วี ตั ถุประสงค์เพื=อส่งเสริม
ให้ผู้สู ง อายุมคี ุ ณ ภาพชีว ิต ที=ดี ด้ว ยการดํารงชีว ิต อย่า งมีคุ ณ ค่ า มีศ ัก ดิศ̀รี และสร้างจิต สํา นึ ก ให้
สังคมไทยตระหนักถึงผูส้ งู อายุในฐานะบุคคลทีม= ปี ระโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้
นานทีส= ุด ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื=องของการเตรียมความพร้อมเพื=อการเป็ นผูส้ ูงอายุท=มี ี
คุณภาพ (Active Ageing) ภายใต้การบริหารจัดการงานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นด้วยความเข้าใจ
ปจั จัยเชิงสาเหตุ ทงั % ทางด้านจิตและสังคมในทุกกระบวนการ โดยมีธ นาคารสมองเป็ นตัวแบบที=ดี
สําหรับหน่ วยงานหรือองค์กรทีท= ํางานอาสาสมัครร่วมกับผูส้ ูงอายุ เพื=อรองรับการเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ
ทีม= ศี กั ยภาพของประเทศไทย
3. ประโยชน์ เ ชิง การนํ าไปปฏิบตั ิสําหรับอาสาสมัค รผู้สูง อายุ ภาคีเ ครือ ข่าย และ
สาธารณชนที=ทํางานร่วมกัน ได้มคี วามรู้ความเข้าใจในบทบาทของการทํางานอาสาสมัครร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ ตามภารกิจที=ไ ด้รบั มอบหมาย เพื=อ ลดและป้อ งกันปญั หาหรือ อุ ปสรรคของการ
ทํา งานอาสาสมัค รร่ ว มกับ ผู้สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะกระบวนการที=เ กิด ขึ%น จากช่ อ งว่ า งระหว่ า งวัย และ
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แรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครที=แตกต่างกันไป เพื=อเติมเต็มความต้องการซึง= กันและกันระหว่าง
อาสาสมัครผูส้ งู อายุและชุมชน และทําให้ให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ ูงอายุในฐานะทีเ= ป็ นกําลัง
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลดความอคติของสังคมทีม= ตี ่อผูส้ ูงอายุ โดยมี
การทํางานอาสาสมัครเป็ นกิจกรรมสําคัญสําหรับการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด= สี าํ หรับผูส้ งู อายุ

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง% นี%ใช้การวิจยั ผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) รูปแบบเชิงสํารวจ
(Exploratory Design) (Creswell & Plano, 2011) ซึง= เป็ นแบบแผนการวิจยั ทีแ= บ่งออกเป็ น 3 ระยะ
โดยมีขอบเขตของการวิจยั ด้านเนื%อหา วิธวี ทิ ยาการวิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละระยะ ดังนี%
ระยะที 1 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
เนื& อหา
ศึ ก ษาในประเด็ น ความหมายของการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยัง= ยืน และ
กระบวนการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยื
= น ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง และเงื=อ นไขของการสู่
กระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Why) และการทํางานอาสาสมัคร (How) จากประสบการณ์ทฝ=ี งั ลึก
ของกลุ่ มวุ ฒอิ าสาที=ผ่ า นมา ทัง% ในแง่ มุม ของป จั จัยความสํ าเร็จ และอุ ปสรรคของการดํ าเนิ น งาน
เนื=องจากงานวิจยั เกีย= วกับอาสาสมัครผูส้ งู อายุในประเทศไทยยังมีอยู่น้อย และเป็ นเรื=องทีใ= หม่สําหรับ
สังคมไทยในเรื=องการสนับสนุ นให้ผูเ้ กษียณอายุทํางานอาสาสมัครต่อภายหลังการเกษียณ โดยนํ า
ผลการวิจ ยั ที=ไ ด้ ม าวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป เป็ น ความหมายของพฤติก รรมและกระบวนการทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพื=อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื=องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในระยะที= 2 ต่อไป
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Exploratory
Case Study) ด้วยการใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีผ= วู้ จิ ยั ทําการเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากการกําหนดคุณสมบัตอิ ย่างชัดเจนจากกลุ่มวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีเ= ป็ น
ต้นแบบที=ดใี นการดําเนินงานด้านการทํางานอาสาสมัค รอย่างต่ อ เนื=อ ง ได้แก่ สมาชิกชิก มีค วาม
หลากหลายในสาขาความเชี=ยวชาญ มีก ารจัด กิจ กรรมและประชุ ม ติด ตามความคืบ หน้ าในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื=อง จํานวน 8 ท่าน

11
ระยะที 2 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
เนื& อหา
ปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมที=มตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
= นของวุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง ข้อ ค้นพบที=ไ ด้จากการวิจยั ระยะนี%จะใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการสร้าง
แนวทางในการส่ ง เสริม พฤติก รรมและกระบวนการทํา งานอาสาสมัค รอย่า งยังยื
= น ของวุ ฒอิ าสา
ธนาคารสมองในการวิจยั ในระยะที= 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
นํ าแนวคิดโมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process Model)
ของ Omoto และ Snyder (1995) และผลการศึกษาวิจยั ทีเ= กี=ยวข้องกับการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
= นในผูส้ งู อายุมาสร้างเครือ= งมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ ซึง= เครื=องมือทีใ= ช้
ในการวิจยั ในระยะนี% คือ แบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ และคําถามปลายเปิ ดทีผ= ูว้ จิ ยั
สร้างขึ%น เมื=อสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั จะนํ าแบบสอบถามที=ได้ไปให้ผู้เชี=ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะเพื=อปรับปรุงแก้ไขให้ดยี งิ= ขึ%น และนํ าไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื=อนํ าตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม หลังจากนัน% จึงนํ ามาแก้ไขเพื=อให้แบบสอบถามมีค วามสมบูรณ์ และมี
คุ ณ ภาพ ซึ=ง จะทํ า ให้ ผ ลงานวิจ ัย เป็ น ที=น่ า เชื=อ ถือ และนํ า ผลจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามมาดําเนิ นการวิเ คราะห์ทางสถิติเพื=อ หาอิทธิพ ลของปจั จัย และสร้างเป็ นโมเดล
ความสัมพันธ์ของปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมที=มตี ่ อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วุฒอิ าสาธนาคารสมองที=เ ป็ นตัว แทนในแต่ ล ะภูมภิ าคของประเทศจํานวน 12
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลําปาง อุตรดิตถ์ สุรนิ ทร์ มหาสารคาม ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร ี พัทลุง
สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมจํานวนทัง% สิน% 818 คน ผูว้ จิ ยั กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากหลักของ
เบนท์เลอร์และชู (Bentler & Chou, 1987) ทีร= ะบุว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต้องมีกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ โดยเมื=อผูว้ จิ ยั ได้ผลการศึกษาจากการวิจยั ในระยะที=
1 แล้วจึงนํ ามากําหนดจํานวนพารามิเตอร์ในโมเดลงานวิจยั นี% เพื=อนํ ามาคํานวณหาจํานวนวุฒอิ าสา
ทีเ= ป็ นกลุ่มตัวอย่าง และเมือ= ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงนํ ามาคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนต่อไป
ระยะที 3 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
เนื& อหา
แนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
และเผยแพร่ ใ ห้ก ับ ผู้ท=ีเ กี=ย วข้อ ง ได้แ ก่ คณะทํ า งานของธนาคารสมอง หน่ ว ยงานหรือ องค์ก ร
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อาสาสมัครทีห= น้าทีส= ่งเสริมศักยภาพผูส้ ูงอายุได้ใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร
ในผูส้ งู อายุได้อย่างยังยื
= น
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
นํ าผลการวิจยั ในระยะที=1 และ 2 และข้อมูลที=ไ ด้จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที=เ กี=ยวข้อ งกับการจัด การงานอาสาสมัค ร (Volunteer Management) มากํ าหนดเป็ น
ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูท้ รงคุณวุฒทิ ม=ี คี วามรูค้ วามเชีย= วชาญใน
การทํางานอาสาสมัครกับผู้สูงอายุ เพื=อนํ าข้อมูลทีไ= ด้มาสร้างเป็ นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
= นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจํ า นวน 18
ท่ า น ผู้ ว ิจ ัย เลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ=ง มีคุณ สมบัติตามที=ผู้ว ิจยั กํ าหนด ได้แ ก่ เป็ นผู้มคี วามรู้ค วามเชี=ยวชาญในเรื=อ งการ
ทํางานอาสาสมัครและการทํางานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุ เป็ นผูท้ =ไี ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในเรือ= งความรูค้ วามสามารถและไม่มปี ระวัตเิ สื=อมเสียทางจริยธรรม และมีประสบการณ์หรือเคยร่วม
การบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุ รวมทัง% มีบทบาทอย่างสําคัญในการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุจากหน่ วยงานที=เกี=ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ วุฒอิ าสาธนาคารสมอง

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ธนาคารสมอง หมายถึง หน่ วยงานที=ไ ม่แ สวงหากําไรซึ=ง อยู่ภายใต้ก ารดูแ ลของ
สํานั ก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ซึ=ง มีห น้ า ที=เ ป็ นหน่ ว ย
ทะเบียนกลางในการรวบรวมผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาอาชีพต่าง ๆ ทีเ= กษียณอายุแล้ว ทีม= คี วามพร้อม
และสมัครใจที=จะนํ าเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนส่วนตัว แต่มุ่งถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ โดยธนาคารสมองจะช่วย
ประสานงานระหว่างผู้รบั ความช่วยเหลือกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีม= คี ุณสมบัตแิ ละความพร้อมใน
การให้ความช่วยเหลือ และเชื=อมโยงการทํางานอาสาสมัครกับภาคีเครือข่ายที=เกี=ยวข้อง เพื=อให้วุฒ ิ
อาสาได้ทาํ งานสอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและความสนใจ
วุฒิ อ าสา หมายถึง ผู้สู ง อายุท=ีเ กษีย ณอายุ แ ล้ว ทัง% จากหน่ ว ยงานทัง% ภาครัฐ และ
ั ญาท้ อ งถิ= น ที=ไ ด้ ร ับ การลงทะเบีย นเป็ น วุ ฒ ิอ าสา ซึ=ง มีค วามรู้
เอกชน ตลอดจนผู้ ท รงภู ม ิป ญ
ความสามารถ ความเชี=ยวชาญ ประสบการณ์การทํางาน มีสุขภาพดี มีความพร้อม ความสมัครใจ
และอุทศิ ตนเพื=อช่วยพัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน แต่มุ่งเน้ นถึงประเทศชาติเป็ น
หลัก และมาร่วมในการทํากิจกรรมต่ างๆ ตามที=ได้รบั การร้องขอความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ การเป็ นทีป= รึกษา วิทยากร จัดการสาธิต การติดตามและประเมินผลงาน การร่วมแสดงความ
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คิด เห็น การร่ว มเป็ นคณะกรรมการ คณะทํางาน เป็ นต้น ข้อ มูล สมาชิกของ ธนาคารคลัง สมอง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้สมัครเป็ นวุฒอิ าสาแล้วจํานวน
4,912 คน ประกอบด้วย ผู้ท=มี คี วามรูค้ วามสามารถในสาขาต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ศาสนา
จริยธรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยการศึกษาด้านการเกษตร และด้านสาธารณสุข เป็ นต้น การ
ทํางานของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง มีการทํางานเป็ นเครือข่ายไม่ซ%ําซ้อนกับหน่ วยงานหลัก เพราะวุฒ ิ
อาสาไม่มกี รอบเวลา การปฏิบตั งิ านทีจ= าํ กัด แต่จะมีรปู แบบของการขับเคลื=อนทีช= ดั เจน บทบาทที=
สําคัญของวุฒอิ าสามิใช่ผูท้ ล=ี งไปปฏิบตั งิ านแทนหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ หรือปฏิบตั งิ านซํ%าซ้อน
กับหน่ วยงานปกติ แต่เป็ นการนํ าปญั ญา ความรู้ ความเชีย= วชาญ และประสบการณ์จากการทํางาน
มาช่วยเสริมหรือเพิม= ประสิทธิภาพการทํางานของหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ
การทํางานอาสาสมัครอย่ างยังยื น หมายถึง การแสดงออกถึง การเข้าร่ว มทํางาน
อาสาสมัค รอย่างต่ อ เนื= องของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง มีล กั ษณะเป็ นกระบวนการขัน% ตอนในการ
กระทําประโยชน์ เพื=อผู้อ=นื หรือการให้ความช่วยเหลือผู้อ=นื ให้พ้นจากความทุกข์ด้วยความสมัครใจ
ปราศจากการบัง คับ และไม่ ห วัง สิ=ง ตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ แ ลกเปลี=ย น ด้ ว ยการใช้ ค วามรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และกระทําด้วยความรูส้ กึ สุขใจจากการเป็ นผูใ้ ห้หรือการได้
ทําประโยชน์เพื=อผู้อ=นื ส่งผลให้มคี วามตัง% ใจทีจ= ะกระทําการช่วยเหลือผู้อ=นื อย่างต่อเนื=องต่อไป เป็ น
ผลมาจากประสบการณ์ทไ=ี ด้รบั จากการทํางานอาสาสมัคร

บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การทบทวนเอกสารในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้อ ง เพือศึก ษาความหมายการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน และกระบวนการทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง และป จั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมทีมีต่ อ
พฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน โดยผูว้ จิ ยั ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที
เกียวข้องเพือเป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจ และกํ าหนดกรอบแนวคิด การศึกษา นิยามเชิง
ปฏิบตั กิ าร และสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 สถานการณ์การทํางานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
1.1 การทํางานอาสาสมัครในประเทศไทย
1.2 การมีส่วนในร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ
1.3 การมีส่วนร่วมในการเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองของผูส้ งู อายุ
1.4 การบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุ
ส่วนที 2 พฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2.2 การวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2.3 กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ส่วนที 3 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการทํางานและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน
ส่วนที 4 ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
4.1 ปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิต
4.1.1 แรงจูงใจอาสากับพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
4.1.2 ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครกับพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน
4.2 ปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นสังคมการสนับสนุ นทางสังคมกับพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน
ส่วนที 5 ทฤษฎีทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัครในผูส้ งู อายุ
5.1 ทฤษฎีกจิ กรรม (Activity Theory)
5.2 ทฤษฎีความต่อเนือง (Continuity theory)
5.3 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
5.4 ทฤษฎีแยกตนเอง (Disengagement Theory)
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ส่วนที 6 การวิจยั แบบผสานวิธ ี และการศึกษาเฉพาะกรณี
6.1 การวิจยั แบบผสานวิธ ี (Mixed Methods Research)
6.2 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)

1. สถานการณ์ การทํางานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
การเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุของประเทศไทยตังแต่ พ.ศ.2548 เป็ นต้นมา เริมมีการเปลียนแปลง
วิถชี วี ติ ของผูส้ งู อายุไปจากเดิม โดยผูส้ งู อายุเริมเข้ามามีบทบาทในสังคมเพิมมากขึนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชน รวมทังการทํางานอาสาสมัครเพือสังคม เช่นในกลุ่มผูเ้ กษียณอายุทเข้
ี าร่วม
เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองเพือทํางานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึงหน่ วยงานที
ทํางานกับอาสาสมัครผูส้ งู อายุจาํ เป็ นทีต้องเข้ามีความเข้าใจในการบริการจัดการงานอาสาสมัครของ
ผู้สู ง อายุ เพือรองรับ สมาชิก ในกลุ่ ม ประชากรผู้ สู ง อายุ ทีกํ า ลัง เพิมขึนอย่ า งต่ อ เนื อง ด้ ว ยการ
ศึกษาวิจยั ให้เข้าใจถึงปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนกาทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
เพือส่งเสริมการทํางานอาสา สมัครอย่างยังยืนในกลุ่มผูส้ ูงอายุ และเพือให้เห็นภาพของทิศทางการ
ทํางานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุปเป็ นประเด็นทีเกียวข้อง ดังนี
1.1 การทํางานอาสาสมัครในประเทศไทย
ประเทศไทยเริมให้ความสําคัญกับการทํางานอาสาสมัครอย่างเป็ นรูปธรรม ภายหลัง
การเกิดคลืนสึนามิทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึงทําให้เกิดความเสียหายต่อทังชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนครอบคลุมในหลายพืนที ทําให้ภาครัฐต้องเร่งระดมความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านไปยัง
ผูป้ ระสบภัย แต่อย่างไรก็ตามเมือเทียบกับปริมาณความเสียทีเกิดขึน หากพึงพาความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือหน่ วยงานทีเกียวข้องเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถบรรเทาและแก้ไขปญั หาทีเกิดขึนได้
ทันเวลาและเพียงพอ แรงงานจากอาสาสมัครจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการลงพืนที เพือหยิบ
ยืนความช่ ว ยเหลือ ให้ ถึง มือ ผู้ ป ระสบภัย ได้ท ัน ท่ ว งที ทังทีเป็ น อาสาสมัค รภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทําให้สงั คมรับรูถ้ ึงพลังของการทํางานอาสาสมัคร และสนใจทีจะส่งเสริมและปลูกฝงั
แนวคิดจิตอาสาให้งอกงามและเติบโตอย่างต่อเนืองในสังคมไทย
การทํางานอาสาสมัครเป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญทังในระดับชาติและนานาชาติ ดัง
จะเห็น ได้จ ากการทีองค์ก ารสหประชาชาติไ ด้ป ระกาศให้ปี 2544 เป็ น ปี อ าสาสมัค รสากล
(International Year of Volunteer) เพือเน้นถึงความสําคัญของงานอาสาสมัครและกระตุ้นให้ผูค้ นใน
สังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจและองค์การเอกชน ได้หาแนวทางทีจะส่งเสริมสนับสนุ น ยกระดับและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่งานอาสาสมัครทังระดับบุคคล กลุ่ม และสาธารณชน ทําให้เกิดการตืนตัวในเรือง
การทํ า งานอาสาสมัค รทัวโลกรวมทังประเทศไทยด้ว ยเช่ น กัน (สุ นิ ต ย์ เชรษฐา และ วิน ย์
เมฆไตรภพ. 2548: 4)
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คณะรัฐ มนตรีไ ด้ ม ีม ติเ ห็น ชอบปฏิญ ญาอาสาสมัค รไทยและนโยบายการพัฒ นางาน
อาสาสมัครเมือวันที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และกําหนดให้วนั ที 21 ตุลาคมของทุกปี อันตรงกับวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึงรัฐบาลกํ าหนดให้เ ป็ นวันสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย สําหรับปฏิญญาอาสาสมัครไทยครอบคลุมทังในประเด็นที
เกียวข้องกับบทบาทของอาสาสมัคร การส่ง เสริมและปลูก จิตสํานึ ก ในการเป็ นอาสาสมัค รให้แ ก่
ประชาชนทัวไป การยกย่องสรรเสริญอาสาสมัคร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุ นงาน
อาสาสมัค รอย่ า งจริง จัง และต่ อ เนื อง กฎระเบีย บเพือคุ้ม ครองและเอือประโยชน์ ต่ อ การทํา งาน
อาสาสมัคร ตลอดจนการสนับสนุ นให้ขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจต่างๆ ทํางาน
อาสาสมัครทีเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ ษย์, 2544: ออนไลน์)
จากปฏิญญาอาสาสมัครไทยทีส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุ่มอายุ ซึงสอดรับกับ
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยทีกําหนดให้ผู้สูงอายุไทยนอกเหนือจากการพึงพาตนเองได้แล้ว ยังสามารถ
ช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในสังคม เป็ นแหล่งภูมปิ ญั ญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้า
สัง คม และมีเ ครือข่ายช่ ว ยเหลือ ซึงกันและกันในชุ มชน และการจูงใจให้ผู้สูง อายุเ ข้าร่ว มทํางาน
อาสาสมัค รจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิงต่ อ ผู้สู ง อายุ ซึงเป็ น การลบภาพ หรือ วยาคติ เกียวกับ
แนวความคิดเชิงลบต่อผูส้ งู อายุในหมูป่ ระชากรทุกเพศทุกวัย (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุ
ไทย, 2557) แม้สงั คมไทยจะมีวฒ
ั นธรรมหลายอย่างทีให้คุณค่าแก่ผูส้ ูงอายุแต่ก็ยงั มีวยาคติ หรือมี
อคติต่อผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกวาดภาพให้เป็ นคนอ่อนแอ หมดพลังในการทํางาน กลายเป็ น
ภาระทีต้องพึงพาคนวัยแรงงาน (ปราโมทย์ ประสาทกุล; ศุทธิดา ชวนวัน; และ กาญจนา เทียนลาย.
2555: 110) เป็ นการมองในทัศนคติเชิงบวกว่า ผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ รงความสามารถ เป็ นผูส้ ะสมภูม ิ
ปญั ญา และเป็ นเสาหลักให้กบั สังคม ทังในการแก้ไขปญั หาและการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน ดังนัน
เพือให้การทําความเข้าใจความหมายและ กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง ครอบคลุ ม ในป จั จัย ต่ า งๆ ทีเกียวข้อ ง ผู้ว ิจ ยั จึง ได้ร วบรวมแนวคิด และทฤษฎีที
เกียวข้อง เพือกําหนดความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ดังนี
1.2 การมีส่วนร่วมในกิ จกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ
จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึงหากพิจารณาประชากรสูงอายุตามช่วงวัยของผู้สูงอายุซงสามารถแบ่
ึ
งออกได้เป็ น 3
ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี ) และวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขนไป)
ึ
พบว่า
ส่วนใหญ่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.5 เป็ นกลุ่มสูงอายุวยั ต้น โดยผูส้ ูงอายุประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี
ถึงดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 45.4 และเข้ารับการตรวจร่างกายประจําปี เพิมขึนอย่างต่อเนืองจากร้อยละ
35.2 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 52.2 ในปี 2557 ซึงแนวโน้ มทีจะทีอยู่ลําพังและเป็ นโสดเพิมมากขึน มี
การออมมากขึน และมีระดับการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษาเพิมสูงขึน จากข้อ มูลแสดงให้เห็นว่ า
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ประชากรสูงอายุส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มสูงอายุวยั ต้น หรือเป็ นกลุ่มทียังมีศกั ยภาพ และมีแนวโน้ มทีจะมี
การดูแลสุขภาพตนเองดีขนึ และใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆ ทีตนเองสนใจเพิมมากขึน
สําหรับในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมผู้สูงอายุเพิมขึนจากร้อยละ 26.2 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ
33.6 ในปี 2557 โดยกิจกรรมทีผูส้ ูงอายุมสี ่วนร่วมมากทีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฌาปนกิจสงเคราะห์
(ร้อยละ 41.2) กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 25.6) และกลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 18.1)
นอกจากนียังพบว่าผู้สูงอายุทงชายและหญิ
ั
งมากกว่าร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญ
ต่างๆ ในหมูบ่ า้ น เช่น กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ การทําบุญในวันขึนปี ใหม่ วันสงกรานต์ โดยผูส้ ูงอายุวยั
ต้นเข้าร่วมกิจกรรมสูงทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 70.1 ซึงกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมใน
สังคมเป็ นสิงสําคัญอย่างหนึง เพราะการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้มกี ารทํากิจกรรมทางสังคมเป็ นสิงหนึง
ทีสามารถช่วยให้ผสู้ งู อายุมสี ุขภาพกายและใจทีดี และรับรูถ้ งึ ความสามารถของตน ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2557: 191-193)
ดัง นั นการวางแผนการใช้เ วลาว่ า งจากการทํ า กิจ วัต รประจํา วัน ของผู้สู ง อายุ จึง เป็ น
สิงจําเป็ นและต้อ งมีการเตรียมความพร้อมก่ อ นการเกษียณอายุ เพือให้ผู้สูงอายุในกลุ่มทียังคงมี
ความพร้อมได้เข้าร่วมทํากิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมอาสาสมัคร ซึงทําให้ผู้สูงอายุได้มโี อกาส
แสดงศักยภาพในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและสร้างการยอมรับในสังคม
1.3 การมีส่วนร่วมในการเป็ นวุฒิอาสาธนาคารสมองของผูส้ งู อายุ
นอกจากการมีส่วนร่วมในกลุ่ม หรือชมรมของผูส้ งู อายุแล้ว ปจั จุบนั ผูส้ งู อายุได้เข้ามา
มีบทบาทอย่างสําคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุวยั
ต้นทีเกษียณอายุจากการทํางาน ทังในภาครัฐบาลและเอกชน ซึงส่วนใหญ่เป็ นผูท้ มีี ความรูค้ วาม
เชียวชาญ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และยังคงมีความพร้อมในด้าน
สุขภาพสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี หากพิจารณาจากจํานวนอาสาสมัครทีมีอยู่
ในประเทศประมาณ 9.7 ล้านคน หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 22.5 ของประชากรวัยผูใ้ หญ่นนั นับว่า
ยังน้อยมากเมือเทียบกับจํานวนประชากรในวัยผูใ้ หญ่ และปญั หาของประเทศทีมีจาํ นวนเพิมมากขึน
ทุกวันและต้องการความร่วมมือร่วมใจของพลเมืองมาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาประเทศโดยการ
กระจายพลังของความร่วมมือนีไปสู่ทวทุ
ั กภูมภิ าคของประเทศ มิใช่กระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมืองเท่านัน
(Rattanamuk, 2003: 9)
ผูส้ งู อายุทยัี งมีศกั ยภาพจึงเป็ นพลังสําคัญทีจะช่วยเติมเต็มช่องว่างหรือเป็ นผูเ้ ชือมประสาน
ความต้องการระหว่างคนในชุมชนกับหน่ วยงานทีเกียวข้อง ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ o พระบรมราชินีนาถ ซึงพระราชทานในทีประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระตําหนักจิตร
ดารโหฐาน เมือวันที 11 สิงหาคม 2543 เนืองในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา โดยทรงเห็นว่า
“ประเทศของเรามีผู้เกษียณอายุทมีี ความรู้ความสามารถจํานวนมาก บุคคลเหล่านีเปรียบประดุจ
ธนาคารสมอง อยู่ก ระจัดกระจายตามทีต่ างๆ ไม่มโี อกาสในการเข้ามาช่วยในการพัฒนาอันเป็ น
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ประโยชน์ แก่ประเทศชาติเลย ทําอย่างไรเราจึงจะสามารถนํ าบุคคลเหล่านีมาช่วยงานส่วนรวมของ
ประเทศชาติได้บา้ ง”
คณะรัฐมนตรีจงึ ได้ดําเนินการเพือตอบสนองพระราชดํารัสดังกล่าว โดยมมีตมิ อบหมายให้
ทุกกระทรวงสํารวจทรัพยากรบุคคลทีเกษียณอายุ แต่ยงั มีสุขภาพดีมคี วามรูค้ วามสามารถในการ
พัฒนาประเทศ มีความพร้อมและความสมัครใจสมัครเป็ นวุฒอิ าสาในธนาคารสมอง โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็ นหน่ วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง
มีหน้ าทีรวบรวมข้อมูล จัดทําบัญชีหรือทําเนียบผู้ทรงคุณวุฒ ิ จําแนกเป็ นสาขาตามความสามารถ
และประสานงานกับ เครือ ข่ า ยต่ า งๆ เพือจัด ให้วุ ฒ ิอ าสาได้นํ า ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชียวชาญมาช่วยงานเพือประโยชน์ ส่วนรวม แม้ในประเทศไทยจะมีหน่ วยงานหรือองค์กรต่างๆที
ดํ า เนิ น การในเรืองการส่ ง เสริม ให้ผู้สู ง อายุ ไ ด้ม ีโ อกาสทํ า ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม แต่ ย งั ขาดการ
เชือมโยงกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็ นระบบ ดังนันธนาคารสมองจึงมาทําหน้ าทีประสานงานให้วุฒ ิ
อาสาได้ปฏิบตั หิ น้าทีตามวัตถุประสงค์ของการจัดตังธนาคารสมองอย่างต่อเนือง โดยธนาคารสมอง
ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ว่า “วุฒอิ าสาธนาคารสมองเป็ นคลังปญั ญาของประเทศ ทีพร้อมอาสาร่วมพัฒนา
สังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน ในอันทีจะสร้างความอยู่ดมี ี
สุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพือก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยังยืน” อันเป็ นการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ o พระบรมราชินีนาถ
ในการจัดตังธนาคารสมอง” และเพือให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารสมองจึง
ได้กําหนดบทบาททีสําคัญของวุฒอิ าสาไว้ ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550: 14-15)
1. บทบาทเชิงรับ โดยเป็ นการให้ความช่วยเหลือตามคําขอของหน่ วยงานต่างๆ เช่น
การเป็ น ทีปรึก ษาให้ คํ า แนะนํ า ตลอดจนเสนอความคิด เห็น ทังทานด้ า นวิช าการและด้ า นการ
บริหารงานต่อผู้รบั ความช่วยเหลือ และการเป็ นวิทยากรหรือบรรยาย เพือถ่ายทอดองค์ความรูใ้ หม่
ให้แก่บุคลากรของผูร้ บั ความช่วยเหลือ
2. บทบาทเชิงรุก เป็ นการรวมกลุ่มของวุฒอิ าสาทีมีความสนใจในการแก้ไขปญั หา
ต่างๆ เช่น กลุ่มเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรส่วนท้องถิน กลุ่มแก้ไขปญั หาสังคม ดังนันวุฒอิ าสา
จึงสามารถเป็ นแกนนําในการริเริมกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนใน 4 ด้าน ดังนี
1) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน
2) ด้านการเพิมสมรรถนะและขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
3) ด้านการเสริมสร้างทุนทางสังคม
4) ด้านการพัฒนาอย่างยังยืน
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3. บทบาทการเป็ นคลังปญั ญาของประเทศ เป็ นการร่วมระดมสมองเพือวิเคราะห์
ปญั หาของชาติทเรื
ี อรังมาเป็ นเวลานาน และเกียวข้องกับกลุ่มคนและองค์กรต่างๆ หลายหน่ วยงาน
เสนอแนะความเห็นทีเป็ นกลาง ไม่มปี ระเด็นทางการเมืองมาเกียวข้อง เพือประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของรัฐบาล
4. บทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทางสือ อาทิ รายการโทรทัศน์ การร่วม
บรรยายพิเศษ การเขียนบทความ อันเป็ นการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองสู่คนรุน่ ใหม่
ผู้ทีเกษียณอายุ จากทังภาครัฐ และเอกชนทีสนใจสามารถสมัค รเป็ นวุ ฒอิ าสาได้ โดยมี
คุณสมบัตทิ กํี าหนดไว้เบืองต้น ได้แก่ เป็ นผูท้ เกษี
ี ยณอายุหรือลาออกแล้ว มีความเข้าใจ ความพร้อม
ศรัทธาในการทํางานเพือประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ฝกั ใฝ่ฝ่ายใด มีสุขภาพดี และมีประสบการณ์การ
ทํ า งานและมี ค วามเชี ยวชาญในสาขาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การศึ ก ษา ศาสนา จริ ย ธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม
พาณิ ช ย์ก ารและบริก าร ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อ ม และวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 10)
สําหรับการมีส่วนร่วมของผูส้ งู อายุในการเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เปรียบเสมือนการนํา
ทรัพยากรมนุ ษย์ทยัี งทรงคุณค่าเช่นผูท้ เกษี
ี ยณอายุจากสาขาวิชาชีพต่างๆ กลับเข้าสู่การทํางานเพือ
ชุมชนและสังคมในรูปแบบของการเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ซึงดําเนินงานในลักษณะของการ
นําเอาความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทมีี อยูม่ าถ่ายทอดสู่ชุมชน เพือให้เกิดการแก้ปญั หาและ
พัฒนาอย่างยังยืนโดยคนในชุมชนเพือชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกันระหว่าง
วุฒอิ าสาทัวประเทศ นอกจากนีวุฒอิ าสาธนาคารสมองยัง มีบทบาทอย่างสําคัญในการมีส่วนร่ว ม
ขับเคลือนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 25602564) โดยนํ าภูมคิ ุ้มกันทีมีอยู่ พร้อมทังเร่งสร้างภูมคิ ุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึน ด้วยการเตรียม
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ าต่อไป เพือประโยชน์ สุขทียังยืน
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 12 มุง่ เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็ นประเทศทีพัฒนาแล้ว มีความมันคง มังคัง ยังยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือวางรากฐานให้คนไทยเป็ นคนทีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที
ดี มีจติ สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพทีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็ นคนเก่ง
ทีมีทกั ษะความรูค้ วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนืองตลอดชีวติ โดยยุทธศาสตร์หนึงทีสําคัญ
คือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์เพือรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ โดยให้คนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัยมีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถเพิมขึน และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มคี วามเข้มแข็ง
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เอือต่อการพัฒนาคนและประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559: 65-74)
วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองในพืนทีต่ า งๆ ทัวประเทศจึง เป็ น กํ า ลัง สํ า คัญ ในการทํ า หน้ า ที
ขับเคลือนแผนไปสู่ก ารปฏิบตั ิใ นระดับต่ างๆ และเป็ นจุด เชือมโยงการพัฒนาจากระดับชุ มชนสู่
ประเทศและประเทศสู่ชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมตังแต่การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้คนในพืนที
ตระหนักถึงความสําคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
พร้อมรองรับกับการเปลียนแปลง โดยมีสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ (สศช.) ทําหน้ าทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันของวุฒอิ าสาฯ
หน่ วยงาน และชุมชน ในกระบวนการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังการศึกษาดู
งานกรณีตวั อย่างโครงการตามพระราชดําริ และโครงการของวุฒอิ าสาฯ ทีมีก ารนํ าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของวุฒอิ าสาฯ ในการนํ าความรู้ ความ
เชียวชาญ และประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคมโดยรวม ด้วยการนํ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามภูมสิ งั คมในแต่ละแห่ง และสร้างเครือข่าย
การทํางานร่วมกันระหว่ างวุ ฒอิ าสาฯ กับหน่ วยงานในพืนที ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการ
รวมกลุ่มของวุฒอิ าสาฯระดับจังหวัดและระดับภาค
สําหรับกลไกการดําเนินงานของธนาคารสมอง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกําหนดกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจนและแต่ งตังคณะอนุ กรรมการอํานวยการ
ธนาคารสมองเมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุ กรรมการฯ มีจาํ นวนทังสิน 18 ท่าน มีนายกิติ
ศักดิ o สินธุวนิช เป็ นประธานอนุ กรรมการ และพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ เป็ นประธานที
ปรึกษา ทําหน้าทีวางกรอบทิศทางนโยบาย การดําเนินงานและกําหนดยุทธศาสตร์การเคลือนงาน
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง รวมทังให้คําปรึกษาและเสนอแนะการดําเนินงานธนาคารสมอง โดย
ธนาคารสมองได้มกี ารจัดกลุ่มวุฒอิ าสาจําแนกตามประสบการณ์และความเชียวชาญรวม 21 ด้าน
ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 5) (1) ด้านการศึกษา
(2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(3) ด้านเกษตร (4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(5) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) ด้านวิศวกรรม (7) ด้านสถาปตั ยกรรม (8) ด้านการเงิน การ
คลัง งบประมาณ (9) ด้านสังคม (10) ด้านกฎหมาย (11) ด้านการปกครอง การเมือง (12) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา (13) ด้านการวางแผนและพัฒนา (14) ด้านพาณิชย์และบริการ (15) ด้าน
ความมันคง (16) ด้านบระหารจัดการและบริการธุรกิจ (17) ด้านการประชาสัมพันธ์ (18) ด้าน
คมนาคมและสือสาร (19) ด้านพลังงาน (20) ด้านต่างประเทศ และ (21) ด้านอุตสาหกรรม
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การดําเนินงานของธนาคารสมอง ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แผนผังแสดงการดําเนินงานของธนาคารสมอง
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ธนาคาร
สมอง.หน้า 9.
สําหรับกลไกการให้บริการของธนาคารสมองจะประสานความต้องการระหว่ างผู้ขอรับ
ความช่ว ยเหลือกับวุฒอิ าสาจากฐานข้อมูล วุฒอิ าสาทีมีความเชียวชาญจากทัวประเทศ เพือให้ผู้
ขอรับความช่ ว ยเหลือ ได้รบั การช่ว ยเหลือ ตรงตามความต้องการ และมีการมอบหมายงานอย่าง
เหมาะสมกับวุฒอิ าสาแต่ ละท่าน และเพือให้การดําเนินงานและบริหารจัดการธนาคารสมองบรรลุ
วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจงึ ได้กําหนดกลไกการทํางานของเครือข่ายธนาคารสมอง ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 กลไกการทํางานของเครือข่ายธนาคารสมอง
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ธนาคาร
สมอง.หน้า 6.
สํ า หรับ ในกลุ่ ม ของอาสาสมัค รสู ง อายุ พบข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ท ีบ่ ง ชีว่ า การทํ า งาน
อาสาสมัครมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครสูงอายุ โดยแบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี
1. ด้านสุขภาพร่างกาย (Physical Health)
การทํางานอาสาสมัครทําให้ผสู้ งู อายุได้ทาํ กิจกรรม ซึงโดยใช้ทงร่
ั างกายและ
สมองอย่างสมําเสมอ จากผลการศึกษาผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาใน
กลุ่มทีรายงานตนว่ามีอาการเจ็บป่วยเรือรัง หรือมีโรคประจําตัว เช่น ภาวะข้ออักเสบ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า ความจําเสือม อัลไซเมอร์ พบว่าการทํางานอาสาสมัครช่วยให้ยงั คง
มีความกระฉับกระเฉง และสามารถจัดการกับโรคเหล่านีได้ดขี นึ เนืองจากการทํางานอาสาสมัคร
ช่วยผ่อนคลายและบรรเทาอาการเครียดและความทุกข์ทรมานจากการอาการเจ็บป่วยของตนเอง
และแม้ภาวะเรือรังนีจะทําให้ผูส้ ูงอายุใช้เวลาในการเข้าร่วมทํากิจกรรมในแต่ละเดือนลดลง แต่กย็ งั มี
ความตังใจทีจะทํางานอาสาสมัครต่อไป โดย Wilson และ Musik (1999) ได้ทําการติดตามผลใน
ระยะยาวโดยสามารถสรุปได้ว่าการทํางานอาสาสมัครเป็ นสาเหตุทําให้มสี ุขภาพทีดี แต่ทงนี
ั ขึนอยู่
กับกลุ่มของอาสาสมัครและประเภทของงานอาสาสมัครด้วยเช่นกัน นอกจากนีจากการศึกษาของ
Population Reference Bureau (2011) พบว่า ผูส้ งู อายุททํี างานอาสาสมัครมีสุขภาพดีกว่าผูท้ ไม่
ี ได้

23
ทํ า และรู้ ส ึก ว่ า ตนมีสุ ข ภาพดีข ึนภายหลัง จากการมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื องจากการทํ า งาน
อาสาสมัครทําให้มโี อกาสได้เดินทางออกมาจากทีพัก ได้มกี ารเคลือนไหวร่างกายในการทํากิจกรรม
และการทํางานอาสาสมัครคงไว้ซงประสิ
ึ
ทธิภาพและชะลอความเสือมของการทํางานสมอง เพราะ
การทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุได้มปี ฏิสมั พันธ์และร่วมวางแผนการทํางานร่วมกับผู้อืน สิง
เหล่านีทําให้เกิดการเคลือนไหวร่างกาย หัวใจสูบฉีดโลหิตดีขนทํ
ึ าให้สมองมีประสิทธิภาพเพิมขึน
และลดความเสียงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และความจําเสือม ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุที
ทํางานอาสาสมัครมีอายุยนื ยาวขึน โดยพบว่าผูส้ งู อายุททํี างานอาสาสมัครมีอตั ราการเสียชีวติ ตํากว่า
ผูส้ งู อายุทไม่
ี ได้ทาํ
2. ด้านสุขภาพจิ ต (Mental Health)
จากการศึก ษาในเรืองประโยชน์ ของการทํ างานอาสาสมัค รทีมีต่ อ สุ ขภาพจิต
พบว่า การทํางานอาสาสมัครทําให้รสู้ กึ ว่าชีวติ ในบันปลายมีเป้าหมาย มีสุขภาพจิตทีดีขนจากการได้
ึ
ช่วยเหลือผูอ้ นื ทําให้รสู้ กึ ตนเองมีคุณค่าต่อผูอ้ นและสั
ื
งคม มีภาวะความมันคงทางอารมณ์ และช่วย
ลดภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุทสูี ญเสียคู่ชวี ติ และการทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุได้
สร้างความแตกต่างให้กบั ตนเอง ด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถทีมีในการทํากิจกรรมใหม่ๆ ทําให้
รูส้ กึ กระฉับกระเฉง ออกจากความซําซากจําเจในชีวติ และทําให้ได้พบความสนุ กสนานและท้าทาย
และการทํางานอาสาสมัครยังทําให้ผู้สูงอายุรูส้ กึ ว่าตนแตกต่างจากผู้สูงอายุคนอืน และยังคงไว้ซงึ
ความนับถือตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุทเพิ
ี งเกษียณอายุจากการทํางาน การทํางานอาสาสมัครจึง
ช่วยคงไว้ซงบทบาทของการเป็
ึ
นผู้ให้และบทบาททางสังคม สร้างความพึงพอใจ การยอมรับจาก
สังคมและทําให้ผสู้ งู อายุททํี างานอาสาสมัครมีทยืี นในสังคม ดังนันแม้ในอาสาสมัครผูส้ ูงอายุบางราย
จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ลดลงแต่ก็ยงั มีความประสงค์ทจะทํ
ี างานอาสาสมัครต่ อไป และการ
ทํางานอาสาสมัครยังช่วยสร้างเครือข่ายทางสังคมทีเข้มแข็งให้กบั ผูส้ ูงอายุ ทําให้ผูส้ ูงอายุได้ออกไป
พบปะกับผู้อนรวมทั
ื
งเพือนๆ อาสาสมัครด้วยกัน ซึงช่วยลดการแยกตัวออกจากสังคม สร้างความ
ผูก พันทางสัง คมกับชุ ม ชน และยัง เพิมโอกาสของผู้สูง อายุ ใ นการได้รบั การสนับ สนุ นจากสัง คม
รวมทังข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินชีวติ ของตนเอง (Morrow-Howell. 2010; Musick; &
Wilson. 2003; Brown; et al. 2008)
นอกจากนีการทํางานอาสาสมัครยังสนับสนุ นให้ผสู้ งู อายุเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
โดยเฉพาะในการเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาสมัครทีต้องอาศัยความรูแ้ ละทักษะใหม่ๆ ทีต่างไปจาก
การทํางานในช่วงก่อนเกษียณอายุ ทําให้วุฒอิ าสาได้มโี อกาสในการเรียนรูใ้ นสิงทีสนใจและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ ตลอดจนได้รบั ประสบการณ์ในชีวติ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ
ในบันปลาย ซึงจากปรัชญาการศึก ษาผู้สูง อายุจะเห็นได้ว่าแนวทางในการจัด การศึก ษาสําหรับ
ผูส้ งู อายุตอ้ งจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการพืนฐานของผูส้ งู อายุอนั ผสมกลมกลืนกับทฤษฎี
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ต่างๆ ของผูส้ ูงอายุ เพือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2554)
จากประโยชน์ ของการทํางานอาสาสมัค รของผู้สูง อายุด งั ทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ าการ
ทํางานอาสาสมัค รเป็ นกิจกรรมหนึงทีควรส่ง เสริมและสนับสนุ นให้ผู้สูง อายุเข้าเข้ามามีส่ ว นร่ว ม
เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผูส้ งู อายุ คือ การคงไว้ซงการมี
ึ
สุขภาพกายและจิตทีดีแล้ว ยังเกิด
ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนสัง คม และประเทศ และจากประโยชน์ อ ัน ประเมิน ค่ า มิไ ด้ข องการทํ า งาน
อาสาสมัครของผูส้ งู อายุ จึงนําไปสู่ประเด็นการศึกษาวิจยั ทีนักวิจยั ในสาขาต่างๆ สนใจทีจะค้นหาว่า
ปจั จัยใดทีทําให้ผสู้ งู อายุเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัคร และทํากิจกรรมนันอย่างต่อเนือง ซึงผล
การศึกษาทีได้จะเป็ นประโยชน์ สําหรับองค์กรหรือหน่ วยงานทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัคร
ของผู้สูงอายุ ให้สามารถบริหารจัดการการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมตลอด
กระบวนการ ตังแต่ ขนตอนการสรรหา
ั
การสนั บสนุ นอาสาสมัค รให้ทํ ากิจกรรม และการรัก ษา
อาสาสมัครให้ทํากิจกรรมกับองค์กรไปอย่างต่อเนือง หรือมีพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน
1.4 การบริ หารจัดการงานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุ
การบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุมคี วามสําคัญอย่างยิงต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ เนืองจากผู้สูงอายุหรือผู้ทเกษี
ี ยณอายุจะมีคุณลักษณะบาง
ประการ หรือ ข้ อ จํ า กัด ทีต่ า งไปจากกลุ่ ม อาสาสมัค รโดยทัวไป ดัง นั นการดํ า เนิ น การตังแต่
กระบวนการสรรหาไปจนถึงกระบวนการรักษาวุฒอิ าสาให้อยูก่ บั องค์กร จึงเป็ นสิงทีผูท้ เกี
ี ยวข้องต้อง
มีก ารออกแบบและกํ าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใ นการดําเนิ น งานอย่างความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของอาสาสมัครสูงอายุ เพือส่งเสริมให้กระบวนการทํางานอาสาสมัคร
ดําเนินงานอย่างเป็ นพลวัตร ตังแต่การสรรหาวุฒอิ าสาหน้าใหม่ และรักษาการคงอยู่ของวุฒอิ าสาทีมี
ศักยภาพให้ทาํ งานต่อไปตราบเท่าทียังคงมีความพร้อม เพือประโยชน์ต่อทังตัวของอาสาสมัคร ผูร้ บั
ความช่วยเหลือ ชุมชน และสังคมทีวุฒอิ าสาอาศัยอยู่ สําหรับธนาคารสมองได้มกี ารจัดรูปแบบการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แต่งตังคณะอนุ กรรมการเพือ
ทําหน้ าทีบริหารจัดการธนาคารสมองในเชิงนโยบาย และจัดตังกลุ่มงานประสานและอํานวยการ
ธนาคารสมองทีทํ า หน้ า ทีรับ ผิด ชอบเพือมาปฏิบ ัติง านตังแต่ ข ันตอนลงทะเบีย นไปจนถึง การ
ประชาสัมพันธ์เพือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง การบริ ห ารจัด การงาน
อาสาสมัครในองค์กรมีรปู แบบการบริหารเช่นเดียวกับการทํางานในองค์กรเอกชนหรือหน่ วยงานของ
รัฐ โดยทัวไป โดยมีป ระเด็น ทีต่ า งกัน ในเรืองของการเป้ าหมายในการทํ า งาน ซึงการทํ า งาน
อาสาสมัครมิได้เป็ นไปเพือค่าจ่างค่าตอบแทน ดังนันองค์กรอาสาสมัครจึงต้องให้ความสําคัญในการ
ปฏิบตั ติ ่ออาสาสมัครในขันตอนต่างๆ ด้วยความเข้าใจ เพือให้อาสาสมัครตังใจทํางานอย่างต่อเนือง
และเป็ นกําลังสําคัญให้กบั องค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมีขนตอนที
ั
สําคัญที
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ได้แก่ 1) การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการทํางานอาสาสมัคร เพือให้อาสาสมัครทุก
คนรับทราบและปฏิบตั ติ นไปในทิศทางเดียวกัน และยังหมายรวมถึงการกําหนดกฎระเบียบ กติกา
และขันตอนในการทํางานร่วมกัน 2) การสรรหาสมาชิกอาสาสมัครโดยการสือสารให้เห็นประโยชน์
ของการทํางานอาสาสมัครและเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มอาสาสมัครเป้าหมาย 3) การ
ปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมเพือในทักษะและความรู้ความทีอาสาสมัครพึงมี เพือทํางานได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดความเชือมันในการทํางานอาสาสมัคร 4) การมอบหมายงานทีตรงกับความรู้
ความสามารถและความสนใจของอาสาสมัคร 5) การดูแลให้คําปรึกษาเพือสร้างความมันใจว่า
อาสาสมัครทํางานได้อย่างมีความสุข 6) การประเมินผลและให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพือตรวจสอบว่าการ
ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือไม่และอาสาสมัครมีผลปฏิบตั งิ านอย่างไร เพือให้คําแนะนํ า
และการให้รางวัลได้อย่างเหมาะสม และ 7) การรักษาและจูงใจให้อาสาสมัครสามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเนือง (Volunteer Canada. 2016: 9-17; McCurly; et al, 2012)
สําหรับการบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุมกี ารออกแบบขันตอนการบริหาร
จัดการเช่นเดียวกับการบริหารงานอาสาสมัครทัวไป จะแตกต่ างกันในประเด็นเรืองเงือนไขและ
ข้อ จํากัดในความเป็ นผู้สูง อายุ เช่น ข้อ จํากัด ด้านร่างกาย จิต ใจและสิงจูงใจหรือ กระตุ้นในสนใจ
ทํางานอาสาสมัครทีอาจแตกต่างไปกลุ่มวัยอืน เช่นในการบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุ
ในประเทศสิงคโปร์ซงเป็
ึ นประเทศในอาเซียนทีเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แล้ว และมีองค์กร
อาสาสมัครของประเทศ คือ National Volunteer & Philanthropy Center หรือ NVPC เพือทําหน้าที
ส่งเสริมให้ประชาชนสิงคโปร์ทํางานอาสาสมัคร รวมทังการจูงใจให้ประชากรสูงอายุได้มสี ่วนทํางาน
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม โดยได้กําหนดกรอบในการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูส้ ูงอายุ
ไว้ 4 ขันตอน คือ 1) ขันกําหนดแนวคิด (Concept Stage) เป็ นการทําความชัดเจนในวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร 2) ขันการวางแผน (Planning Stage) เป็ นการเตรียมความพร้อมก่อน
ทํากิจกรรมอาสาสมัคร 3) ขันการดําเนินการ (Implementation Stage) เป็ นการมอบหมายงานที
เหมาะสมกับอาสาสมัคร การปฐมนิเทศและฝึกอบรม การให้คาํ แนะนํ าแก่อาสาสมัคร และ 4) ขันการ
ทบทวน (Review Stage) เป็ นการประเมินผลการทํางานอาสาสมัคร และเหตุผลในการออกจากการ
ทํางานอาสาสมัคร (National Volunteer; & Philanthropy Center. 2007: 12)
NVPC ได้กําหนดขันตอนในการบริหารจัดการงานอาสาสมัครในผู้สูงอายุไว้ 8 ประการ
ได้แก่ (National Volunteer; & Philanthropy Center, 2007: 13-19) 1) การออกแบบงาน
อาสาสมัครให้เหมาะสมกับความพร้อมด้านกายภาพของผูส้ ูงอายุ 2) การสรรหา โดยเริมตังแต่การ
เลือกช่องทางการสือสารทีเหมาะสมในการสรรหาอาสาสมัครผูส้ ูงอายุ 3) การคัดกรองและการจัดหา
งานทีเหมาะสมให้อาสาสมัคร เพือป้องกันปญั หาการจัดหางานอาสาสมัครทีไม่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการและความสามารถของอาสาสมัค ร ซึงนํ าไปสู่ก ารทํา งานอาสาสมัค รอย่างไม่มคี วามสุ ข
4) การฝึกอบรมซึงเป็ นสิงจําเป็ นและต้องดําเนินการอย่างเหมาะสมตังแต่อาสาสมัครผูส้ ูงอายุเริมเข้า
เป็ น สมาชิก ในองค์ก ร 5) การเป็ นพีเลียงให้ก ับอาสาสมัค รผู้สู ง อายุด้ว ยการพูด คุ ยและสร้า ง
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ความสัมพันธ์กบั อาสาสมัครผู้สูงอายุแ ต่ ละคนอย่างเหมาะสม 6) การยอมรับและการรักษาให้
อาสาสมัค รทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื องซึงอาสาสมัค รผู้ สู ง อายุ ค วรได้ ร ับ การยอมรับ ในการทํ า งาน
อาสาสมัครของพวกเขาอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ผลสะท้อนกลับอย่างสมําเสมอ 7) การทบทวน
เพือติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน ระดับความพึงพอใจ ปญั หาทีเกิดขึน และประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขององค์กร และ 8) การสัมภาษณ์เมือลาออกจากการทํางานอาสาสมัครเพือรับฟงั
ข้อมูลจากอาสาสมัครผู้สูงอายุสําหรับปรับปรุงการบริหารจัดการในองค์กรให้ดขี นึ ซึงสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุของประเทศออสเตรเลียทีให้ความสําคัญในเรืองการสร้าง
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครให้กบั ผูส้ งู อายุ การแสดงออกซึงการยอมรับในความสามารถ
ของผู้สูงอายุ เพือรักษาให้อาสาสมัครผู้สูงอายุตงใจทํ
ั างานอาสมัครอย่างต่อเนือง และการจูงใจให้
ผูส้ งู อายุสนใจเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของการทํางาน
อาสาสมัครและการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง (Volunteers Unit Department for Families
and Communities, 2007: 3-5)
การบริห ารจัดการงานอาสาสมัครของผู้สูง อายุมเี ป้ าหมายหลัก ทีสําคัญ คือ ส่ง เสริมให้
อาสาสมัครผู้สูงอายุสามารถทํางานอาสาสมัครกับองค์กรได้อย่างต่อเนืองตราบเท่าทียังคงมีความ
พร้อม เพือประโยชน์ต่อทังองค์กรอาสาสมัครทีทําให้มสี มาชิกมาช่วยทํากิจกรรม และประโยชน์ ต่อ
ตัวของอาสาสมัคร คือ สะท้อนความมุ่งมันของจิตใจในการกระทําความดี เพือพัฒนาสู่พฤติกรรม
ใหม่ทมีี ความเข้าใจถึงความสําคัญในเรืองการคํานึงถึงสังคม และสิงแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยความ
ต่อเนืองในการทํากิจกรรมมิได้หมายถึงเฉพาะความถีในการทํากิจกรรมเดิม แต่ควรรวมถึงการทํา
กิจกรรมในหลายรูปแบบ ความต่อเนืองในการทํากิจกรรมเป็ นสิงสําคัญ เพราะการทํากิจกรรมเพียง
ครังเดียวไม่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนือง ซึงมีลกั ษณะพัฒนาการอบบวงจรก้น
หอย คือ มีความชัดเจน ลุ่มลึกมากยิงขึนเมือมีการทําครังต่อๆ ไป (วรรณา ประยุกต์วงศ์ และคณะ,
2551, 75-76) ดังนันในการบริหารจัดการงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุได้บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กร จึงจําเป็ นต้องศึกษาวิจยั เพือทําความเข้าใจในปจั จัยทางด้านจิตและสังคมทีเกียวข้องในแต่ละ
กระบวนการ เพือสามารถส่งเสริมและสนับสนุ นการดําเนินงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาวิจยั ในเรืองการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ โดย Morrow-Howell
(2010) และ Cohen-Callow (2008) ได้เสนอแนะว่าในการสรรหาและรักษาอาสาสมัครผูส้ ูงอายุให้
ทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน ผู้ทีเกียวข้อ งจํ า เป็ น ต้ อ งศึก ษาในประเด็น ทีเกียวข้อ งทางด้ า น
สัง คมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ และจิต วิท ยาสัง คม ผู้ ว ิจ ัย จึง สนใจทีจะทํ า ความเข้ า ความหมายและ
กระบวนการการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน รวมทังปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมทีมีต่อการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพือเติมเต็มองค์ความรูเ้ รืองการส่งเสริม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคาร และเป็ นต้นแบบทีดี (Best Practice) ให้กบั
องค์กรทีดําเนินงานด้านอาสาสมัครผูส้ งู อายุของประเทศไทย
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2. พฤติ กรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครเป็ นพฤติกรรมเอือสังคม (Prosocial behavior) ประเภท
หนึงทีเป็ นการกระทําทีตังใจช่วยเหลือผูอ้ นโดยไม่
ื
หวังสิงตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Eisenberg และ
Mussen,1989) ซึงเป็ นผลลัพธ์ของพหุปจั จัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ ดังนันเพือให้การศึกษาวิจยั
เรืองพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒ อิ าสาธนาคารสมองมีความเด่นชัด และ
ครอบคลุมในประเด็นทีเกียวข้อง ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนทังภายในและต่างประเทศ เพือใช้เป็ นแนวทางการศึกษาความหมาย การวัด
พฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน และการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
พฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ดังนี
2.1 ความหมายของพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การให้ความช่วยเหลือแก่ผูอ้ นื หรือกลุ่มคนในสังคมเป็ นพฤติกรรมทีพึงประสงค์ หรือ
ทีเราเรียกว่าพฤติกรรมเพือสังคม (Pro-social Behavior) ซึง Eisenberg และ Mussen (1989) ได้
นิยามพฤติกรรมเพือสังคมว่า เป็ นการกระทําโดยสมัครใจเพือให้ความช่วยเหลือผูอ้ นหรื
ื อกลุ่มบุคคล
โดยไม่หวังสิงตอบแทน ซึงเน้ นทีผลลัพธ์มากกว่าแรงจูงใจเบืองหลังการกระทํานัน โดยพฤติกรรม
เพือสังคมได้แก่ การช่วยเหลือ การแบ่งปนั การเสียสละ การปลอบโยนบรรเทาความทุกข์ ซึงการ
ทํางานอาสาสมัคร (Volunteerism) เป็ นรูปแบบหนึงของพฤติกรรมเพือสังคมทีมีองค์ประกอบความ
แตกต่างจากพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมโดยทัวไป โดยองค์ประกอบเหล่านีเป็ นปจั จัยสนับสนุ นให้
อาสาสมัครได้ทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างยังยืน (Sustained Volunteerism) ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ทังตัวของอาสาสมัครและผู้ทได้
ี รบั ประโยชน์ จากการทํางานอาสาสมัครนัน จึงทําให้นักวิจยั หลาย
ท่านให้ความสําคัญกับการศึกษาปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การทํางานอาสาสมัคร (Volunteerism) มีการให้ความหมายทีหลากหลายและต่างกัน
ไปในทางปฏิบตั ิ ซึงในความหมายโดยกว้างทีรับรูโ้ ดยทัวไป การทํางานอาสาสมัคร หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือผูอ้ นด้
ื วยการอุทศิ แรงกายแรงใจของตนเอง โดยไม่หวังค่าจ้างค่าตอบแทน สําหรับใน
ปฏิญญาอาสาสมัครไทยได้ให้ความหมายของการทํางานอาสาสมัคร คือ การอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
สังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละเพือช่วยเหลือผูอ้ นื ป้องกัน แก้ไขปญั หาและพัฒนาสังคม โดยไม่
หวังสิงตอบแทน ซึงในระยะต่อมาการทํางานอาสาสมัครได้รบั การส่งเสริมจากนานาประเทศให้เป็ น
กิจกรรมทีพลเมืองในทุกกลุ่มอายุของประเทศพึงกระทํา จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั เกียวกับการทํางาน
อาสาสมัครในบริบทต่างๆ เพือทําความเข้าใจปจั จัยทีมีผลต่อการทํางานอาสาสมัคร โดยนักวิชาการ
ได้มกี ารนิยามความหมายของการทํางานอาสาสมัครให้มคี วามชัดเจนและแตกต่างจากพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือโดยทัวไป ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทีสําคัญ ดังนี
1. การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ
และมีอสิ ระในการเลือกทีจะทําหรือไม่ทํากิจกรรมใด เนืองจากการทํางานอาสาสมัครมิได้เป็ นไปเพือ
ประโยชน์ต่อตนเองและไม่ใช้การกระทําในลักษณะของการต่างตอบแทน ดังนันการเข้าร่วมทํางาน
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อาสาสมัครจึงอยู่บนพืนฐานของความสมัครใจเป็ นสําคัญ (Paul.1990; Cnaan; Handy; &
Wadsworth. 1996; ศุภรัตน์. 2544)
2. การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําประโยชน์ เพือผู้อนื โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือให้ผู้อนได้
ื รบั ความช่วยเหลือและผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากไปได้ ซึงอาจเป็ นได้ทงการ
ั
ช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม หรือสังคมส่วนรวม โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบุคคลทีรูจ้ กั หรือบุคคลในครอบครัว
(Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; ศุภรัตน์. 2544)
3. การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีปราศจากการตอบแทนในรูปของ
ค่าจ้างเงินเดือน หรือมิใช่การทํางานเพือการยังชีพเช่นการประกอบอาชีพโดยทัวไป แต่ เป็ นการ
เสียสละเวลาในการทํางานเพือช่วยเหลือผู้อนโดยไม่
ื
ได้หวังรายได้ทางเศรษฐกิจใดๆ แต่อาจได้รบั
ประโยชน์ ทางจิตวิทยาจากการทํากิจกรรมอาสาสมัครซึงมีมลู ค่ามากกว่าค่าตอบแทนใดๆ (Paul.
1990; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; ศุภรัตน์. 2544)
4. การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีมิได้เป็ นไปตามหน้ าที หรือได้รบั
มอบหมายให้ทําอย่างเป็ นทางการ แต่ เป็ นการกระทําทีอยู่นอกเหนือหน้ าทีหรือความจําเป็ นทีถูก
คาดหวังว่าจะต้องทํา หรือกําหนดหน้าทีอย่างเป็ นทางการ (Penner. 2002; ศุภรัตน์. 2544)
5. การทํางานอาสาสมัครเป็ นการให้ความช่วยเหลืษทีปรากฏขึนในบริบทของ
องค์กร การทํางานอาสาสมัครโดยทัวไปปรากฏขึนในบริบทขององค์กร (Paul. 1990; Penner,
2002) ในความเป็ น จริง พบว่ า มากกว่ า 85% ของอาสาสมัค รทํ า งานในองค์ก รอาสาสมัค ร
(Independent Sector, 1999)
สําหรับการศึกษาการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน พบว่า มีองค์ประกอบทีสําคัญของการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีดําเนินไปในระยะเวลาหนึง
(Longevity) โดยเป็ นการแสดงพฤติกรรมในระยะยาวมากกว่าเป็ นการทํากิจกรรมเพียงครังเดียว
หรือมีลกั ษณะการทํางานอย่างต่อเนือง (Omoto; & Snyder, 1995; Cnaan, Handy; & Wadsworth.
1996; Penner; & Finkelstien. 1998) และการศึกษาของ วรรณา ประยุกต์วงศ์ และคณะ (2551)
เรืองการพัฒนาจิตอาสาของพนักงานในองค์กรได้กล่าวถึงความจําเป็ นของการทํางานอาสาสมัคร
อย่างต่อเนืองหรืออย่างยังยืน ได้แก่ เอือประโยชน์ต่อการนํ าข้อมูลย้อนกลับเพือพัฒนาโครงการใน
ครังต่ อ ไป เอือต่ อการขยายโอกาสให้ผู้อืนได้เ ข้าร่ว มโครงการ และการทํางานอาสาสมัค รอย่าง
ต่ อเนืองเป็ นการสะท้อนความมุ่งมันของจิตในการกระทําความดี เพือพัฒนาสู่พ ฤติกรรมใหม่ทีมี
ความเข้าใจถึงความสําคัญในเรืองการคํานึงถึงสังคม และธรรมชาติสงแวดล้
ิ
อมอย่างแท้จริง โดย
ความต่อเนืองนีมิได้หมายถึงความถีทีมากขึนในการทํากิจกรรมเดิม แต่ควรเป็ นการจัดกิจกรรมใน
หลากหลายรูปแบบ เพราะการทํากิจกรรมเพียงครังเดียวนันไม่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาการ
อย่างต่อเนือง ซึงมีลกั ษณะพัฒนาการแบบวงจรก้นหอย คือ มีความชัดเจนและลุ่มลึกมากยิงขึนเมือ
มีการทําครังต่อๆ ไปได้
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การพิจารณาองค์ประกอบของความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยทัวไป และการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ผูว้ จิ ยั ได้ทําการสังเคราะห์องค์ประกอบทีนักคิดส่วนใหญ่ระบุว่าเป็ น
องค์ประกอบของการทํางานอาสาสมัคร และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน และนํามาสรุปเป็ นองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนได้ดงั นี
1) เป็ นการกระทําด้วยความสมัครใจ
2) เป็ นการกระทําประโยชน์เพือผูอ้ นื
3) เป็ นการกระทําทีมิได้เป็ นไปตามหน้าที
4) เป็ นการให้ความช่วยเหลือทีปรากฏขึนในบริบทขององค์กร
5) เป็ นการกระทําทีดําเนินไปอย่างต่อเนือง
สํ า หรับ การให้ ค วามหมายของการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน ผู้ ว ิจ ัย จะพิจ ารณา
ความหมายของตัวแปรนีจากการสังเคราะห์เอกสารและบทบาทหน้ าทีของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ร่วมกับข้อค้นพบจากการการศึกษาวิจยั ในระยะที 1 อย่างไรก็ตามในเบืองต้นได้ให้ความหมายของ
การทํางานอาสาสมัครมอย่างยังยืน คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อืนด้วยความสมัครใจ
โดยไม่ถือ ว่าเป็ นหน้ าทีทีต้อ งทํา และมีการกระทําอย่างต่ อ เนืองภายใต้การดูแลโดยองค์กรหรือ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง
2.2 การวัดพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การศึกษาเรืองการทํางานอาสาสมัครในช่วง 20 ปี ทผ่ี านมาได้มกี ารพัฒนาเครืองมือ
วัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มอาสาสมัครทีทํางานในองค์กรต่างๆ โดยเครืองมือวัดที
สําคัญและได้ความนิยมในการนํ ามาประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ของสังคม ได้แก่ แบบสอบถามการ
ทํางานอาสาสมัคร (Volunteerism Questionnaire) โดย Clary และ Snyder (1992) เพือทําความ
เข้าใจเหตุผลในการทํางานอาสาสมัคร ซึงอาสาสมัครอาจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเดียวกันด้วย
เหตุผลทีต่ างกัน และอาสาสมัครอาจทํางานอาสาสมัครด้วยแรงจูงใจมากกว่า 1 อย่าง โดยเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นการวัดเหตุผลใน
การทํางานอาสาสมัคร และส่วนทีสองเป็ นการวัดผลลัพธ์จากการทํางานอาสาสมัคร ซึงผลทีได้จาก
การตอบแบบสอบถามคือ เหตุผลในการทํางานอาสาสมัคร ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
และความตังใจในการทํางานอาสาสมัครระยะยาวรวม 48 ข้อ
ระยะต่อมานักวิจยั ให้ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืนเพิมมากขึน โดยตัวแปรตามของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ ความต่อเนืองของการ
ทํางานอาสาสมัครโดยคํานวณเป็ นระยะเวลาทีทํางานอาสาสมัครตลอดช่วงเวลาทีทําการศึกษาวิจยั
และได้พฒ
ั นาเครืองมือเพือวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนกับกลุ่มอาสาสมัครใน
องค์กรต่างๆ สําหรับการวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในกลุ่มอาสาสมัครทัวไป มี
ตัวอย่างงานวิจยั ของประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี
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Penner (2002) ทําการศึกษาปจั จัยด้านคุณลักษณะอุปนิสยั และคุณลักษณะของ
องค์กรทีมีต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน โดยใช้วธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ซงเป็
ึ นอาสาสมัครทีทํางานในองค์กรอาสาสมัครต่างๆในประเทศอเมริกา ด้วยการให้อาสาสมัคร
จะเข้ามาตอบแบบสอบถามทางอินเตอร์เนตผ่านเวปไซต์ของ USA Weekend Online วัดพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้วยให้อาสาสมัครระบุเกียวกับจํานวนองค์กรอาสาสมัครทีเข้าร่วม
ระยะเวลาทีเริมเข้าร่วมกิจกรรม และจํานวนเวลาทีใช้ในการทํากิจกรรม
Renes (2005) ศึก ษาปจั จัยทีจูงใจให้คนเราเสียสละหรืออุ ทิศเข้าสู่การทํางาน
อาสาสมัค ร และทํ า ให้ ผู้ทีเป็ น อาสาสมัค รทํ า งานอาสากับ องค์ ก รอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน โดย
ทําการศึกษากับอาสาสมัครในองค์กรอาสาจํานวน 6 แห่ง ด้วยการใช้แบบแบบสอบถามทีสร้างขึน
เพือวัดตัวแปรทีมีผลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน โดยวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนจากการสอบถามระยะเวลาทีอาสาสมัครใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
Cheung (2006) ศึกษาเกียวกับการทํางานอาสาสมัครเพือสร้างองค์ความรูเ้ รืองการ
จัดการการทํางานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทภายในองค์กรทีแตกต่างกัน เพือให้
องค์ก รอาสากํ าหนดกลยุ ทธ์ใ นการสรรหาและการจัด การภายในองค์ก รได้อ ย่ างเหมาะสม โดย
การศึกษากับอาสาสมัครใน 3 องค์กรของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยวัดพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนจากการสอบถามระยะเวลาทีอาสาสมัครใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
Marta และ Pozzi (2008) ศึกษาตัวแบบการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของผูใ้ หญ่
วัยตอนต้น โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ ซึงในระยะแรกเป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ร่วมกับการตอบแบบสอบถามทีสร้างขึนเพือวัดคุณลักษณะส่วนบุคคลและปจั จัยทางด้านสังคมและ
องค์กร และทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามอีกครังเมือเวลาผ่านไป 1 ปี วัดพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนจากการสอบถามระยะเวลาทีอาสาสมัครใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) ทําการศึกษาเรืองการทํางานอาสาสมัครเพือพัฒนาโมเดล
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีต ามกรอบแนวคิด หน้ าที ด้ว ยการใช้แ บบสอบถามทีพัฒ นาขึนเพือวัด พฤติก รรมการทํ างาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนซึงประกอบด้วยความถีในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม
ในขันตอนต่างๆ ของการทํากิจกรรมอาสาสมัครกับชมรมทีสังกัด วัดด้วยแบบวัดทีผู้วจิ ยั สร้างขึน
เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ จํานวน 9 ข้อ 4 ระดับ ผู้ตอบทีได้คะแนนรวมจากแบบประเมิน
ความถีสูงแสดงว่ามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสูงกว่าผูต้ อบทีมีคะแนนรวมจากแบบประเมินตํา และ
ตัวแปรเจตคติต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ ลักษณะภายในจิตใจของบุคคลทีแสดงออก
ในแง่ของอารมณ์ ความรูส้ กึ และความพร้อมเกียวกับการแสดงพฤติกรรมอาสาสมัคร โดยวัดแบบวัด
ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน 17 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็ นประโยคบอกเล่าประกอบด้วยมาตรประเมินค่า
6 ระดับ จาก เห็นด้วยทีสุด เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยทีสุด
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Chacon, Vecina และ Davila (2007) ศึกษาการทํางานอาสาสมัครกับกลุ่มอาสาสมัคร
เพือสังคมจํานวน 20 องค์กร โดยศึกษาระยะยาวเป็ นระยะเวลา 24 เดือนเพือติดตามพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัคร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ 6 12 และ 24 เดือน ด้วยการใช้
แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนจากการสอบถาม
ระยะเวลาทีอาสา สมัครใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
สําหรับการวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร
ผูส้ ูงอายุ Tang; Morrow-Howell และ Hong (2009) ศึกษาปจั จัยด้านการสนับสนุ นขององค์กร
อาสาสมัค รทีจํา เป็ น ต่ อ การทํา งานอาสาสมัค รอย่า งยังยืน โดยศึก ษากับอาสาสมัค รผู้สูง อายุใ น
โปรแกรมอาสาสมัคร 13 แห่ง วัดการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของอาสาสมัครผูส้ ูงอายุดว้ ยการ
ใช้แบบสอบถามด้วยคําถามปลายเปิ ดเพือให้อาสาสมัครผู้สูงอายุระบุระยะเวลาทีใช้ในการทํางาน
อาสาสมัคร
จากการศึกษาเกียวกับการวัดการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนสามารถสรุปได้ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 สรุปการวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การวัดพฤติกรรมอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
Penner
เชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลทาง 1. จํานวนองค์กรอาสาสมัครทีเข้าร่วม
2. ระยะเวลาทีเริมเข้าร่วมกิจกรรม
(2002)
อินเตอร์เนตผ่าน
เวบไซต์ของ USA Weekend 3. จํานวนเวลาทีใช้ในการทํากิจกรรม
Online กับกลุ่มอาสาสมัคร
ทัวไปของประเทศอเมริกา
Renes (2005) เชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
ระยะเวลาทีใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
กลุ่มอาสาสมัครทัวไปใน 6
องค์กรของประเทศเยอรมัน
Cheung
เชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
ระยะเวลาทีใช้ในการทํางาน
(2006)
อาสาสมัครใน 3 องค์กรของ อาสาสมัคร)
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
นักวิจยั

วิธวี จิ ยั

เครืองมือทีใช้วดั
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ตาราง 1 (ต่อ)
นักวิจยั
Marta และ
Pozzi (2008)

อนุ เจริญวงศ์
ระยับ (2552)
Tang,
MorrowHowell และ
Hong (2008)

วิธวี จิ ยั
ผสานวิธ ี

เครืองมือทีใช้วดั

เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
อาสาสมัครผูใ้ หญ่ตอนต้นโดย
เริมต้นการศึกษาระยะแรก
ด้วยการใช้การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง และในระยะทีสอง
ใช้แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
อาสาสมัครผูส้ งู อายุใน 13
โปรแกรมจากประเทศต่างๆ

การวัดพฤติกรรมอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
ระยะเวลาทีใช้ในการทํางานอาสาสมัคร

1. ความถีในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เจตคติต่อการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
ระยะเวลาทีใช้ในการทํางานอาสาสมัคร

จากการศึกษาเรืองพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนจะเห็นได้ว่า นักวิจยั ส่วน
ใหญ่วดั พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีสร้างขึน
ซึงในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั จะวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้วยแบบสอบถามแบบที
สร้างขึนมาจากผลการศึกษาวิจยั ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพในระยะที 1 ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที
และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2.3 กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
นักวิจยั ทีมีความสนใจศึกษาเรืองการทํางานอาสาสมัคร ได้สร้างโมเดลความสัมพันธ์
ของตัวแปรทีมีต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนืองของอาสาสมัคร และได้รบั การยอมรับอย่าง
กว้างขวางในการนํ ามาใช้เป็ นแนวทางการศึกษาเรืองกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ได้แก่ โมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process Model) ของ Omoto และ Snyder
(1995) โมเดลการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง (The Causes of Sustained Volunteerism) โดย
Penner (2002) วิเคราะห์และคัดเลือกโมเดลทีเหมาะสมสําหรับการศึกษากระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และเลือกโมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัคร
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(Volunteer Process Model) มาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เนืองจากเป็ นโมเดลทีศึกษาการทํางาน
อาสาสมัครในรูปแบบกระบวนการอย่างชัดเจน แสดงให้ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในแต่ละ
ระยะของกระบวนการ ตังแต่ ระยะก่ อ นเข้าสู่การเป็ นอาสาสมัค รเพือค้นหาว่าแรงจูงใจใดทีทําให้
บุค คลเข้ามาเป็ นอาสาสมัค ร ระยะประสบการณ์ เ พือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่ างอาสาสมัค รกับ
ประสบการณ์ ทีได้ร บั จากการทํ า งานอาสาสมัค ร ซึงก่ อ ให้เ กิด การเปลียนแปลงภายในตัว ของ
อาสาสมัครและส่งผลต่ อระยะผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัครคือ คือ ความต่ อเนืองหรือความ
ยังยืนในการทํางานอาสาสาสมัคร โดยผลลัพธ์ทได้
ี จะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในแต่ละระยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีเมือได้ผลการศึกษาวิจยั ในระยะที 1 ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั จะนํ า
ข้อค้นพบทีได้มาใช้ในการปรับกรอบแนวคิดการวิจยั ให้เหมาะสมต่อไป โดยโมเดลมีสาระสําคัญ ดังนี
โมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process Model) โดย Omoto และ
Snyder (1995) นักจิตวิทยาทีมุง่ ศึกษาปรากฏการณ์ของการทํางานอาสาสมัครเพือหาคําตอบว่า แม้
การทํางานอาสาสมัครต้องเสียสละทังเวลาและอาจมีค่าใช้จ่ายเกิด ขึน แต่ ทําไมอาสาสมัค รจึงยัง
แสวงหาโอกาสเพือทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง ด้วยการได้ใช้ตวั แบบกระบวนการอาสาสมัครซึง
ประกอบไปด้วยตัวแปรทีเกียวข้องทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม ซึงเชือมโยงกับผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึน
ในแต่ ละขันของกระบวนการอาสาสมัคร โดยตัวแบบกระบวนการอาสาสมัครนีสร้างขึนมาจาก
การศึกษากับอาสาสมัครทีทํางานในองค์กรทีดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์เป็ นเวลา 2 ปี ครึง ซึงระบุถงึ ตัวแปร
ทางจิตวิทยาทีมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการอาสาสมัครในขันตอนต่าง ได้แก่ ขันที 1 ก่อนการเข้า
สู่กระบวนการอาสาสมัคร ขันที 2 มีประสบการณ์อาสาสมัคร และขันที 3 ผลลัพธ์ของการทํางาน
อาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดแต่ละขันตอน ดังนี
1. ขันที 1 ก่อนเขาสู่กระบวนการเป็ นอาสาสมัครดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์ (Antecedence of
AIDS Volunteerism) สิงสําคัญในขันตอนนี คือ การตอบคําถามว่า อะไรทีกระตุ้นในคนเราเข้าสู่การ
เป็ น อาสาสมัค รดู แ ลผู้ ติด เชือเอดส์ ซึงคํ า ตอบว่ า ป จั จัย เหล่ า นี คือ บุ ค ลิก ภาพ แรงจูง ใจ และ
คุณลักษณะของสถานการณ์แวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี
1) คุณลักษณะของบุคลิกภาพ ทําให้บุคคลเข้าสู่การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ซึงเป็ นกลุ่มของอุปนิสยั ทีเรียกได้ว่าเป็ นคุณลักษณะของผูช้ ่วยเหลือ
2) แรงจูงใจ ทําให้บุคคลค้นหาและเข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร และยังคงทํางาน
อาสาสมัครอย่างต่อเนืองไป
3) ลักษณะของสภาพแวดล้อมของบุคคล ซึงสร้างบรรยากาศของการสนับสนุ น
ให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมในการทํางานอาสาสมัคร เช่น อิทธิพลของกฎเกณฑ์ในสังคม การสนับสนุ น
ทางสังคมจากเพือน ครอบครัว และเพือนร่วมงาน เป็ นต้น
2. ขันที 2 การมีประสบการณ์อาสาสมัครดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์ (The AIDS Volunteer
Experience) ในขันตอนนีให้ความสําคัญกับประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัคร โดยเฉพาะปจั จัย
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ทีมีผลต่อการสนับสนุ น หรือการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครต่อไป ซึงมีตวั ชีวัดหลายตัวทีสามารถใช้
ในการบ่งชีประสบการณ์ ของบุคคล Omoto และ Snyder มุ่งเน้ นทีความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัครและการบูรณาการขององค์กร และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทังสองปจั จัยนีเป็ น
รากฐานของการช่วยเหลือและการทํางานในองค์กรเมืออาสาสมัครมีความพึงพอใจในการอาสาสมัคร
ทีทําจะมีแนวโน้ มทํางานอาสาสมัครต่อไป อย่างไรก็ตามสิงสําคัญทีต้องคํานึงถึง คือ ประสบการณ์
ของอาสาสมัครทีเกิดขึนซึงมีผลมีทงทางด้
ั
านบวกและลบ โดยหากเกิดผลในทางบวกอาสาสมัครจะ
เกิด ความรู้ส ึก เห็นอกเห็นอกเห็นใจกับผู้รบั ความช่ วยเหลือ ซึงความรู้ส ึกนี สําคัญในการทํานาย
พฤติกรรมการให้ความช่ วยเหลือ และความตังใจในการให้ค วามช่วยเหลืออย่างต่ อเนือง ในทาง
ตรงกันข้ามหากอาสาสมัครมีประสบการณ์ ทางด้านลบ เช่นในอาสาสมัครทีดูแลผู้อาสาสมัครป่วย
เอดส์ บางรายรายงานว่ า ตนเองมีค วามรู้ส ึก ไม่ ส บาย อึด อัด ใจ ไม่ ส ะดวกสบายในการทํ า งาน
อาสาสมัครของพวกเขา ซึงผู้ทเกี
ี ยวข้องควรต้องนํ าประเด็นเหล่านีมาพิจารณาและหาทางป้องกัน
ต่อไป
3. ขันที 3 ผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัครดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์ (Consequences of
AIDS Volunteerism) การทํางานอาสาสมัครเกิดผลลัพธ์ต่อทังผูร้ บั ความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร
องค์กรอาสาสมัคร และสังคมโดยส่วนร่วม การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนืองจึงเป็ นสิงสําคัญที
องค์กรอาสาสมัครคาดหวังว่า อาสาสมัครในองค์กรจะมีความผูกพันกับการทํางานอาสาสมัครอย่าง
น้ อย 6 เดือน โดยในหลายๆ องค์กรมุ่งความสนใจไปทีความยาวนานทีอาสาสมัครทํางานอยู่กบั
องค์กร และยังคงทํากิจกรรมอย่างต่อเนือง ดังนันกุญแจสําคัญของผลลัพธ์ในการศึกษาตามกรอบ
แนวความคิด นี คือ ระยะเวลาของการให้ บ ริก ารงานอาสาสมัค ร โดยเฉพาะอย่ า งยิงการให้
ความสําคัญกับความเชือมโยงของระยะเวลาการให้บริการของอาสาสมัครทีดูแลผู้ติดเชือเอดส์ใน
ขันตอนก่อนเขาสู่กระบวนการเป็ นอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชือเอดส์ และขันตอนการมีประสบการณ์
ทํางานอาสาสมัครดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์
การศึกษาต่อมาเป็ นการพิสูจน์ตวั แบบกระบวนการอาสาสมัคร โดยการโทรศัพท์สอบถาม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทียังคงทํางานอาสาสมัครอยู่จนถึงช่วงเวลาทีดําเนินการเก็บข้อมูลต่ อจาก
การศึก ษาในระยะแรก สอบถามข้อ มู ล เกี ยวกับ ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล เกียวกับ การทํ า งาน
อาสาสมัครในปจั จุบนั และอดีต หลังจากนันหนึงปี จงึ โทรศัพ ท์ติด ต่ อกับอาสาสมัครเพือสอบถาม
ข้อมูลการทํางานอาสาสมัครอีกครัง เพือติดตามดูว่าอาสาสมัครท่านใดยังคงทํางานอาสาต่อไป หรือ
หยุดการทํางานไปแล้ว ร่วมกับการตรวจสอบกับข้อมูลขององค์กรอาสาสมัคร และใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลในขันตอนต่างๆ ทัง 3 ขันตอนของการทํางานอาสาสมัครตามกรอบแนวคิดทีกําหนดไว้ เพือ
สร้างเป็ นตัวแบบกระบวนการอาสาสมัคร ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 โมเดลกระบวนการอาสาสมัคร (Volunteer Process Model)
ทีมา: Omoto, A. M.; & Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation:
Motivation, Longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers.
Journal of Personality and Social Psychology. p. 679.
นอกจากนีการศึกษาเกียวกับผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัครทีมีต่อผูร้ บั ความช่วยเหลือ
และชุมชนทีอาสาสมัครทํางาน พบว่า การทีอาสาสมัครและผูร้ บั ความช่วยเหลือมีการติดต่อสัมพันธ์
กับชุมชน จะเกิดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ ต่อทุกฝ่ายทีเกียวข้อง และ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนสามารถชักจูงใจให้คนเราเข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร และมีส่วนร่วมในการ
ทํางานอย่างต่อเนือง หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลซึงกันและกัน รวมถึงมีอทิ ธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจกับ
สมาชิกใหม่ดว้ ยเช่นกัน (Omoto; & Snyder, 1995; Stuermer; & Kampmeier, 2003) โดยตลอด
ช่วงเวลาทีอาสาสมัครทํางานอาสา ความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครกับชุมชนรอบๆ ก็จะเพิมมาก
ขึน และทํ า ให้ ค นในชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ งของการทํ า งานอาสาสมัค ร ดัง นั นตั ว แบบ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครนีนับได้ว่าเป็ นรูปแบบหนึงของกระทําเพือสังคม (pro-social action)
ซึงมีผลต่อรูปแบบของการกระทําทางสังคมรูปแบบอืนๆ (Snyder & Omoto, 2007) และเมือ
พิจารณาถึงประโยชน์ทได้
ี รบั จากการศึกษาการทํางานอาสาสมัคร คือ เพือเข้าใจธรรมชาติของการ
กระทําเพือสังคม ซึงเรามีความเชือว่าหากเข้าใจปจั จัยทางจิตวิทยาของการทํางานอาสาสมัครแล้ว
จะนําไปสู่วธิ กี ารปฏิบตั ใิ นการจัดการงานอาสาสมัคร ได้แก่ วิธกี ารสรรหาหรือทดแทนอาสาสมัครใน
การเข้าร่วมทํางานอาสาสมัค รในองค์ก ร และการรักษาให้อาสาสมัครทํางานต่ อไปอย่างต่ อเนือง
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ต่ อ ไป ซึงประสบการณ์ แ ละแรงจูงใจของอาสาสมัค รแต่ ล ะคนอาจนํ าไปสู่ ห นทางในการทํ างาน
อาสาสมัค รอย่างมีประสิทธิภาพ และในองค์ก รทีมีอิส ระในการให้บริการงานอาสาสามารถสร้าง
แรงจูงใจตามทีอาสาสมัครคาดหวัง รวมทังแรงจูงใจทีหลากหลายขึนอยู่กบั แต่ละลําดับขันของชีวติ
ทําให้องค์กรสามารถสร้างระบบเฉพาะสําหรับการสรรหาของตนเองเพือให้ได้มาซึงอาสาสมัครทีมี
ศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครด้วยการให้ทํางานอาสาสมัครทีตอบสนองตรง
กับแรงจูงใจทีเฉพาะเจาะจงของพวกเขา ซึงจะช่วยเพิมความพึงพอใจและระยะเวลาในการทํางาน
อาสาสมัครให้ยาวนานยิงขึน
จากโมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัครดังทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่านักวิจยั ได้นําเสนอ
โมเดลทีแสดงถึง การทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งเป็ น ลํ า ดับ ขัน โดยมีต ัว แปรทางจิต และสัง คมทีมี
ความสัมพันธ์กบั การทํางานอาสาในแต่ ละขัน จุดมุ่งหมายเพืออธิบายและทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและผูท้ เกี
ี ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์
ในการสรรหาและส่งเสริมให้อาสาสมัครทํางานอาสาได้อย่างต่อเนือง

3. แนวทางการวิ เคราะห์สาเหตุของพฤติ กรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
การวิจยั ครังนีได้กําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
แบบบู ร ณาการตามหลัก ของพฤติก รรมสาสตร์ทีศึก ษาป จั จัย ทังด้า นจิต และด้า นสัง คม โดยใน
การศึกษา วิจยั นีผูว้ จิ ยั ได้ใช้โมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัครของ Omoto และ Snyder (1995)
เป็ นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) สําหรับนํ ามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Conceptual Framework) เพือศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เนืองจากเป็ นต้นแบบของการศึกษาปรากฏการณ์การทํางานอาสาสมัคร
ในรูปแบบทีต่ างไปจากพฤติกรรมการให้ค วามช่ ว ยเหลือ โดยทัวไป มีการศึก ษาเรืองการทํางาน
อาสาสมัครเน้นทีการเลือกให้ความช่วยเหลือกับผูอ้ นที
ื ต้องการรับความช่วยเหลือ โดยปราศจากการ
ถูกบังคับ และคงพฤติกรรมนันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง และเป็ นโมเดลทีครอบคลุมทังปจั จัยภายใน
และปจั จัยภายนอกทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน สําหรับการค้นหา
คําตอบของพฤติกรรมนี Snyder และ Omoto ศึกษาวิจยั กับกลุ่มอาสาสมัครอย่างต่ อเนืองเป็ น
ระยะเวลายาวนานด้วยการนํ าแนวคิดทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการทําความ
เข้า ใจปรากฏการณ์ ทีเกิด ขึน แบ่ ง การศึก ษาการทํ า งานอาสาสมัค รออกเป็ น 3 ระยะ และ
ทําการศึกษาวิจยั ว่าในแต่ระยะของกระบวนการทํางานอาสาสมัครมีปจั จัยใดเกียวข้องบ้าง โดยมี
รายละเอียดของแนวคิดในการศึกษาแต่ละระยะ ดังนี
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1) ระยะที 1 ก่อนการเข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร (Antecedents of Volunteerism)
เพือค้ น หาแรงจู ง ใจทีทํ า ให้ ค นเราเข้า สู่ ก ารเป็ น อาสาสมัค ร และพยากรณ์ ไ ด้ ว่ า ใครทีจะเป็ น
อาสาสมัครทีมีศกั ยภาพและมีความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร เพือนํ าความรูท้ ได้
ี มาพัฒนา
กลยุทธ์การสรรหาอาสาสมัครทีมีประสิทธิภาพ และรักษาอาสาสมัครให้ทาํ งานกับองค์กรอย่างยังยืน
2) ระยะที 2 เมือได้รบั ประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัคร (Experience of
Volunteerism) เพือค้นหาว่ าความสัมพันธ์ระหว่ างบุ คคลทีพัฒนาขึนระหว่ างอาสาสมัครกับผู้รบั
ความช่วยเหลือ และอาสาสมัครกับองค์กร ซึงพบว่าประสบการณ์ทางบวกทีเกิดขึนนีเป็ นตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
3) ระยะที 3 ผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัคร (Consequences of Volunteerism)
เพือค้นหาว่าประสบการณ์ ในการทํางานอาสาสมัครใดทีทําให้อาสาสมัครมีพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครเปลียนแปลง และทําให้อาสาสมัครตังใจจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง และมีการ
สนับสนุ นจากกลุ่มเครือข่ายในสังคมอย่างไรทีผูกพันอาสาสมัครให้ทาํ งานอาสาสมัครยาวนานขึน
เมือพิจารณาตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างจากโมเดล
กระบวนการทํางานอาสาสมัครสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ด้าน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการทํางานอาสาสมัคร
ปจั จัย
ปจั จัยด้านจิต

ปจั จัยด้านสังคม

ตัวแปร
1. แรงจูงใจอาสา
2. บุคลิกภาพแบบช่วยเหลือ
3. ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
4. บทบาทอัตลักษณ์อาสาสมัคร
1. การสนับสนุ นจากสังคม
2. การบูรณาการในองค์กร

ในการศึกษาวิจยั ในระยะที 2 ด้วยวิธเี ชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โมเดลกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครของ Omoto และ Snyder (1995) ร่วมกับการสังเคราะห์ตวั แปรทีเกียวข้องกับการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนและการทํางานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุ เพือนํ ามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั สําหรับการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานตามกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในการวิจยั ระยะที 2 สรุปได้ดงั ตาราง 3
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ตาราง 3 ตัวแปรทีเกียวข้องกับกระบวนการทํางานอาสาสมัครในแต่ละระยะ
ระยะ
ก่อนเข้าสู่กระบวนการเป็ นอาสาสมัคร

ประสบการณ์ทาํ งานอาสาสมัคร

ผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัคร

ตัวแปรทีเกียวข้อง
1. แรงจูงใจอาสา (Omoto และ Snyder, 1995;
CHEUNG, 2006; Marta และ Pozzi, 2008)
2. การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
(Omoto และ Snyder, 1995; Marta และ Pozzi, 2008;
อนุ เจริญวงศ์ระยับ, 2552)
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร (Omoto และ
Snyder, 1995; Cheung, 2006; Marta และ Pozzi,
2008; อนุ เจริญวงศ์ระยับ, 2552)
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน

จากตารางสรุปตัวแปรทีเกียวข้องกับกระบวนการทํางานอาสาสมัครในแต่ละระยะ ผูว้ จิ ยั
ได้นํามาพัฒนาเป็ นโมเดลกรอบแนวคิดการวิจยั เชิงปริมาณ สําหรับการศึกษากระบวนการทํางาน
อาสา สมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และจะทําการปรับโมเดลให้มคี วามเหมาะสมอีก
ครังเมือได้ผลการศึกษาจากวิจยั ในระยะที 1 ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงปริมาณในการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
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จากการศึกษาโมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัครดังทีกล่าวมา ผู้วจิ ยั ให้ความหมาย
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในการวิจยั ครังนี หมายถึง ความสัมพันธ์ของปจั จัยเชิง
สาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในระยะต่างๆ ตังแต่ขนั
การเข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร ขันได้รบั ประสบการณ์ การทํางานอาสาสมัคร และขันผลลัพธ์ของ
การทํางานอาสา สมัคร โดยอิทธิพลของปจั จัยเหล่านีนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน

4. ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
4.1 ปัจจัยเชิ งสาเหตุด้านจิ ตทีมีผลต่อพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ในการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องในเรืองการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนของกลุ่มอาสาสมัครทัวไปและอาสาสมัครผูส้ ูงอายุ พบว่าปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตทีสําคัญ
ต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครและกระบวนการทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ แรงจูงใจอาสาและ
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร ซึงเป็ นตัวแปรหลักของการศึกษาวิจยั เกียวกับการทํางาน
อาสาสมัค รตามวัต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ ของการวิจ ัย โดยนั ก วิจ ัย มุ่ ง ค้ น หาว่ า แรงจู ง ใจใดทีทํ า ให้
อาสาสมัครเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัครและทํางานอาสาสมัครต่อไปอย่างต่ อเนือง เช่นใน
การศึกษาเรืองการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของ Penner (2002) Renes (2005) Cheung
(2006) Marta และ Pozzi (2008) และอนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) และในการศึกษาเรืองการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยันยืนของอาสาสมัครสูงอายุโดย Tang; Morrow-Howell และ Hong (2008)
พบว่า การจูงใจจากองค์กรอาสาสมัครเป็ นตัวแปรทีมีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของอาสาสมัคร และ
ตัวแปรความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมีผลต่ อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนอย่างไร
เช่นในการศึกษาของ Cheung (2006) Marta และ Pozzi (2008) ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรทังสองมา
ศึกษาในการวิจยั ครังนีร่วมกับตัวแปรทีค้นพบจากการศึกษาวิจยั ในระยะ 1 ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ
โดยตัว แปรแรงจูงใจอาสาและความพึง พอใจในการทํางานอาสาสมัค รสามารถอธิบายได้ด้ว ยที
แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง ดังนี
1. แรงจูงใจอาสากับพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด์และแอทคินสัน (McClelland and Atkinson’s
Motivational Theory) ได้นํามาใช้อธิบายพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัคร เนืองจากในการศึกษา
เรืองแรงจูงใจอาสาในองค์กรอาสาสมัครขนาดใหญ่ในต่างประเทศ เช่น American Corps VISTA
Corporation for National & Community Service และ 4-H Volunteers ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ใช้แนวคิดแรงจูงใจของแมคเคลแลนด์และแอทคินสันในการทําความเข้าใจแรงจูงใจอาสา (Price,
2016: 38-40; Culp; & Schwartz, 1999: 1-7) เพือค้นหาและทําความเข้าใจแรงจูงใจทีเด่นชัดของ
อาสาสมัครซึงเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับผู้จดั การองค์กรและผู้ทเกี
ี ยวข้องกับการทํางานอาสาสมัครได้
นํ ามาใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการบริห ารจัด การงานอาสาสมัค รในกระบวนการต่ างๆ เช่ น การวางแผน
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้ าหมายขององค์กร การผสานหรือสร้าง
ยุทธศาสตร์การสรรหาสมาชิกใหม่ทสามารถตอบสนองเป
ี
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของอาสาสมัครกับความต้องการของชุมชน โดยแมคเคลแลนด์
และแอทคินสันได้จาํ แนกแรงจูงใจอาสาออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) ความต้องการสัมฤทธิ oผล (Achievement) คือ ความต้องการสําเร็จตามเป้าหมาย
ทีกําหนดด้วยความท้าทายและได้พฒ
ั นาตนเอง ภายใต้การกําหนดเป้าหมายทีเป็ นไปได้ ในการ
บริห ารจัด การงานอาสาสมัค รได้นํ า มาใช้ใ นการให้ข้อ มูล ย้อ นกลับ เกียวกับ ผลการทํ า งานของ
อาสาสมัคร เพือการกําหนดเป้าหมายในระดับทีเหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมัครแต่ละคน
2) ความต้องการเป็ นส่วนหนึงของกลุ่ม (Affiliation) คือ ความต้องการทีจะได้เป็ น
สมาชิกของกลุ่ม ได้สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ นื เพือให้ได้รบั ความรักความผูกพันและการ
ยอมรับจากผู้อนื ในการบริหารจัดการงานอาสาสมัครได้นํามาใช้ในการจัดการให้อาสาสมัครได้
ทํางานเป็ นทีม ได้ทํางานทีต้องขอความร่วมมือจากผูอ้ นื และเปิ ดโอกาสให้ได้สร้างความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ นนอกเหนื
ื
อจากเรืองการทํางานอาสาสมัครร่วมกัน
3) ความต้องการอํานาจ (Power Need) คือ ความต้องการทีจะมีอิทธิพล หรือ
อํานาจเหนือผูอ้ นื หรือการได้รบั ความเคารพนับถือ ซึงสามารถก่อให้เกิดผลได้ทงทางด้
ั
านบวกและ
ลบ ขึนอยู่ก ับบรรทัด ฐานทางวัฒนธรรมในแต่ ล ะสัง คม ในการบริห ารจัด การงานอาสาสมัค รได้
นํ ามาใช้ในการให้โอกาสแก่อาสาสมัครในการเป็ นผู้นํา มีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางาน และ
ติดต่อประสานงานกับผูท้ เกี
ี ยวข้อง
นอกจากนีนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้นําเอาทฤษฎีแรงจูงใจนี
มาใช้ในการค้นหาความต้องการทีแท้จริงของอาสาสมัครในองค์กร หรือในโปรแกรมอาสาสมัครต่างๆ
เพือใช้ในการกําหนดแนวทางในการสรรหา การพัฒนาและฝึ กอบรม และการรักษาอาสาสมัครให้
ทํางานกับองค์กรอย่างยังยืน รวมทังการนําไปใช้ในการสือสารกับอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมือแรงจูงใจเหล่านีได้รบั การตอบสนองจะนํ าไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานของอาสาสมัคร
ทังนีในการบริหารจัดการการทํางานอาสาสมัครมิใช่เพียงการจูงใจเพือให้อาสาสมัครมีผลการทํางาน
เพิมสู ง ขึนเท่ า นั น แต่ ย งั ต้ อ งคํ า นึ ง ถึง การจู ง ใจเพือรัก ษาให้ อ าสาสมัค รทํ า งานร่ ว มกับ องค์ ก ร
อาสาสมัครอย่างยังยืน
แนวคิ ดหน้ าทีกับแรงจูงใจอาสา
Clary; et al. (1998) ได้ทําความเข้าใจพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครด้วยการใช้
แนวคิดหน้าที (Functional Approach) เพือศึกษากระบวนการทํางานอาสาสมัครและทําความเข้าใจ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างกว้างขวาง ตังแต่ขนเริ
ั มเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัคร
และขันการคงอยู่ในองค์กรเพือทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง สําหรับแนวคิดโครงสร้างหน้าทีให้
ความสําคัญกับเหตุ ผลและเป้ าหมายทีเป็ นพืนฐานและทําให้เกิดปรากฏการณ์ ทางจิตวิทยา โดย
พบว่ าคนทีมีค วามแตกต่ างกันสามารถแสดงพฤติก รรมทีเหมือ นกัน และพฤติก รรมเหล่ านี อาจ
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เกิด ขึนจากหน้ า ทีทางจิต วิท ยาทีแตกต่ า งกัน และคนทีมีท ัศ นคติเ หมือ นกัน หรือ มีพ ฤติก รรม
เหมือนกัน อาจมีความพึงพอใจจากแรงจูงใจทีแตกต่างกัน ดังเช่น Omoto และ Snyder (1995) ซึง
สนใจศึกษาปรากฏการณ์ ทว่ี า ทําไมคนอเมริก ันทีเป็ นผู้ใหญ่ กว่า 93 ล้านคนจึงมีส่ว นร่วมในการ
ทํางานอาสาสมัคร และเมือคํานวณเป็ นตัวเงินจากจํานวนชัวโมงทีอาสาสมัครทํางานแล้ว คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 20.3 พันล้านเหรียญ โดยหนึงในสีของอาสาสมัครใช้เวลาทํางานอาสาตังแต่ 5 ชัวโมง
หรือ มากกว่ าต่ อ สัปดาห์ ในการเป็ นอาสาสมัค รสอนหนัง สือเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ทีไม่รู้ห นัง สือ การให้
คําปรึกษาแก่คนทีไม่รูห้ นังสือ หรือดูแลผู้ป่วย แต่ทงนี
ั อาสาสมัครก็มคี ุณลักษณะหรือรูปแบบของ
การทํางานอาสาสมัครแตกต่ างกันไป ตามความเหมาะสมของกิจกรรมทีทํากับความต้องการและ
เป้าหมายของอาสาสมัคร ซึง Clary Snyder และ Ridge (1992) ได้นําเอาแนวคิดนีมาใช้ในการทํา
ความเข้าใจแรงจูงใจทีทําให้คนเราเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัครและยังคงทํางานอาสาสมัคร
ต่อไป โดยมีเหตุผลทีนําเอาแนวคิดหน้าทีมาใช้ในการอธิบายกระบวนการทํางานอาสาสมัคร ดังนี
1. แนวคิดหน้าทีเป็ นมุมมองด้านแรงจูงใจทีมีผลโดยตรงต่อบุคคล และ
กระบวนการทางสังคมตังแต่เริมต้น ลงมือ และคงอยูต่ ่อไป
2. แนวคิดหน้าทีมีมมุ มองว่า คนเราความสามารถกระทําพฤติกรรมเดียวกันใน
การบริก ารจากปจั จัยทางด้านจิตใจทีแตกต่ างกัน หรือทํากิจกรรมอาสาสมัค รอย่างเดียวกันด้ว ย
แรงจูงใจทีต่างกัน
3. แนวคิดหน้าทีมีมมุ มองว่า เหตุการณ์ทางจิตวิทยามีความสําคัญ โดยเมือเริม
เข้าสู่การทํางานอาสาสมัครและยังคงทําไปอย่างต่อเนืองนัน ขึนอยู่กบั แรงจูงใจของบุคคลสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทสามารถสร้
ี
างความพึงพอใจให้กบั บุคคลนันได้
4. แนวคิดหน้าทีสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ด้วยการวิเคราะห์แรงจูงใจที
หลากหลายของความคิดอารมณ์ พฤติกรรม และกระบวนการกระทําระหว่างบุคคล
จากแนวคิดหน้าทีนิยมได้แบ่งหน้าทีของแรงจูงใจออกได้เป็ น 6 ประเภท คือ
1. ค่านิยม (Values) กล่าวถึง ความสําคัญของการทําให้ผอู้ นมี
ื ความสุขและการ
ช่วยเหลือสังคม ซึงหน้าทีนีเชือมโยงกับความเห็นแก่ผอู้ นื
2. ความเข้าใจ (Understanding) กล่าวถึง การทํางานอาสาสมัครให้โอกาสใน
การได้เรียนรู้ ความเข้าใจ การฝึกปฏิบตั ิ รวมไปถึงทักษะและความสามารถ
3. อาชีพ (Career) กล่าวถึง การทํางานอาสาสมัครนํามาซึงโอกาสในการหา
งานทํา และอาชีพทีดีขนึ
4. สังคม (Social) กล่าวถึง การทีอาสาสมัครแต่ละคนต้องเผชิญกับบรรทัดฐาน
หรือแรงกดดันจากสังคม หรือการทีต้องทําสิงต่างๆ ไปตามกลุ่มเพือน หรือกลุ่มอ้างอิง ซึงอาจกล่าว
ได้ว่าคือการทําสิงต่างๆ ไปตามความคาดหวังของผูอ้ นื
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5. การปกป้อง (Protection) กล่าวถึงวิธกี ารทีอาสาสมัครลดความรูส้ กึ ละอาย
ใจเกียวกับความโชคดีทตนเองมี
ี
มากกว่าผูอ้ นื จึงต้องการแสดงออกซึงความรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสังคม
6. การนับถือตนเองหรือการยกระดับจิตใจ (Esteem หรือ Enhancement)
กล่าวถึง การทํางานอาสาสมัครช่วยเพิมความนับถือตนเอง สร้างความเชือมันในตนเองและสร้างการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง
นอกจากนี ยัง พบว่ า แรงจู ง ใจอาสาประกอบด้ ว ยแรงจู ง ใจทีหลากหลาย (Multimotivational Perspective) ซึงหมายความได้ว่าการทํางานอาสาสมัครอาจเกิดจากแรงจูงใจมากกว่า
1 ชนิด ในขณะเดียวกันแรงจูงใจทีต่างชนิดกันอาจทําให้กลุ่มอาสาสมัครทํากิจกรรมอย่างเดียวกัน
และอาสาสมัครจะชอบทํางานอาสาสมัครทีตรงกับแรงจูงใจอาสาของพวกเขา (Clary; Snyder; &
Stukas,1998: 485-505)
แนวคิดหน้าทีสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้เกิดการทํางานอาสาสมัคร
ดังนี
1. การกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) หมายถึง การกระทํา
ของคนระหว่างผูก้ ระทํากับผู้ถูกกระทํา และผู้ถูกกระทําก็จะทําตอบ สําหรับในการศึกษาวิจยั ครังนี
คือการทํางานอาสาสมัครซึงเป็ นการกระทําระหว่างวุฒอิ าสา ธนาคารสมองกับชุมชน
2. การทําหน้าที (Function) หมายถึง การกระทําจะต้องมีเป้าหมาย แล้วเริมลง
มือทําหน้ าทีเพือให้บรรลุเป้าหมายนัน เช่น เป้าหมายของวุฒอิ าสา ธนาคารสมอง คือการพัฒนา
ชุมชนและใช้ศกั ยภาพทีมีอยูเ่ พือสร้างการยอมรับและการมีตวั ตนในสังคม
3. ผลของการทําหน้าที (Product) หมายถึง ผลของการกระทํา เพราะเมือมีการ
กระทําก็ยอ่ มมีผลของการกระทํา ซึงอาจเป็ นผลทางวัตถุหรือจิตใจ และหากผลการกระทํานีสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายทีต้องการ ก็จะเกิดการกระทําร่วมกันต่อไป
ความหมายของแรงจูงใจอาสา
Clary และ Snyder (1999) นักวิชาการทีศึกษาวิจยั เรืองการทํางานอาสาสมัครใน
องค์กรได้ให้ความหมายแรงจูงใจอาสา คือ สิงทีดึงดูดให้บุคคลตัดสินใจเข้าร่วมทํางานอาสาสมัคร
และผลลัพธ์จากแรงจูงใจอาสาส่งผลต่อการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครต่อไป ซึงบุคคลอาจเข้าร่วม
กิจกรรมเดียวกันด้วยแรงจูงใจทีต่างกัน หรือแรงจูงใจเดียวกันแต่อาจทํากิจกรรมต่างกันไป โดยแบ่ง
แรงจูงใจออกเป็ น 6 ประเภท คือ การปกป้องความรูส้ กึ ทางลบ การรูส้ กึ มีคุณค่า สร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม ความเข้าใจโลก ประสบการณ์ในอาชีพ และเพิมการนับถือตนเอง ในเวลาต่อมา Okun
และ Schultz (2003) ได้เสนอประเภทของแรงจูงใจเพิมเติม คือ การได้มเี พือนใหม่จากการทํางาน
อาสาสมัคร ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Rochester และ Hutchison (2002) ทีศึกษาเรือง
แรงจูงใจอาสาในอาสาสมัครผู้สูง อายุ พบว่าการได้รู้จกั กับคนอืนและมีเ พือนใหม่เป็ นแรงจูงใจที
สําคัญ และ Schrock และ Kelsey (2013) ซึงเป็ นนักวิชาการทีทําการศึกษาเรืองการบริหาร
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โปรแกรมอาสาสมัครในองค์กร ให้ความหมายของแรงจูงใจอาสา คือ สิงทีกระตุ้นให้บุคคลอุทศิ เวลา
และความพยายามในการเข้าร่วมการทํางานอาสาสมัคร การศึกษาเรืองแรงจูงใจอาสาในประเทศ
ไทย อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) ได้ให้ความหมายว่ าแรงจูงใจอาสา คือ กลุ่มของสาเหตุ ททํี าให้
อาสาสมัครมีความต้องการทีจะทํากิจกรรมอาสาสมัคร จํานวน 6 สาเหตุ ได้แก่ การให้คุณค่า การทํา
ความเข้าใจ หน้าทีการงาน การเข้าสังคม การปกป้องตนเอง และการสนองความต้องการของตน
สําหรับแรงจูงใจอาสาในการวิจยั นี เป็ นการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ซึงหมายถึง สิงกระตุ้นหรือดึงดูดใจให้ผูท้ เกษี
ี ยณอายุตดั สินใจเข้า
สมัครร่วมเป็ นร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองด้วยความสมัครใจ และตัดสินใจทํางานอาสาสมัคร
อย่างต่ อ เนื อง เพือทําให้ตนให้เป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คมด้ว ยการช่ วยเหลือผู้อืน โดยประกอบด้ว ย
แรงจูงใจจากภายในบุคคล ได้แก่ ความต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายในการ
ช่วยเหลือผูอ้ นื และการได้ทาํ งานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ o พระบรมราชินีนาถ
การวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครนิยมใช้แบบวัดมาตรประเมินค่าทีพัฒนามา
จากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจและงานวิจยั เชิงปริมาณทีมุ่ง ค้นหาองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร เพือนํ าผลการศึกษามาสร้างเป็ นแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัคร เช่น
Omoto และ Snyder (1995) ศึกษาแรงจูงใจอาสากับอาสาสมัครทีดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์ดว้ ยวิธกี ารเชิง
ปริมาณ และสร้างแบบวัด เพือศึก ษาอิทธิพลของแรงจูงใจอาสาทีมีผลต่ อ ผลลัพ ธ์จากการทํางาน
อาสาสมัคร Clary และคณะ (1998) พัฒนาแบบวัดหน้ าทีแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัคร
(Volunteer Functions Inventory: VFI) ซึงแบ่งหน้าทีของแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครออกเป็ น
6 หน้าที ตามทีได้กล่าวมาในข้างต้น ซึงเป็ นแบบวัดมาตราประเมินค่า 7 ระดับ ซึงนักวิจยั ทีศึกษา
เรืองแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัค รได้นําแบบสอบถามนีไปใช้ เพือค้นหาประเภทของหน้ าที
แรงจูงใจอาสาสําหรับใช้ในการส่งเสริมงานทํางานอาสาในองค์กร หรือทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับผลงานวิจยั อืนในบริบททีแตกต่างกันไป Marta และ Pozzi (2008) ศึกษาการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนในกลุ่ มเยาวชนด้ว ยวิธ ีการวิจยั เชิง ปริมาณและวิธกี ารเชิงคุ ณ ภาพ โดยแบ่ งการวิจยั
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลาซึงในช่วงแรกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการตอบแบบรายงานตนเอง และ
ติดตามผลหลังการทํางานอาสาสมัครหลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี ด้ว ยการใช้แบบวัดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล Cheung (2006) ศึกษาแรงจูงใจอาสากับอาสาสมัครในองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ใน
เขตปกครองพิเ ศษฮ่ องกงด้ว ยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ ด้ว ยการนํ าแบบวัด หน้ าทีแรงจูงใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร (VFI) มาประยุกต์ใช้
สําหรับการวัดแรงจูงใจอาสาของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในการศึกษาวิจยั นี ผู้วจิ ยั ใช้แบบ
วัดแรงจูงใจอาสาทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ าร โดยแบบวัดทีสร้างขึนเป็ นแบบมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ เพือค้นหาว่าแรงจูงใจอาสาทีจูงใจให้ผูท้ เกษี
ี ยณอายุสนใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสา
และตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน เพือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
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อาสาสมัครอย่างยังยืน โดยสรุปงานวิจยั ทีเกียวข้องกับแรงจูงใจอาสากับการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืนได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแรงจูงใจอาสากับการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผูว้ จิ ยั
Omoto และ
Snyder
(1995)

Cheung
(2006)

Marta และ
Pozzi (2008)

ชือเรือง

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

Sustained Helping
Without Obligation:
Motivation, Longevity
of Service, and
Perceived Attitude
Change Among AIDS
Volunteers
Determinants of
Sustained
Volunteerism.

แรงจูงใจอาสา
Inventory

ระยะเวลาในการ
ทํางานอาสาสมัคร

แรงจูงใจอาสา
Inventory

Young People and
Volunteerism : A
Model of Sustained
Volunteerism During
the Transition to
Adulthood

แรงจูงใจอาสา
Inventory

ระยะเวลาทีอาสาสมัคร แรงจูงใจด้านสังคมมี
อุทศิ ตนในการทํางาน ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อาสาในระยะต่างๆ
จํานวนปีในการทํางาน
อาสาสมัคร
ความตังใจในการ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์
ทํางานอาสาสมัคร
ทางบวกกับความตังใจใน
อย่างต่อเนือง (ใน
การทํางานอาสาสมัคร
ระยะเวลาอีก 3 ปี
ข้างหน้า)

ข้อค้นพบ
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระยะเวลาใน
การทํางานอาสาสมัคร

จากการศึก ษาแรงจูง ใจอาสาดัง ทีกล่ า วมาจะเห็น ได้ว่ า แรงจูง ใจอาสามีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในการศึกษาวิจยั นีจึงค้นหาว่า
แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
อย่างไร เพือนําผลการศึกษาทีได้มาใช้การจูงใจให้ผูเ้ กษียณอายุเข้าร่วมการเป็ นวุฒอิ าสา และทําให้
ผูท้ เป็
ี นวุฒอิ าสามีพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2. ความพึ งพอใจในการทํางานอาสาสมัครกับพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครเป็ นปจั จัยหนึงทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน โดยทัวไปความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) หมายถึง
ทัศนคติทมีี ต่อการทํางานของผู้ปฏิบตั งิ านทีมีต่อปจั จัยแวดล้อมในงาน เช่น ความรูส้ กึ มันคงในการ
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ทํางาน โอกาสในการเลือนตํ าแหน่ ง ความก้าวหน้ า ผู้บงั คบบัญ ชา และความสัมพันธ์ก ับเพือน
ร่วมงาน เป็ นต้น ในการศึกษาเรืองความพึงพอใจกับการทํางานอาสาสมัครของ Clary และคณะ
(1998) พบว่า อาสาสมัครทีได้รบั การเติมเต็มแรงจูงใจจะมีความพึงพอใจและความกระตือรือร้นใน
การทํางานอาสาสมัคร
ทฤษฎีทีสํ าคัญ ในการนํ า มาใช้อ ธิบายความพึง พอใจในการทํ างาน ประกอบด้ว ย
แนวคิดทีสําคัญ 3 ประการ ดังตาราง 5
ตาราง 5 ทฤษฎีสาํ คัญทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง
คําอธิบาย
1. ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Equity ทฤษฎีความเท่าเทียมกันมองว่าคนเราจะประเมินคุณสมบัตแิ ละ
Theory)
ความทุ่มเทในการทํางานของตนกับสิงตอบแทนทีได้รบั โดยเมือ
รับรูว้ ่าทีกระทําลงไปมากกว่าสิงทีได้รบั ก็จะรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ แต่
หากได้รบั สิงตอบแทนมากกว่าก็จะรูส้ กึ พึงพอใจ
2. ทฤษฎีการจ้างทีมีขอ้ ขัดแย้งกัน ทฤษฎีการจ้างทีมีขอ้ ขัดแย้งกันให้ความสําคัญกับสิงที
(Discrepancy Theory)
ผูป้ ฏิบตั งิ านคาดหวังกับสิงทีได้รบั ซึงหากมีความความแตกต่าง
กันระหว่างสิงทีคาดหวังกับสิงทีได้รบั ก็จะนําไปสู่ความไม่พงึ
พอใจ
3. ทฤษฎีการเติมเต็ม (Fulfillment ทฤษฎีการเติมเต็มให้ความสําคัญกับกฎแห่งความสุขของ
Theory)
ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการได้รบั สิงทีพึงพอใจและสิงทีปรารถนาจะ
นํามาซึงความพึงพอใจในการทํางาน รวมทังการได้ทาํ งานทีดี
และน่ าสนใจก็นํามาซึงความพึงพอใจในการทํางานเช่นกัน

ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) ศึกษาการเป็ นอาสาสมัครอย่างยังยืนของนัก ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยศึกษาความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครในด้านกิจกรรมและองค์การ และ
ให้ความหมายว่า เป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ของอาสาสมัครต่อการได้รบั ประสบการณ์กบั ชมรม
ในด้านการทํากิจกรรมอาสาสมัคร การได้รบั ประสบการณ์การสอนงานในการทํากิจกรรมจากรุ่นพี
หรืออาจารย์ทปรึ
ี กษาชมรม การช่วยเหลือของเพือนร่วมชมรม และความสัมพันธ์กบั เพือนร่วมชมรม
สอดคล้องกับการศึกษาของ Marta และ Pozzi (2008) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัครกับองค์กรว่า เป็ นความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบของบุคคลทีมีต่อปจั จัยแวดล้อมใน
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การทํา งานอาสาสมัค รได้แ ก่ การดํ า เนิ น ขององค์ก ร การทํ างานร่ว มกับ เพือนอาสาสมัค ร และ
กิจกรรมอาสาสมัครทีรับผิดชอบ
สําหรับในกลุ่มนักวิจยั ทีทําการศึกษาเรืองอิทธิพลของแรงจูงใจอาสาทีมีต่อความพึง
พอในใจการทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ Finkelstein (2007) Ferreira และคณะ (2012) และ Davis
และคณะ (2003) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร คือ ความรูส้ กึ ชอบ
หรือไม่ชอบของอาสาสมัครทีมีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ องค์กร ผูร้ ่วมงาน
และงานอาสาทีได้รบั มอบหมาย
สําหรับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครในการวิจยั นี เป็ นการศึกษาความพึง
พอใจในการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง ซึงหมายถึง ระดับ ของ
ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบของวุฒอิ าสาทีมีต่อประสบการณทีได้รบั จากการทํางานอาสาสมัครในด้าน
ต่ างๆ ได้แ ก่ งานอาสาสมัครทีทํา ผู้ร่วมทํางานอาสาสมัค ร และผลลัพ ธ์ทได้
ี จากการทํางาน
อาสาสมัคร
การวัด ความพึง พอใจในการทํางานอาสาสมัค รได้นําการวัด ความพึง พอใจในการ
ทํางานในองค์กรมาเป็ นแนวคิดพืนฐานร่วมกับการนํ าทฤษฎีทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
แบบวัด โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาทีถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ ทฤษฎี 2 ปจั จัยของ เฮอร์เบิรก์ (Herzberg's Two-Factor Theory) (Jaffe
et al. 2010: 526-530) และทฤษฎีการแลกเปลียนทางสังคม (Pauline, 2011: 10-32; Rice; &
Fallon, 2011: 18-23)
สําหรับการวัดความพึงพอใจในการทํางานสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในการ
ศึกษาวิจยั นี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามศัพท์
เชิงปฏิบตั กิ าร โดยเป็ นแบบวัดทีสร้างขึนเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ เพือค้นหาว่าความพึง
พอใจในการทํางานอาสาสมัครมีผลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาอย่างไร
การศึกษาเรืองการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน พบว่าตัวแปรความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัครเป็ นตัวแปรคันกลางจากตัวแปรแรงจูงใจอาสาไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน โดยและมีผลทางบวกต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ในการศึกษาของ Omoto และ
Snyder (1995) เรืองความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Clary และคณะ (1998) และ Marta และ Pozzi (2008) ซึงพบว่า เมือ
ประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัครตรงกับแรงจูงใจอาสาของอาสาสมัคร อาสาสมัครจะมีความพึง
พอใจในการทํางานมากกว่าและมีความตังใจในการทํางานอาสาสมัครต่อไป เมือเทียบกับอาสาสมัคร
ทีได้รบั ประสบการณ์ไม่ตรงตามแรงจูงใจของตน สําหรับในการศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัครของผูส้ งู อายุ Finkelstein (2007) พบว่า ความพึงพอใจของอาสาสมัครผูส้ ูงอายุขนอยู
ึ ่กบั
ประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครทีสามารถเติมเต็มเป้าหมายของอาสาสมัครได้ นอกจากนีความ
พึงพอใจยังนํ ามาซึงการใช้เวลาในการทํางานอาสาสมัครในองค์กรมากขึน และแม้ในอาสาสมัครทีมี
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ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครลดลง ก็ยงั คงทํางานอาสาสมัครต่อเนืองไปอีกหลายปี โดย
สรุปงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครได้ ดังตาราง 6
ตาราง 6 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ผูว้ จิ ยั
Omoto และ
Snyder
(1995)

ชือเรือง

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อค้นพบ

Sustained Helping Without
Obligation: Motivation,
Longevity of Service, and
Perceived Attitude
Change Among AIDS
Volunteers
Determinants of Sustained
Volunteerism.

ความพึงพอใจใน
การทํางาน
อาสาสมัคร

ระยะเวลาในการ
ทํางานอาสาสมัคร

ความพึงพอใจในการ
ทํางานมีผลทางบวกต่อ
ระยะเวลาในการทํางาน
อาสาสมัคร

ความพึงพอใจใน
การทํางาน
อาสาสมัคร

Young People and
Volunteerism : A Model of
Sustained Volunteerism
During the Transition to
Adulthood
อนุ
การรับรูส้ ภาพแวดล้อมใน
เจริญวงศ์ระยับ สถานศึกษาและลักษณะส่วน
(2552)
บุคคลทีเอือต่อการเป็ น
อาสาสมัครอย่างยังยืนใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความพึงพอใจใน
การทํางาน
อาสาสมัคร

ระยะเวลาที
อาสาสมัครอุทศิ ตน
ในการทํางานอาสา
ในระยะต่างๆ
ความตังใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืน (ใน
ระยะเวลาอีก 3 ปี
ข้างหน้า)
เจตคติต่อการ
ทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนและ
ความถีในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

ความพึงพอใจในการ
ทํางานมีผลทางบวกต่อ
ระยะเวลาในการทํางาน
อาสาสมัคร
ความพึงพอใจในการ
ทํางานมีผลทางบวกต่อ
ความตังใจในการ
ทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน
ความพึงพอใจมีอทิ ธิพล
ทางตรงทางบวกต่อการ
ทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน

CHEUNG
(2006)

Marta และ
Pozzi (2008)

ความพึงพอใจใน
การทํางาน
อาสาสมัครในด้าน
กิจกรรมและ
องค์การ

จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครดังทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความพึง
พอใจในการทํางานอาสาสมัครเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่างแรงจูงใจอาสาและการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนในอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในการศึกษาวิจยั นีจึงค้นหาว่าแรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครอย่างไร และความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครส่งผลต่อการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองหรือไม่ เพือนํ าผลการศึกษาทีได้มาใช้ใน
การบริหารจัดการงานอาสาสมัครให้อาสาสมัครเกิดความพึงพอใจและตังใจทํางานอาสาสมัครต่อไป
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4.2 ปัจจัยเชิ งสาเหตุด้านสังคมทีมีผลต่อพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน
ในการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของอาสาสมัครทัวไปและอาสาสมัครผูส้ ูงอายุทสํี าคัญจากการศึกษาแนวคิด
และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ การสนับสนุ นทางสังคม โดยใน
การศึกษาของ Marta และ Pozzi (2008) อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) และ Tang Morrow-Howell
และ Hong (2008) พบว่ าการสนับ สนุ นทางสัง คมมีผ ลต่ อ การทํา งานอาสาสมัค รเมือได้ม ี
ประสบการณ์ในการทํางานอาสาร่วมกับองค์กร สําหรับการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุด้านสังคมทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในการวิจยั นี ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตัวแปรการสนับสนุ นทาง
สังคมมาศึกษา ร่วมกับการนํ าผลการศึกษาวิจยั ในระยะที 1 ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์
หากพบว่ามีตวั แปรปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นสังคมนอกเหนือจากการสนับสนุ นทางสังคม ผูว้ จิ ยั จะนํ ามา
เพิมเติมในกรอบแนวคิดการวิจยั สําหรับการวิจยั ในระยะที 2 ด้วยวิธกี ารเชิงปริมาณต่อไป โดยตัว
แปรการสนับสนุ นทางสังคมอธิบายได้ดว้ ยทีแนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง ดังนี
การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
แนวการศึก ษาเรืองการสนับสนุ นทางสังคมได้รบั ความสนใจอย่างต่ อเนืองตังแต่ ปี
ค.ศ. 1970 เป็ นต้นมาจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ถึงผลกระทบทีมีต่อสุขภาพและความผาสุก (wellbeing) ของบุคคลและครอบครัว รวมทังการนํ าแนวคิดเรืองการสนับสนุ นทางสังคมไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ (วีณา เทียงธรรม และคณะ. 2554) โดยสรุปชนิดของการสนับสนุ นทาง
สังคมได้ 4 ประเภท ดังนี (House. 1985: อ้างอิงจาก วีณา เทียงธรรม และคณะ. 2554)
1. การสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็ นการให้การ
สนั บ สนุ น สิงทีเป็ น นามธรรม ได้ แ ก่ ความรัก ความเข้า ใจ ความเห็ น ใจ ความมันใจ และให้
ความสําคัญยกย่อง ยอมรับนับถือแก่บุคคล ทําให้บุคคลมีความรู้ว่าได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่
ได้รบั การยอมรับนับถือ มีความรูส้ กึ ผูกพัน สามารถไว้วางใจผู้อนได้
ื การสนับสนุ นทางสังคมด้าน
อารมณ์ จงึ เป็ นเรืองของปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุค คล ในการสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์ ในการ
ทํางานอาสาสมัครจึงเป็ นเรืองของความสัมพันธ์ระหว่างเพือนอาสาสมัคร อาสาสมัครกับบุคคลใน
ครอบครัว อาสาสมัครกับชุมชน และอาสาสมัครกับเจ้าหน้ าทีในองค์กร สําหรับในกลุ่มอาสาสมัคร
ผูส้ งู อายุการได้รบั การสนับสนุ นด้านอารมณ์เป็ นสิงสําคัญ เนืองจากผูส้ ูงอายุต้องการการยอมรับจาก
สังคมว่าตนเองยังมีคุณค่า และสามารถทําประโยชน์ ให้กบั ชุมชนหรือสังคมได้ และการได้รบั การ
ยอมรับนับถือจากสังคมช่วยส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้สูงอายุเกิดความมันใจในตนเอง และมีความ
เชือมันทีจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนืองต่อไป
2. การสนับสนุ นทางสังคมด้านวัตถุสงของ
ิ
(Instrument Support) เป็ นการให้
ความช่วยเหลือสนับสนุ นสิงของทีเป็ นรูปธรรม ได้แก่ อุปกรณ์ในการทํากิจกรรม เอกสาร แผ่นพับ
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อาหารเครืองดืม แรงงานในการดําเนินงาน เวลาทีใช้ในการทํากิจกรรม เพือช่วยเหลือหรือแบ่งเบา
ภาระของผู้รบั การสนับสนุ นให้ได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน ในการสนับสนุ นทางสังคมด้านวัตถุ
สิงของในการทํางานอาสาสมัครเป็ นเรืองของการสนับสนุ นอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
ในการทํากิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สิงของทีได้รบั การ
สนับสนุ น ได้แก่ หนังสือคู่มอื หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมุดบัญชีครัวเรือน หรือเมล็ดพันธุ์
พืช ซึงช่วยให้อาสาสมัครมีเครืองมือในการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็ นต้น
3. การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เป็ นการให้
การสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการวางแผนงาน การดําเนินงาน และ
การแก้ไขปญั หา โดยให้การสนับสนุ นในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารทีเป็ นความรู้ ข้อมูลข่าวสารทีเป็ น
คําแนะนํา และข้อมูลข่าวสารทีเป็ นคําปรึกษา ในการทํางานสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสารในการ
ทํางานอาสาสมัครเป็ นเรืองของการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับความรูท้ เป็
ี นประโยชน์ต่อการทํางาน
อาสาสมัคร การแจ้งข้อมูลข่าวระหว่างสมาชิก เช่น จุลสารธนาคารสมองซึงเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่วุฒอิ าสาธนาคารสมองและบุคคลทัวไปทีสนใจในเรืองการเผยแพร่ผลงานวุฒอิ าสาในแต่ละ
จังหวัด ข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ของวุฒอิ าสา ซึงจะเป็ นต้นแบบและแรงบันดาล
ให้กบั สมาชิกวุฒอิ าสาทุ่มเทในการทํางานอาสาสมัครร่วมกับชุมชนต่อไป
4. การสนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal Support) เป็ นการ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกียวกับการรับรองบางสิงบางอย่างในการกระทําของบุคคล เพือนําไปใช้ในการ
ประเมินตนเองและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง ในการทํางานอาสาสมัครการสนับสนุ นทางสังคมด้าน
การประเมินคุณค่าเป็ นไปเพือให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องได้ทาํ ความเข้าใจในบทบาทและสามารถทํางานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากการทํางานอาสาสมัครโดยส่วนใหญ่เป็ นการทํางานร่วมกับตัวแทน
จากฝ่ายต่างๆ เช่นธนาคารสมองทีมีการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น คนในชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หน่ วยงานจากภาครัฐและเอกสาร ดังนันการให้ขอ้ มูลป้อนกลับจึงเป็ นสิงจําเป็ น
และต้องมีการทําอย่างต่อเนือง
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรทีมีการนํ ามาศึกษาและอธิบายการเกิดพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างกว้างขวางในหลากหลายกลุ่มตัว อย่างอาสาสมัค ร สําหรับในการศึก ษา
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนพบว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีผลต่อระยะเวลาการคง
อยู่ในการทํางานอาสาสมัคร ดังเช่นการศึกษาของ Omoto และ Snyder (1995) ทําการศึกษาการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนกับอาสาสมัครทีดูแลผูต้ ดิ เชือเอดส์ พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมมีผล
ต่ออาสาสมัครในระยะก่อนเข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร ได้ให้ความหมายของการสนับสนุ นทางสังคม
ในการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ ระดับการรับรูข้ องอาสาสมัครทีมีต่อแหล่งของการสนับสนุ น
อาสาสมัครให้เข้าสู่การทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ เพือนสนิท บุคคลในครอบครัว เพือนทีทํางานหรือ
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โรงเรียน โดยประเมินการรับรู้ว่าเครือข่ายทางสังคมเหล่านีให้การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ และ
จิตใจแก่อาสาสมัครในระดับใด Marta และ Pozzi (2008) ทําการศึกษาการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืนกับเยาวชนอาสาสมัคร ได้ให้การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ
ระดับการรับรูก้ ารสนับสนุ นทางสังคมกับกลุ่มบุคคลทีเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ ได้แก่ มารดา
บิด า และเพือนสนิ ท และอนุ เจริญ วงศ์ ร ะยับ (2552) ทํ า การศึก ษาป จั จัย ทีเอือต่ อ การทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนในนักศึกษาปริญญาตรี ได้ให้ความหมายของการสนับสนุ นทางสังคมในการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน คือ การรับรูถ้ งึ การสนับสนุ นจากบุคคลทีเกียวข้องอันได้แก่ ครอบครัว
เพือน อาจารย์ทปรึ
ี กษาชมรม ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ฝา่ ยกิจการนักศึกษาและบุคคลในชมชุนพืนทีที
ร่วมทํากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันในการทํากิจกรรมอาสาสมัคร
สําหรับการสนับสนุ นทางสังคมในการวิจยั นีเป็ นการศึกษาการสนับสนุ นทางสังคมของ
วุฒอิ าสาธนาคารสมองซึงหมายถึง ระดับการรับรูข้ องวุฒอิ าสาเกียวกับการได้รบั การสนับสนุ นด้าน
ต่ างๆ ในการทํางานอาสาสมัคร โดยจําแนกการสนับสนุ นทางสังคมออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การ
สนับสนุ นทางด้านอารมณ์ซงเกิ
ึ ดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่วมงาน การสนับสนุ นด้านวัตถุสงของ
ิ
จากภาคีเครือข่ายทีเกียวข้อง การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสารและคําแนะนํ าต่ างๆ จากธนาคาร
สมองและหน่ วยงานทีเกียวข้อง และการสนับสนุ นด้านการประเมินคุณค่าผลการดําเนินงานเพือการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองจากเพือนสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
นักวิจยั ทีทําการศึกษาเรืองการสนับสนุ นทางสังคมจากความเชือทีว่าการสนับสนุ นทาง
สังคมมีผลเชิง บวกกับบุคคลในเรืองต่ างๆ จึงมีการพัฒนาเครืองมือขึนมาเพืออธิบายให้เห็นด้ว ย
หลัก ฐานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะในกลุ่มการศึก ษาเรืองการส่ งเสริมสุขภาพ เพือวางแผนในเชิง
ป้องกันกับกลุ่มประชากรทีมีความเสียงผ่านกลไกการสนับสนุ นทางสังคม โดยวัดผ่านแบบสอบถาม
ทีสร้างขึนแบบมาตรวัดประเมินค่า เช่น MOS Social Support ของ Sherbourne และ Stewart
(1991) ซึงเป็ นแบบสอบถามวัดการสนับสนุ นทางสังคมต่อการดูแลสุขภาพของผูป้ ่วยเรือรัง ซึงแบ่ง
การวัดออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการทําหน้าทีของการสนับสนุ นทางสังคมตาม
ประเภทของการสนับสนุ น และองค์ประกอบด้านโครงสร้างของการสนับสนุ นทางสังคมซึงประเมิน
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทังในด้านลักษณะ คุณภาพ และปริมาณ ซึงต่ อมาได้มกี ารนํ ามา
ประยุก ต์ใช้ใ นการวัดการสนับสนุ นทางสัง คมกับประชากรกลุ่มต่ างๆ นอกจากนียัง มีแบบวัดการ
สนับสนุ นทางสังคมทีได้รบั ความนิยมได้แก่ Norbeck Social Support Questionaire (NSSQ) ของ
Norbeck (1995) และ Social Support Questionaire (SSQ) ของ Sarason; et al. (1983)
สําหรับการวัดการสนับสนุ นทางสังคมทีมีต่อการทํางานสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ในการศึก ษาวิจยั นี ผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด การสนับสนุ นทางสัง คมทีผู้ว ิจยั สร้างขึนจากนิ ยามศัพ ท์เ ชิง
ปฏิบตั กิ าร โดยแบบวัดทีสร้างขึนเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ เพือค้นหาว่าวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมในระดับใด เพือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน สรุปงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนได้ ดังตาราง 7
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ตาราง 7 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผูว้ จิ ยั
Omoto และ
Snyder
(1995)

Marta และ
Pozzi
(2008)

ชือเรือง
Sustained Helping
Without Obligation:
Motivation, Longevity
of Service, and
Perceived Attitude
Change Among AIDS
Volunteers
Young People and
Volunteerism : A
Model of Sustained
Volunteerism During
the Transition to
Adulthood

ตัวแปรต้น
การสนับสนุ น
ทางสังคม

ตัวแปรตาม
ระยะเวลาใน
การทํางาน
อาสาสมัคร

ข้อค้นพบ
การสนับสนุ นทางสังคม
มีผลโดยตรงทางบวกต่อ
ระยะเวลาในการทํางาน
อาสาสมัคร

การสนับสนุ น
ทางสังคม

ความตังใจใน
การทํางาน
อาสาสมัคร
อย่างต่อเนือง
(ในระยะเวลา
อีก 3 ปี
ข้างหน้า)
เจตคติต่อ
การทํางาน
อาสาสมัคร
อย่างยังยืน
และความถี
ในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

การสนับสนุ นทางสังคม
มีผลทางบวกบทบาท
อัตลักษณ์อาสาสมัครซึง
เป็ นตัวแปรคันกลางที
ส่งผลทางบวกต่อความ
ตังใจในการทํางาน
อาสาสมัคร
การสนับสนุ นทางสังคม
มีอทิ ธิผลทางตรง
ทางบวกต่อการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน

อนุ
การรับรูส้ ภาพแวดล้อม การสนับสนุ น
ทางสังคม
เจริญวงศ์
ในสถานศึกษาและ
ระยับ (2552) ลักษณะส่วนบุคคลทีเอือ
ต่อการเป็ นอาสาสมัคร
อย่างยังยืนในนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

การศึก ษาการสนับสนุ นทางสัง คมดังทีกล่ าวมาจะเห็นได้ว่ า การสนับสนุ นทางสัง คมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในการศึกษาวิจยั จึง
ค้นหาว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองอย่างไร เพือนําผลการศึกษาทีได้มาใช้การสนับสนุ นให้ผูเ้ กษียณอายุเข้าร่วมการ
เป็ นวุฒอิ าสา และทําให้ผทู้ เป็
ี นวุฒอิ าสามีพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
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5. ทฤษฎีทางจิ ตสังคมทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัครในผูส้ งู อายุ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาให้ความสําคัญกับแนวโน้ มบทบาท การเปลียนแปลงสัมพันธภาพ
บทบาทระหว่างบุคคล รวมไปถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุในการดํารงชีวติ และพยายามวิเคราะห์
สาเหตุ ทีทํา ให้ผู้สู ง อายุ มกี ารเปลียนแปลงสถานภาพทางสัง คม เพือทํ าความเข้า ใจและช่ ว ยให้
ผู้สูง อายุมกี ารดําลงชีวติ อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่างมีค วามสุข สําหรับทฤษฎีทางสัง คมวิทยาทีสามารถ
นํ ามาใช้ในการอธิบายและทําความเข้าใจการเข้าร่วมในการทํางานอาสาสมัครในผูส้ ูงอายุทสํี าคัญ 3
ทฤษฎี โดยมีรายละเอียด ดังนี
5.1 ทฤษฎีกิจกรรม ( Activity Theory )
ทฤษฎีนีอธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ ระหว่างการปฏิบตั กิ จิ กรรมกับ
ความพึงพอใจในชีวติ ของผู้สูงอายุ โดยเมือบุคคลมีอายุมากขึนมีแนวโน้มทีสถานภาพและบทบาท
ทางสังคมจะลดลง แต่บุคคลยังคงมีความต้องการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเช่นในบุคคลวัยอืน ทฤษฎี
กิจกรรมเชือว่า ผู้สูงอายุมคี วามต้องการทีจะเข้าร่วมกิจกรรม เพือความสุขและการมีชวี ติ ทีดีและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทีตนเองสนใจได้ โดยกิจกรรมตามทฤษฎีนีมุ่งเน้นกิจกรรมทีนอกเหนือจาก
การดูแลและการทํากิจวัตรส่วนตัว ได้แก่ กิจกรรมเพือชุมชนและสังคม ซึงการทํากิจกรรมต่ าง ๆ
เหล่ านีทําให้ผู้สูง อายุรู้สกึ ว่ าตนเองยัง มีคุณ ค่ าและเป็ นประโยชน์ ต่ อ สังคม ในการนํ าทฤษฎีนีมา
อธิบายและทําความเข้าใจการทํางานอาสาสมัครในผู้สูงอายุจากสาระสําคัญของทฤษฎีนีว่าการทํา
กิจกรรมต่อสังคมหรือการทํางานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในชีวติ ของผู้สูงอายุ (Havighurst, 1961) ดังนันการมีกิจกรรมหรืองานอาสาสมัครที
เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุจงึ เป็ นสิงทีมีคุณค่าและจําเป็ น จึงควรสนับสนุ นให้มกี ารทํากิจกรรมษ
ย่างต่อเนืองเพือทดแทนการยุตบิ ทบาทจากการทํางานประจําและการเปลียนแปลงสถานภาพทาง
สัง คม เพือคงไว้ซึงการมีบทบาทสําคัญ ในสัง คมและส่ ง เสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูง อายุ (Active
Ageing)
5.2 ทฤษฎีความต่อเนื อง (Continuity theory)
ทฤษฎีนีอธิบายถึงความเชือมโยงของบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ทัศนคติ สถานภาพทาง
สังคม และพฤติกรรมของบุคคลทีเกิดขึนและจะดําเนินไปอย่างต่อเนืองตลอดช่วงชีวติ และมิได้แยก
ออกมาจากช่วงชีวติ ก่อนหน้า จะมีความเชือมโยงกันตลอดตังแต่ช่วงต้นของชีวติ และพัฒนาไปตาม
วัย ซึงบุคลิกภาพและรูปแบบในการดําเนินชีวติ จะส่งผลต่อเนืองไปถึงการดําเนินชีวติ และความพึง
พอใจเมือถึงวัยสูงอายุ การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมในช่วงวัยหนุ่ มสาวอาจใช้เป็ นตัวทํานายว่า
บุคคลจะมีแบบแผนการดําเนินชีวติ พฤติกรรม ความพึงพอใจอย่างไรเมืออยู่ในวัยสูงอายุ โดย
ผู้ สู ง อายุ จ ะแสวงหาบทบาทใหม่ ม าทดแทนบทบาทเดิม และพยายามปรับ ตนเองให้ เ ข้ า กับ
สภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเนืองอยูเ่ สมอ (Havighurst; Neugarten; & Tobin, 1968)
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ดังนันเมือเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุกค็ วรดํารงไว้ซงกิ
ึ จกรรมทีพึงกระทําอย่างต่อเนืองตราบ
เท่าทีผู้สูง อายุยงั คงมีค วามพร้อ ม นอกจากนี การทํากิจกรรมอย่างต่ อเนืองช่ วยให้ผู้สูง อายุมกี าร
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนืองช่วยกระตุ้นจิตใจร่างกายให้สดชืนกระปรีกระเปร่าในการเรียนรูแ้ ละแลกเปลียน
ความคิดเห็นกับผูอ้ นอยู
ื ่เสมอ การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูส้ ูงอายุจงึ เป็ นกลไกหนึงทีช่วย
สนับสนุ นให้ผูส้ ูงอายุได้แสดงพฤติกรรม การพัฒนาร่างกายและจิตใจและคงไว้ซงบทบาททางสั
ึ
งคม
จากการทํางานอย่างต่อเนือง
5.3 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
ทฤษฎีนีอธิบายถึงการกําหนดบทบาทของบุคคลซึงจะแปรเปลียนไปตามอายุของ
บุคคล บทบาทเป็ นตัวกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของบุคคลซึงมีความ สัมพันธ์กบั อายุ เนืองจาก
อายุเป็ นตัวกําหนดความเหมาะสมและความสามารถทีจะปฏิบตั งิ านตามบทบาทต่างๆ โดยบุคคลจะ
ยอมรับและปรับตัวต่ อการเข้าสู่ช่วงสูงวัยได้ดเี พียงใดส่วนหนึงขึนอยู่ก ับการยอมรับบทบาททาง
สังคมของตนเองทีเปลียนไป รวมทังการสร้างบทบาททางสังคมขึนมาใหม่เพือทดแทนบทบาทที
สูญ เสียไปและการมองเห็นคุ ณค่ าของตนเองเป็ นสําคัญ สังคมและผู้ทเกี
ี ยวข้อ งสามารถช่ วยคืน
บทบาทในสังคมให้ผสู้ งู อายุได้ดว้ ยการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักในคุณค่าของผูส้ ูงอายุ
ทฤษฎีบทบาททําให้เข้าใจบุคคลและวางแผนเตรียมตัวเมือบทบาทของตนเองเปลียนแปลงไปตาม
กระบวนการเปลียนแปลงทางอายุ การส่ ง เสริม ให้ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการทํ า งาน
อาสาสมัครช่วงคงบทบาทในสงคมให้กบั ผู้สูงอายุ รวมทังคงไว้ซงบทบาทของการเป็
ึ
นผู้ให้ไว้ใ ห้
ยาวนานทีสุดและทําให้สงั คมมีมุมมองต่อผูส้ ูงอายุทต่ี างไปจากการเป็ นผู้รบั ความช่วยเหลือมาเป็ น
พลังในการขับเคลือนชุมชนและสังคม (Eagly; & Wood, 2012)
5.4 ทฤษฎีแยกตนเอง (Disengagement Theory)
ทฤษฎีแยกตนเองอธิบายกระบวนการเปลียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ูงอายุกบั
สังคม โดยผูส้ ูงอายุจะแยกตนเองจากสังคมเมือรับรูค้ วามสามารถในการสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ นลดลง
ื
หรือต้องการเป็ นอิสระจากระเบียบกฎเกณฑ์ในสังคม และจะลดลงเรือยๆ เมืออายุเพิมขึน อันเป็ นผล
จากการยุติบทบาทในการทํางานประจําทําให้มโี อกาสมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อืนลดลง รวมถึงการแยก
ครอบครัวของบุตร ซึงการแยกตนเองจากสังคมทําให้ผูส้ ูงอายุสูญเสียทักษะและความสามารถของ
ตน ในขณะทีพวกเขายังคงมีศกั ยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมทางสังคม หากสังคมมิได้ม ี
การสร้างกิจกรรมหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมจะทําให้ผูส้ ูงอายุแยกตนเองจากสังคมโดย
สมบู ร ณ์ ซึงการแยกตนเองนี เกิด ขึนในทุ ก บริบ ททางสัง คมแต่ จ ะมีรูป แบบแตกต่ า งกัน ไปตาม
วัฒ นธรรม อย่ า งไรก็ต ามผู้สู ง อายุ จะมีค วามสุ ข และพึง พอใจเมือยอมรับได้ว่ าถึง เวลาทีต้ อ งลด
บทบาทและหน้าทีในสังคมของตน ดังนันควรส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุได้มบี ทบาทใหม่ทางสังคมด้วยการ
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ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสัง คม เช่ น การทํากิจกรรมอาสาสมัค รร่ว มกับชุ มชน เพือคงไว้ซึง
ความรู้สกึ มีคุณ ค่ามีความหมายให้กบั ช่ วงชีวติ ทีเหลือ อยู่ด้วยการเติมเต็มบทบาทใหม่ทางสังคม
ก่อนทีจะเข้าสู่ช่วงการถอยห่างจากสังคมเนืองจากความชราภาพทางชีววิทยาต่อไป (Cumming; &
Henry. 1961)

6. การวิ จยั แบบผสานวิ ธี (Mixed Method Research) และการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study)
6.1 การวิ จยั แบบผสานวิ ธี (Mixed Method Research)
การวิจ ยั แบบผสานวิธ ีเ ป็ น วิธ ีก ารผสมผสานระหว่ า งการวิจ ยั เชิง ปริม าณและเชิง
คุณภาพในกระบวนการวิจยั หนึงๆ ซึงมีกระบวนทัศน์มาจากนักคิดกลุ่มปฏิบตั นิ ิยม (Pragmatism)
และกลุ่มวิภาษวิธ ี (Situationalist) ซึงให้ความสําคัญกับปญั หาของการวิจยั และการดําเนินการวิจยั
เพือให้ได้มาซึงความรู้มากกว่าแนวคิดในเชิงปรัชญา และพิจารณาถึงวิธกี ารวิจยั ทีเหมาะสมจาก
ั หาและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย เป็ น สํ า คัญ โดยเฉพาะการศึก ษาป ญ
ั หาทางด้ า น
สภาพป ญ
พฤติกรรมมนุ ษย์ทมีี ความซับซ้อน ดังนันจึงควรใช้เทคนิควิธกี ารทีมีปรัชญาต่างกันมาร่วมกันศึกษา
หาคําตอบในปญั หาการวิจยั เพือให้ได้คําตอบทีสมบูรณ์ในลักษณะรอบด้าน ครอบคลุม และลุ่มลึก
(รัตนะ บัวสนธ์, 2555) กล่าวคือคําตอบทีได้จากวิธเี ชิงปริมาณจะได้คําตอบทีมีลกั ษณะเป็ นภาพ
กว้างของสิงทีศึกษา ในขณะทีคําตอบจากวิธเี ชิงคุณภาพจะได้คําตอบทีมีลกั ษณะลุ่มลึกจากเฉพาะ
กรณีทศึี กษา ในการวิจยั แบบผสานวิธจี ะนํ าเทคนิควิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาร่วมกันหา
คําตอบในขันตอนใดตอนหนึง หรือระหว่างขันตอนภายในเรืองเดียวกัน
การผ่านการโต้แย้งทางกระบวนทัศน์โดยนักวิจยั ทัง 3 กลุ่มทีสําคัญได้แก่ กลุ่มสายเลือก
บริสุ ทธิ o (Purist) กลุ่มปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) และกลุ่มวิภาษวิธ ี (Situationalist) สามารถสรุป
วิวฒ
ั นาการวิจยั แบบผสานวิธไี ด้ ดังนี (รัตนะ บัวสนธ์, 2555)
1) ระยะก่อร่างแนวคิด (Formative Period) เป็ นระยะทีเริมมีการนํ าเสนอแนวคิด
เกียวกับการผสานวิธกี ารในการดําเนินการวิจยั โดยนํ าวิธกี ารทีหลากหลายมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และตรวจสอบความเทียงตรงของคุณลักษณะต่างๆ ทางจิตวิทยา
2) ระยะโต้แย้งทางกระบวนทัศน์ (Paradigm Debate Period) เป็ นระยะโต้แย้งทาง
ความคิดว่าจะสามารถทําการผสานวิธใี นการดําเนินการวิจยั ได้หรือไม่ อย่างไร จึงมีทงกลุ
ั ่มทีไม่
สนับสนุ น คือ กลุ่มสายเลือกบริสุทธิ o และกลุ่มทีสนับสนุ น คือ กลุ่มปฏิบตั นิ ิยมละกลุ่มวิภาษวิธ ี
3) ระยะพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน (Procedural Development Period) เป็ น
ระยะของการแสวงหาและใช้แนวทางการผสานวิธ ี โดยเริมมีงานเขียนบทความทีใช้แนวทางการ
ผสานวิธ ี และการอภิปรายและเผยแพร่แนวคิดทีแสดงให้เห็นถึงการผสานวิธ ี ต่อมาแนวคิดการวิจยั
แบบผสานวิธจี งึ มีความชัดเจนยิงขึน โดยมีนักวิจยั ทีสําคัญเช่น Creswell ได้สร้างแบบแผนการวิจยั
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แบบผสานวิธ ี และตามมาด้วยการออกวารสารสําหรับการประเมินเชิงผสานวิธ ี รวมทังการตีพมิ พ์
ตําราเกียวกับการวิจยั แบบผสานวิธโี ดยเฉพาะ
4) ระยะการโน้มน้าวในฐานะทีเป็ นแบบแผนเฉพาะ (Advocacy as Separate Design
Period) เป็ นระยะทีการวิจยั แบบผสานวิธไี ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางทังในระดับนานาชาติ
และแนวโน้มในอนาคตการดําเนินงานวิจยั จะถูกนํ ามาใช้เพิมมากขึน เพือให้ได้คําตอบทีเป็ นจริงของ
ปรากฏการณ์ทสนใจศึ
ี
กษา โดยมีผลงานวิจยั ทีใช้การวิจยั แบบผสานวิธเี พิมขึนอย่างต่อเนือง
การวิวฒ
ั นาการของการวิจยั แบบผสานวิธดี งั ทีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าในปจั จุบนั ได้มกี าร
นํามาใช้ในการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ด้านมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ รวมทังทางด้านการแพทย์และสาธารณะสุข เป็ นต้น เนืองด้วยคุณลักษณะเด่น
ของวิธกี ารนีทีสามารถช่วยค้นหาคําตอบของคําถามการวิจยั ได้ดงั นี (รัตนะ บัวสนธ์, 2555)
1) การวิจยั แบบผสานวิธสี ามารถปิ ดจุดอ่อนทีมีอยู่ของวิธกี ารเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึงอาจตอบคําถามการวิจยั ได้ในบางแง่มมุ
2) การวิจยั แบบผสานวิธ ีทําให้ไ ด้คําตอบของคําถามการวิจยั ทีทังในมุมมองที
กว้างขวางและลุ่มลึก จากการรวมเอาจุดเด่นของวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน
3) การวิจยั แบบผสานวิธมี คี วามสอดคล้องกับธรรมชาติทางสังคม หรือการศึกษา
เกียวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ทต้ี องการมุมมองทีหลายมิติหลายแง่มุม ซึงการวิจยั แบบผสานวิธ ี
ก่ อ ให้เกิด ความหลากหลายของโลกทัศ น์ ทงในเชิ
ั
ง ปริมาณและเชิง คุ ณ ภาพ ทําให้นัก วิจยั ได้รบั
มุมมองทางวิชาการอย่างกว้างขวางสอดคล้องกับความเป็ นจริงทางสังคมศาสตร์ โดยมิได้ยดึ มัน
เพียงโลกทัศน์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว
4) การวิจยั แบบผสานวิธชี ่วยให้นักวิจยั ตังคําถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาหา
คําตอบได้อย่างหลากหลาย และยังสามารถใช้เทคนิควิธกี ารทีหลากหลายในการหาคําตอบให้กบั
คําถามและวัตถุประสงค์การวิจยั นันๆ เพราะหากนักวิจยั ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพวิธใี ด
วิธหี นึงก็อาจตังคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ไม่มากนัก
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของการวิจ ัย แบบผสานวิธ ีด ัง ทีกล่ า วมา ผู้ ว ิจ ัย จึง เลือ กดํ า เนิ น การ
ศึก ษาวิจ ัย ครังนี ด้ ว ยการวิจ ัย แบบผสานวิธ ี เพือให้ ไ ด้ คํ า ตอบของการวิจ ัย ทีหลากหลายและ
ครอบคลุมในทุกมิตทิ ผูี ว้ จิ ยั สนใจศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นการศึกษาใหม่ๆ ทียังไม่ได้มกี ารศึกษา
อย่างชัดแจ้งเช่นเรืองการทํางานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงได้นําการวิจยั แบบ
ผสานวิธมี าใช้โดยเริมการวิจยั ในระยะทีหนึงด้วยการวิธกี ารเชิงคุณภาพเพือศึกษาความหมายและ
กระบวนการการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ในการวิจยั ระยะทีสองใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณเพือศึกษา
อิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
และในการวิจ ยั ระยะทีสามด้ว ยวิธ ีก ารเชิง คุ ณ ภาพเพือค้ น หาแนวทางส่ ง เสริม พฤติก รรมและ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครยังยืน
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สําหรับแบบแผนการวิจยั แบบผสานวิธไี ด้มกี ารแบ่ ง แบบแผนหลัก ๆ ของการวิจยั ตาม
แนวทางของ Creswell และ Clark (2011) ได้ดงั นี
1) การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนสามเส้า (Triangulation Design) เป็ นแบบแผนการ
วิจยั แบบผสานวิธที ใช้
ี วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนินการวิจยั เพือหาคําตอบใน
เรืองใดเรืองหนึง ในระยะใดระยะหนึงเพียงระยะเดียว และให้นําหนักความสําคัญเท่าๆ กัน ลักษณะ
ปญั หาหรือคําถามการวิจยั สามารถใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพศึกษาหาคําตอบร่วมกัน
ในประเด็นเดียวกันได้ โดยข้อมูลทีได้จากวิธกี ารทังสองจะนํ ามาเปรียบเทียบและสรุปตีความอธิบาย
ร่วมกัน
2) การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) เป็ นแบบ
แผนการวิจยั ทังทีเป็ นการศึกษาระยะเดียว (One-phase Study) และสองระยะ (Two-phase Study)
ต่อเนืองกัน โดยมีการจัดให้วธิ กี ารหนึงเป็ นหลักและให้อกี วิธกี ารหนึงเป็ นรอง เพือศึกษาหาคําตอบ
ต่างประเด็นกันในระยะเวลาเดียวกันหรือต่ อเนืองกัน โดยคาดหวังว่าคําตอบทีได้จากวิธกี ารรอง
สามารถนํ าไปช่วยเพิมเติมความสมบูรณ์ ของผลทีได้จากวิธกี ารหลัก โดยการจะเลือกใช้วธิ กี ารใด
เป็ นหลักขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการวิจยั นันๆ เป็ นสําคัญ
3) การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory Design) เป็ นการวิจยั
แบบผสานวิธแี บบสองระยะต่อเนืองกัน (Two-phase Mixed Method Design) โดยเริมต้นการศึกษา
ระยะแรกด้วยวิธกี ารเชิงปริมาณก่อนเสนอ แล้วจึงตามด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ โดยอาศัยผลการวิจยั
จากระยะทีหนึงเพือต่อยอดเป็ นปญั หาการวิจยั และดําเนินการวิจยั ในระยะทีสองต่อไป
4) การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) เป็ นการวิจยั
แบบผสานวิธแี บบสองระยะต่อเนืองกันเช่นเดียวกับแบบแผนเชิงอธิบาย แต่แบบแผนสํารวจบุกเบิก
จะเริมต้นด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพก่อนเสมอ แล้วจึงตามด้วยวิธกี ารเชิงปริมาณในระยะต่อมา ซึงแบบ
แผนสํารวจบุกเบิกนีนิยมใช้ในการค้นหาตัวแปร หรือสร้างกรอบทฤษฎีสําหรับการวิจยั ตลอดจนการ
พัฒนาเครืองมือสําหรับแบบวัดต่างๆ
แบบแผนการวิจยั แบบผสานวิธดี งั ทีกล่าวมา ผูว้ จิ ยั ได้นําการวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผน
สํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) มาใช้ในการดําเนินการวิจยั ในครังนี เนืองจากสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย โดยการใช้ ว ิธ ีก ารเชิง คุ ณ ภาพเพือทํ า การค้ น หาความหมายและ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพือให้ได้ขอ้ ค้นพบเกียวกับ
ตัว แปร หรือ หมวดหมู่ของคําอธิบายเกียวกับพฤติก รรมการทํางานอาสาสมัค รอย่างยังยืน เพือ
ศึกษาวิจยั ด้วยวิธเี ชิงปริมาณในการวิจยั ระยะทีสอง โดยนํ าผลการศึกษาวิจยั ทีได้มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจยั ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพในระยะที 3 และนํ าผลการศึกษาทีได้มาสรุป
ตีความเพือสร้างแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครยังยืนของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมอง
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6.2 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Research)
สําหรับในการวิจยั เชิงคุณภาพครังนีผู้วจิ ยั ใช้การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study
Research) เพือสืบ ค้น ความจริง อย่า งลุ่ มลึก เกียวกับปรากฏการณ์ หรือ ระบบใดๆ ทีมีข อบเขต
เฉพาะเจาะจงตามธรรมชาติ ซึงอาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ ชุมชน หรือองค์กร เฉพาะราย
หนึ งรายใดหรือ หลายราย โดยมุ่ ง ศึก ษาหรือ เรีย นรู้ก รณี เ ฉพาะทีผู้ว ิจ ยั มีค วามสนใจเป็ น พิเ ศษ
(Intrinsic interest) และดําเนินการภายใต้สถานการณ์จริง (Real life situation) สําหรับผูเ้ ชียวชาญ
ในการวิจยั เฉพาะกรณี โดย Stake (2000) และ Yin (2003) กล่าวถึงการศึกษาเฉพาะกรณีในแง่มุม
ของการมุง่ ค้นหาคําตอบของประเด็นทีน่ าสนใจและทําความกระจ่างในปรากฏการณ์นัน ในขอบเขต
ทีเฉพาะเจาะจง ณ ช่วงเวลาหนึง จุดเด่นของแนวคิดนี คือ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่าง
นักวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถบรรยายมุมมองตามความจริงของพวกเขา ซึงจะ
ทําให้ผู้วจิ ยั เข้าใจการกระทําและความหมายของกลุ่มตัวอย่าง สําหรับการพิจารณาการใช้การวิจยั
เฉพาะกรณีนนั Yin (2003) ได้กล่าวว่าสิงทีต้องพิจารณาในการใช้การศึกษาเฉพาะกรณี ดังนี
1) เมือเราต้องการตอบคําถามว่า “ทําไม” และ “อย่างไร”
2) เมือเราไม่สามารถจัดการพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษาได้
3) เมือผูว้ จิ ยั ต้องการครอบคลุมเงือนไขบริบททีเกียวข้องในการศึกษา เพราะ
ผูว้ จิ ยั เชือว่าปจั จัยเหล่านันเกียวข้องกับปรากฏการณ์ภายใต้การศึกษา
4) ขอบเขตในการศึกษาไม่ชดั เจนระหว่างระหว่างปรากฏการณ์และบริบท
ดังเช่นในการศึกษาทีกลุ่มตัวอย่างอยู่ในหลายบริบท เช่น วุฒอิ าสาธนาคารสมองทีทํางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ชุมชน หน่ วยงานของรัฐ และการทํางานร่วมกันเองภายในทีมของวุฒอิ าสา
จากแนวคิด เกียวกับ การศึก ษาเฉพาะกรณี ด ัง ทีกล่ า วมาสรุ ป ลัก ษณะสํ า คัญ ของ
การศึกษาเฉพาะกรณีได้ ดังนี (องอาจ นัยพัฒน์, 2554)
1) มุง่ เน้นการศึกษาวิจยั อย่างลึกซึงต่อประเด็นปญั หาใดๆ ทีสนในจากกรณี
ตัวอย่างเฉพาะรายใดรายหนึงหรือหลายราย ในระบบทีมีขอบเขตเฉพาะเจาะจง
2) เป็ นกระบวนการแสวงหาความรูค้ วามจริงทีดําเนินไปตามธรรมชาติ โดยใช้
ประเด็นปญั หาเป็ นศูนย์กลางในการสิบค้นคําตอบ และมีขอบเขตของการศึกษาวิจยั ไม่กว้างขวาง
และเฉพาะเจาะลึก
3) มุ่งเน้ นพรรณนาปรากฏการณ์ ทสนใจอย่
ี
างเข้มข้น ลุ่มลึก เห็นภาพพจน์
รวมทังครอบคลุมครบถ้วนในทุกแง่มมุ ทีเกียวข้องกับปญั หาทีต้องการค้นหาคําตอบ
4) ให้ความสนใจต่อประเด็นการอ้างอิงสารผลของการศึกษาวิจยั ทีสร้างสรรค์ขนึ
จากกรณีตวั อย่างเฉพาะรายทีเลือกมาทําการศึกษา เพือกําหนดเป็ นสามัญการหรือข้อสรุปทัวไป
(Generalization) ในหมูป่ ระชากรของกรณีเฉพาะรายอืนๆ (Population of case)
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5) รายงานการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณีถอื เป็ นผลผลิตขันสุดท้ายของ
การแสวงหาความรูค้ วามจริงเกียวกับกรณีตวั อย่างด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถนํ าเสนอสู่ผู้อ่านได้ใน
หลายรูปแบบ ทังอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และจากมุมมองของบุคคลผู้เกียวข้องหรือมี
ส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม (Stakeholder)
6) ให้ความสําคัญกับการพรรณนาและอธิบายกรณีตวั อย่างของปรากฏการณ์ที
สนใจทําการศึกษาวิจยั การพรรณนาและอธิบายมักกระทําในรูปของการบอกเล่าเรืองราวเฉพาะใน
ฉากของเหตุการณ์สาํ คัญ พร้อมทังแสดงข้อมูลหลักฐานประกอบการพรรณนาและอธิบาย โดยอาศัย
การรับรู้และตีความหมายทีมีต่อเหตุการณ์ นัน ทังทีมาจากมุมมองของนักวิจยั เองในฐานะคนนอก
และของกรณีตวั อย่างผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั ในฐานะคนในปรากฏการณ์ทสนใจ
ี
7) มุ่งเน้นสืบค้นหาแบบแผน (Patterns) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําหรือ
พฤติกรรมของกรณีศกึ ษาทีเลือกมาศึกษาปรากฏการณ์ทสนใจแบบแผนความสั
ี
มพันธ์นี อาจเป็ นไป
ตามความคาดหมายและไม่เป็ นไปตามความคาดหมาย รวมทังอาจเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและเป็ นไป
อย่างแฝงเร้น ภายใต้เงือนไขและสภาวการณ์แบบใดแบบหนึงหรือไม่อย่างไร
8) ความรูค้ วามจริงทีสร้างสรรค์ขนจากการตี
ึ
ความข้อมูลและหลักฐานจากสนาม
หรือ สถานทีทํา การศึก ษาเกียวกับกรณี ต ัว อย่ างในแง่ มุม เฉพาะตามปรากฏการณ์ ทีสนใจ มัก มี
ลัก ษณะให้ อ ารมณ์ แ ละความรู้ ส ึก ร่ ว มแก่ ผู้ อ่ า นเป็ น อัน มากเสมือ นราวกับ ผู้ อ่ า นเข้ า ไปสัม ผัส
ปรากฏการณ์ นั นจริง ๆ เนื องจากมีก ารใช้ ถ้ อ ยคํ า ถ่ า ยทอดเรืองราวทีเกิด ขึนในระดับ เดีย วกับ
ประสบการณ์ หรือวิถีชวี ติ ของคนเรา ดังนันผู้อ่านรายงานกรณีศึกษาแต่ ละคนสามารถนํ าความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ ส่วนตัวเข้ามาช่วยในการตีความหมายได้ ซึงนํ าไปสู่สามัญการตาม
ธรรมชาติ (Naturalistic Generalization) หรือการถ่ายโอนข้อสรุปความรูค้ วามจริงใดๆ ทีสร้างสรรค์
ขึนจากกรณีตวั อย่างทีทําการศึกษาข้ามไปยังประชากรของกรณีศกึ ษาทีอยู่ภายในใจของผูอ้ ่านแต่ละ
คนทีนึกถึง
จากลักษณะเฉพาะของการศึกษาเฉพาะกรณีผูว้ จิ ยั จึงได้นํามาใช้เป็ นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ในระยะทีหนึง เพราะมีความเหมาะสมในประเด็นดังต่อไปนี
1) เพือให้ได้มาซึงค้นพบทีละเอียด ลึกซึง และกระจ่างชัดในประเด็นทียังไม่มกี าร
ศึกษาวิจยั ในกลุ่มอาสาสมัครผูส้ ูงอายุในประเทศไทย เพือสะท้อนความเป็ นจริงเกียวกับคุณลักษณะ
ทีโดดเด่ นจากกรณีศึก ษา ซึงสารสนเทศเหล่ า นี อาจไม่ ไ ด้รบั จากการศึก ษาวิจ ยั ด้ว ยวิธ ีก ารเชิง
ปริมาณ
2) สามารถดําเนินการวิจยั ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในขอบเขตทีสนใจศึกษา และ
ดําเนินการได้โดยตัวผู้วจิ ยั เองเป็ นหลัก ทําให้สามารถเข้าใจข้อมูลทีได้รบั จากการถ่ายทอดโดยตรง
ได้อย่างชัด เจน ทังข้อมูลในส่ว นทีเป็ นข้อเท็จจริง และข้อ มูลทีแฝงมาจากอารมณ์ ทกลุ
ี ่มตัว อย่าง
ถ่ ายทอดออกมาขณะเก็บข้อมูล ทําให้ได้ความเข้าใจอย่างถ่ อ งแท้เกียวกับปรากฏการณ์ หรือ
พฤติกรรมของบุคคลทีสนใจศึกษา ซึงจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการทําสารสนเทศทีได้ไปใช้ในการ
กําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายในองค์กร
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3) จากการเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักในการศึกษาวิจยั ทําให้ผู้วจิ ยั ได้ทํา
หน้ าทีในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยตรง จึง สามารถพรรณนาหรือ อธิบายข้อ ค้นพบทีได้อ ย่างมี
ชีวติ ชีวา และทําให้ง่ายต่ อความเข้าใจสําหรับผู้อ่านโดยทัวไป โดยเฉพาะนักปฏิบตั กิ ารหรือผู้ที
เกียวข้องซึงจะสามารถนําข้อค้นพบทีได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและปฏิบตั งิ านได้โดยง่าย
การศึกษาเฉพาะกรณีสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลักๆ ตามวัตถุประสงค์
การใช้งานได้ ดังนี (Stake, 2000 และ Yin, 2003)
1) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้ นสาระภายใน (Intrinsic Case Study) เป็ น
การศึกษาทีมุ่งเน้นค้นหาความจริงจากกรณีศกึ ษาเกียวกับสาระทังหมดทีเกียวข้องกับกรณีตวั อย่าง
ทังทีเป็ นลักษณะเด่นเป็ นพิเศษและลักษณะโดยทัวไป และทังทีมีลกั ษณะเด่นชัดและลักษณะแฝงที
เกิดขึนภายในกรณีศกึ ษา โดยนักวิจยั ทีใช้กรณีศกึ ษาประเภทนีจะต้องสนใจอย่างแน่ วแน่ ต่อสาระอัน
เป็ นคุณค่าทังหมดทีปรากฏอยู่ภายในกรณีตวั อย่างทีต้องการอย่างแท้จริง มิได้ใช้กรณีตวั อย่างเพือ
เป็ นเครืองมือให้ได้มาซึงผลอย่างอืน
2) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายนอก (Instrumental Case Study)
ั หาหรือ ปรากฏการณ์ ทีสนใจ โดยอาศัย ผล
เป็ น การศึก ษาเฉพาะกรณี อ ย่ า งลุ่ ม ลึก เกียวกับ ป ญ
การศึ ก ษาจากกรณี เ ฉพาะรายใดรายหนึ งหรือ หลายรายเป็ น ฐานสํ า หรับ ทํ า ความเข้ า ใจใน
ปรากฏการณ์นัน ในกรณีนีนักวิจยั ใช้การศึกษาเฉพาะกรณีเป็ นเสมือนอุปกรณ์หรือเครืองมือสําหรับ
การศึกษาค้นคว้าเพือให้ได้มาซึงข้อมูลหลักฐานทีเป็ นประโยชน์ ในการทําความเข้าใจในประเด็นที
สนใจ
3) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (Collective Case Study) เป็ นการศึกษา
หาความรูค้ วามจริงจากปรากฏการณ์ทสนใจ
ี
โดยอาศัยผลการศึกษาจากรณีตวั อย่างเฉพาะรายกรณี
มาร่วมกันอธิบาย หรือทําความเข้าใจปรากฏการณ์ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีพหุกรณี (Multiple
Case Study) การศึกษาเฉพาะกรณีแบบพหุสถานที (Multisite Qualitative Research) เพือใช้กรณี
ตัวอย่างเฉพาะรายหลายรายมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์ ได้อ ย่างกระจ่างขึน มีความละเอียด
ถูกต้องและครอบคลุมในทุกมิตทิ ทํี าการศึกษา
การประเมิน คุ ณ ภาพของการออกแบบการศึก ษาเฉพาะกรณี จะบ่ ง บอกถึง การ
ดําเนินการศึกษาวิจยั ภายใต้กระบวนการสืบค้นความรูค้ วามจริงทีมีความถูกต้องเชือถือได้ เกณฑ์
ดังกล่าวนีสามารถจําแนกพิจารณาได้จาก 4 ประเด็นหลัก ดังนี (องอาจ นัยพัฒน์, 2554)
1) ค่าความจริง (Truth Value) เป็ นเกณฑ์ทว่ี าด้วยการแถลงหรือชีแจง
ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างพอเพียงเกียวกับการสรรค์สร้างพหุความจริงของบุคคลแต่ละคน หรือกลุ่มที
สะท้อนมาจากผลของการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงใดๆ โดยสามารถเพิมค่าความถูกต้องเชือถือได้
ได้ดว้ ยการขยายการศึกษาวิจยั ในภาคสนามยาวนานขึน การตรวจสอบโดยผูท้ เกี
ี ยวข้อง การ
ตรวจสอบโดยกลุ่มเพือนนักวิจยั และการเชือมโยงสามเส้า
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2) การประยุกต์ (Applicability) เป็ นเกณฑ์ทว่ี าด้วยความเหมาะสมในการใช้และ
การถ่ายโอนผลการศึกษาวิจยั ทีสรรค์สร้างขึนจากการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงด้วยการทําวิจยั ใดๆ
ไปยังบริบทหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ขอ้ มูลหลักฐานอืนๆ โดยสามารถเพิมค่าความถูกต้องเชือถือได้
ด้วยการพรรณนารายละเอียดอย่างแน่ นหนา การเลือกตัวอย่างแบบอ้างอิงจุดมุ่งหมาย และบันทึก
ประจําวัน
3) ความคงเส้นคงว่า (Consistency) เป็ นเกณฑ์ทว่ี าด้วยความสอดคล้องของผล
การศึกษาวิจยั ทีสร้างสรรค์ขนึ เมือมีการดําเนินการสืบค้นความรูค้ วามจริงซําจากตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักฐานทีอยู่ในบริบทแบบเดียวกัน โดยสามารถเพิมค่าความถูกต้องเชือถือได้ด้วยการตรวจสอบ
ร่องรอย การตรวจสอบโดยศึกษาจากทัศนะของนักวิจยั และบันทึกประจําวัน
4) ความเป็ นกลาง (Neutrality) เป็ นเกณฑ์ทว่ี าด้วยความไม่ลําเอียง หรือไม่
คลาดเคลือนของผลการศึกษาวิจยั จากการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงใดๆ โดยสามารถเพิมค่าความ
ถูกต้องเชือถือได้ดว้ ยการตรวจสอบร่องรอย และสมุดสนามหรือบันทึกประจําวัน
สําหรับขันตอนการออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพเป็ นการดําเนินงานใน
ขันตอนเบืองต้น ก่อนรวบรวมข้อมูลหลักฐานในภาคสนาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การสํ า หรับ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการรวบรวมข้ อ มู ล หลัก ฐานในพื นที จริง โดยกิ จ กรรมทัวไป
ประกอบด้วย
1) การกําหนดประเด็นคําถามของการศึกษา
2) การกําหนดขอบเขตของกรณีเฉพาะทีต้องการศึกษา
3) การเลือกประเภทและแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
4) การพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมการวิจยั และการสํารวจเยียมสนาม
วิจยั
5) การเลือกวิธกี ารรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความเชือถือได้ของข้อมูล
หลักฐาน
6) ประเมินคุณภาพของการออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
ในทางปฏิบตั ิกระบวนการเหล่านีดําเนินไปอย่างยืดหยุ่นและต่ อเนืองกันไปเป็ นวัฏ
จักร บางขันตอนการเกิดขึนพร้อมกัน หรือซ้อนเหลือมกันตลอดช่วงเวลาของการศึกษาวิจยั และอาจ
ปรับเปลียนส่วนประกอบต่ างๆ ได้ตามความจําเป็ น มีการเชือมโยงและสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ ของแบบการวิจยั จุดมุ่งหมายหลักของการออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณี คือ
ช่วยให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุปของการศึกษาทีวิเคราะห์จากข้อมูลหลักฐานในสนามการวิจยั ทีสอดคล้องกับ
คําถามการวิจยั ทุกประเด็น และครอบคลุมมิติสําคัญของปรากฏการณ์ ทสนใจจากกรณี
ี
ตวั อย่างที
เลือกมาศึกษา
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นีผู้วจิ ยั ได้ใช้การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนสํารวจบุกเบิก (Exploratory
Design) ของ Creswell และ Clark (2011) ซึงเป็ นแบบแผนทีนิยมใช้ในการค้นหาตัวแปรและการ
พัฒนาเครืองมือ สําหรับการวัด ทีเริมต้นการวิจยั ด้ว ยวิธ กี ารเชิง คุ ณ ภาพและตามด้ว ยวิธ ีก ารเชิง
ปริมาณ เนืองจากการศึกษาวิจยั เรืองการทํางานอาสาสมัค รของผู้สูง อายุใ นประเทศไทยยังไม่ม ี
การศึกษาเรืองนีอย่างชัดเจน ดังนันผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้แบบแผนการวิจยั นีเป็ นแนวทางในการออกแบบ
กรอบการศึกษาวิจยั ด้วยการแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ โดยมีความเชือมโยงกันดังนี
ระยะที 1 ดําเนินการวิจยั ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Research) เพือค้นหาความจริงเกียวกับปรากฏการณ์ทสนใจในขอบเขตที
ี
เฉพาะเจาะจง โดย
มุ่งศึกษาหรือเรียนรูก้ รณีเฉพาะทีมีวจิ ยั มีความสนใจเป็ นพิเศษ (Intrinsic Interest) ซึงในการวิจยั นี
คือ การค้นหาความหมายของพฤติก รรมและกระบวนการอาสาสมัค รอย่า งยังยืน ของวุ ฒอิ าสา
ธนาคารสมอง จังหวัดนครราชสีมา เพือให้ได้คําตอบของคําถามการวิจยั ว่า “ทําไมผู้เกษียณอายุจงึ
ตัดสินใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองเพือร่วมทํางานอาสาสมัคร” และ “ทําอย่างไรให้วุฒอิ าสา
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน” สําหรับเครืองมือในการเก็บรวบรวมทีผู้วจิ ยั ใช้ในการวิจยั ระยะที 1
ประกอบด้ ว ยการสนนากลุ่ ม และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กับ วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองในจัง หวัด
นครราชสีมา ซึงได้รบั การคัดเลือกมาเป็ นกรณีเฉพาะตามเงือนไขทีผู้วจิ ยั กําหนด โดยผลลัพธ์จาก
การวิจยั ในระยะที 1 ผู้วจิ ยั ได้มาสร้างพัฒนาเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารเชิง
ปริมาณในระยะที 2 เพือค้นหาปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมทีมีผลต่ อการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ระยะที 2 ดําเนินการวิจยั ด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือศึกษาอิทธิพลของ
ปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมทีมีต่อผลการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง ด้วยการใช้แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากการนําผลวิจยั ทีได้จากการวิจยั ระยะที 1 มาสร้าง
เครืองมือ แบบวัด มาตรประเมินค่ า 6 ระดับ เพือวัด ตัว แปรเชิงสาเหตุ ด้านจิต และสังคม โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองใน 4 ภูมภิ าคจํานวน 12 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย ลําปาง อุตรดิตถ์ บุรรี มั ย์ มหาสารคาม เพชรบุร ี ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุราษฎร์ธานี สงขลา
และพัท ลุ ง และนํ า ข้อ มูล ทีได้ม าวิเ คราะห์แ ละตรวจสอบโมเดลด้ว ยโปรแกรมลิส เรล (LISREL)
ซึงโมเดลความสัมพันธ์ทได้
ี จากการวิจยั ในระยะที 2 ได้นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างประเด็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพือหาแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองในการวิจยั ระยะที 3
ระยะที 3 ดําเนินการวิจยั ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือค้นหาแนวทางการส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยนํ าผลลัพธ์จากการวิจยั ในระยะที 2 มา
สร้างเป็ นประเด็นการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก กับผู้ประสานและอํ า นวยการธนาคารสมอง ผู้เ ชียวชาญ
เกียวกับผู้สูงอายุและประธานวุฒอิ าสาในจังหวัดทียินดีให้ข้อมูล โดยผลลัพธ์ทได้
ี จากการสนทนา
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กลุ่มในการวิจยั ระยะที 3 ได้นํามาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างแนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ร่วมกับผลลัพธ์ทได้
ี จากการวิจยั ในระยะที 1 และ 2 และการ
ทบทวนเอกสารทีเกียวข้องกับการส่งเสริมการทํางานของอาสาสมัครทังในประเทศและต่างประเทศ
เพือเป็ นข้อมูลให้กบั ธนาคารสมองและหน่ วยงานทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ
ในการบริห ารจัด การงานอาสาสมัค รอย่างยังยืน และเป็ นข้อ มูล ให้ก ับ ผู้ทีสนใจเรืองการทํา งาน
อาสาสมัครของผูส้ งู อายุได้ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ต่อไป สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั ได้ ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
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โมเดลการวิ จยั
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้อ งกับสาเหตุ ด้านจิต และสัง คมทีมีต่ อ พฤติก รรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน และโมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัครของ Omoto และ Snyder
(1995) ผูว้ จิ ยั ได้นํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในระยะที 2 ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวิจยั ความสัมพันธ์ของปจั จัยด้านจิตและสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง

นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน หมายถึง การแสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ นให้
ื พ้นจากปญั หา หรือมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนโดยไม่
ึ
หวังสิงตอบแทนหรือผลประโยชน์อนใด
ื ซึง
กระทําด้ว ยความเต็มใจ สมัค รใจ ปราศจากการบัง คับหรือ กระทําเพราะมีข้อ ผูกมัด ด้ว ยการนํ า
ความรูค้ วามสามารถ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ทมีี มาทําประโยชน์เพือผูอ้ นื โดยกระทําด้วย
ความรูส้ กึ สุขใจจากผลลัพธ์หรือประสบการณ์ทางบวกทีได้จากการเข้าร่วมทํางานอาสาสมัคร ซึง
ส่งผลให้วุฒอิ าสาตังใจทีจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนืองต่อไป ผู้วจิ ยั วัดตัวแปรนีจากแบบวัดที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นแบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบตั ิ
มากทีสุ ด ” ถึง “ปฏิบ ัติน้ อ ยทีสุ ด ” ซึงผู้ ต อบทีได้ ค ะแนนสู ง แสดงว่ า ได้ ม ีพ ฤติก รรมการทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนมากกว่าผูต้ อบทีได้คะแนนตํา
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แรงจูงใจอาสา หมายถึง สิงกระตุ้นหรือดึงดูดใจให้วุฒอิ าสาตัดสินใจเข้าร่วมสมัครเป็ นวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองและทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง โดยประกอบด้วยความต้องการให้สงั คมเห็น
คุณค่าในตนเองจากการทําประโยชน์ เ พือสังคม มีเป้ าหมายในการช่วยเหลือผู้อืนเพือให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก และการได้ทาํ งานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ o พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9 เพือได้ทําหน้าทีในฐานะพสกนิกรทีดีในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ oฯ ผูว้ จิ ยั วัดตัวแปรนี
จากแบบวัดทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นแบบสอบถามมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ
จาก “จริง ทีสุ ด ” ถึง “ไม่ จ ริง ทีสุ ด ” ซึงผู้ต อบทีได้ค ะแนนสู ง แสดงว่ า ได้ม ีแ รงจูง ใจในการทํ า งาน
อาสาสมัครมากกว่าผูต้ อบทีได้คะแนนตํา
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร หมายถึง ระดับของความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ
ของวุฒอิ าสาทีมีต่อประสบการณทีได้รบั จากการทํางานอาสาสมัครในด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะงาน
อาสา สมัครทีทํา ความสัมพันธ์ผรู้ ว่ มทํางานอาสาสมัคร และผลลัพธ์ทได้
ี จากการทํางานอาสาสมัคร
ผูว้ จิ ยั วัดตัวแปรนีจากแบบวัดทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นแบบสอบถามมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงทีสุด” ซึงผูต้ อบทีได้คะแนนสูงแสดงว่าได้มคี วาม
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมากกว่าผูต้ อบทีได้คะแนนตํา
การสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร หมายถึง ระดับการรับรูข้ องวุฒอิ าสา
เกียวกับการได้รบั การสนับสนุ นด้านต่างๆ ในการทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ ด้านอารมณ์ซงอั
ึ นเป็ นผล
มาจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่วมงาน ด้านวัตถุสงและทรั
ิ
พยากรสําหรับทํากิจกรรมอาสาสมัครที
ได้รบั ภาคีเ ครือ ข่ายทีเกียวข้อ ง ด้านข้อ มูล ข่าวสารและคํ าแนะนํ าต่ างๆ จากธนาคารสมองและ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง และด้านการประเมินคุณค่าผลการดําเนินงานเพือพัฒนางานอาสาสมัครจาก
ผูร้ ่วมงาน ผูว้ จิ ยั วัดตัวแปรนีจากแบบวัดทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นแบบสอบถาม
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงทีสุด” ซึงผูต้ อบทีได้คะแนนสูงแสดงว่ารูส้ กึ
ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครมากกว่าผูต้ อบทีได้คะแนนตํา

สมมติ ฐานการวิ จยั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี
1. แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
2. การสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืน
3. ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
4. แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้การวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) แบ่ง
การศึกษาวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังแผนภาพ 7 เริม8 ต้นด้วยการวิจยั ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพตามด้วย
วิธกี ารเชิงปริมาณ และวิธกี ารเชิงคุณภาพในระยะสุดท้ายของการวิจยั ความมุ่งหมายของงานวิจยั
เพื8อศึกษาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพื8อศึกษาอิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมที8มตี ่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และเพื8อค้นหาแนวทางใน
การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ในบทนีเป็ นการอธิบายการ
ออกแบบการวิจยั ในแต่ละระยะ มีรายละเอียด ดังนี
แบบแผนการวิจยั การศึกษาวิจยั นีแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ เริม8 ต้นระยะที8 1 ด้วยวิธเี ชิง
คุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ดําเนินการวิจยั ระยะที8 2
ด้วยวิธเี ชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีส8 ร้างขึนจากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที8 1
และดําเนินการวิจยั ในระยะที8 3 ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย
ประเด็นการสัมภาษณ์ทส8ี ร้างขึนจากผลการวิจยั ในระยะที8 2
ระยะที8 1 การวิจยั เชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Exploratory Case Study)
เพื8อศึกษาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview ) กับวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดนํ าร่องที8เป็ นต้นแบบที8ด ี เพื8อนํ าผล
การศึกษาทีไ8 ด้ใช้มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และพัฒนาเครื8องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั ระยะที8 2
ระยะที8 2 การวิจ ัย เชิง ปริม าณ เพื8อ ศึก ษาป จั จัย เชิง สาเหตุ ด้า นจิต และสัง คมที8ม ีต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยใช้ผลการศึกษาวิจยั ใน
ระยะที8 1 มาสร้างแบบสอบถามสําหรับในการรวบรวมข้อมูลกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองในแต่ ล ะ
ภูมภิ าคจํานวน 12 แห่ง
ระยะที8 3 การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื8อค้นหาแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ด้วยการนํ าผลการศึกษาวิจยั จากในระยะที8 1 และ 2 มาสร้าง
เป็ นประเด็นการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก กับผู้ทรงคุ ณ วุ ฒทิ 8ีมคี วามรู้ค วามเชี8ยวชาญในเรื8อ งการทํางาน
อาสาสมัครของผู้สูงอายุ เพื8อนํ าข้อมูลที8ได้มาสร้างแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ในการดําเนิ นการวิจยั เพื8อ ตอบจุด มุ่ ง หมายของการวิจ ยั ดัง กล่ าว ผู้ว ิจยั วางแผนการ
ดําเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังแผนภาพประกอบ 7
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แบบแผนการวิ จยั
การวิจยั ครังนีเป็ นแบบผสานวิธใี นรูปแบบเชิงสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design)
ของ Creswell และ Plano (2011) โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังภาพประกอบ 7

การวิ จยั ระยะที 1
การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก

การวิ จยั ระยะที 2
การวิจยั เชิงปริมาณด้วยการใช้
แบบสอบถาม

การวิ จยั ระยะที 3
การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิ จยั ระยะที 1

* ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
* เงื8อนไขของการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
8 น

ผลการวิ จยั ระยะที 2
* ปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม8 ตี ่อพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น

ผลการวิ จยั ระยะที 3
* แนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง

ภาพประกอบ 7 แบบแผนการวิจยั
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ระยะที 1 การวิ จยั เชิ งคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
ในส่วนนีเป็ นการนําเสนอวิธดี าํ เนินการวิจยั ในระยะที8 1 ผูว้ จิ ยั ออกแบบการวิจยั ด้วยวิธเี ชิง
คุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี เพื8อค้นหาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นและ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น ซึง8 วางแผนการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 7 ขันตอน ดัง
ภาพประกอบ 8
ขัน& ตอนที 1

พืนทีใ8 นการวิจยั เลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาวิจยั นีเลือก
วุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาเป็ นพืนทีใ8 นการวิจยั

ขัน& ตอนที 2

การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยคัดเลือกวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีเ8 ข้าร่วมกิจกรรม
อาสาสมัครอย่างสมํ8าเสมอตลอดช่วง 1 ปี ทผ8ี ่านมา จํานวน 10 ท่าน

ขัน& ตอนที 3

สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกจากการทบทวนเอกสารทีเ8 กีย8 วข้อง
กับการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น และตรวจสอบความตรงโดยผูเ้ ชีย8 วชาญ

ขัน& ตอนที 4

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการดําเนินการออกแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ
1) ก่อนเข้าสูส่ นามวิจยั : ประสานงานการจัดสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ระหว่างอยู่ในสนามวิจยั : แนะนําตัวและดําเนินการเก็บข้อมูล
3) ถอนตัวออกจากสนามวิจยั : แสดงความขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ขัน& ตอนที 5

ดําเนินการตามจริยธรรมในการวิจยั ด้วยการเก็บข้อมูลหลักฐานเป็ นความลับ
และนําเสนอโดยใช้ช8อื สมมติ

ขัน& ตอนที 6

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการจัดระบบข้อมูล สร้างรหัสข้อมูล และสร้างข้อสรุป

ขัน& ตอนที 7

การประเมินความถูกต้องและเชือ8 ถือได้ของข้อมูล ด้วยการให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสอบทานความ
ถูกต้อง (member Checking) และการตรวจสอบร่องรอย (Audit Trail)

ภาพประกอบ 8 ขันตอนการดําเนินการวิจยั ระยะที8 1
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พื&นทีในการวิ จยั
ผู้วจิ ยั เลือกพืนที8ท8ศี ึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ที8มลี กั ษณะเป็ น
ตัวแทนวุฒอิ าสาธนาคารสมองทัวประเทศในการเป็
8
นตัวแบบด้านการทํากิจกรรมอาสาที8สนับสนุ น
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีด8 ี (Best Practice) ดังนี
1. มีโครงสร้างของการบริการจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
-ประธานศูนย์วุฒอิ าสา
-ทีป8 รึกษาวุฒอิ าสา
-กรรมการฝา่ ยต่างๆ
-กรรมการและเลขานุ การ
-สมาชิกวุฒอิ าสา
2. มีจาํ นวนสมาชิกวุฒอิ าสาในพืนทีม8 ากกว่า 50 คน
3. มีความหลากหลายของสาขาความเชีย8 วชาญของสมาชิกวุฒอิ าสา
4. มีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานเป็ นประจําทุกเดือน
5. ดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืนที8 โดยมีการทํากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาอย่างต่อเนื8อง รวมทังมีการประชาสัมพันธ์การทํากิจกรรมผ่านสื8อ
ต่างๆ เพื8อให้ผลงานเป็ นทีร8 จู้ กั โดยทัวไป
8
6. มีผนู้ ําทีเ8 ข้มแข็งและมีประวัตผิ ลการทํางานอาสาสมัครเป็ นทีย8 อมรับโดยทัวไป
8
จากเงื8อนไขดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้เลือกพืนทีธ8 นาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาเป็ นพืนทีก8 าร
ศึกษาวิจยั ในระยะที8 1 เนื8องจากมีจํานวนสมาชิกวุฒอิ าสาที8ขนทะเบี
ึ
ยนมากที8สุดจํานวนทังสิน 87
ท่าน มีความเชีย8 วชาญในสาขาต่างๆ มากทีส8 ุดถึง 16 ด้าน มีโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนตาม
เกณฑ์ท8กี ําหนด เพื8อดําเนินงานและและเผยแพร่ผลงานอย่างเป็ นรูปแบบธรรม นอกจากนีประธาน
วุ ฒอิ าสาธนาคารสมองจัง หวัด นครราชสีม ายังได้ร บั การคัด เลือ กจากสภาสัง คมสงเคราะห์แ ห่ ง
ประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
8
ษย์ ให้ได้รบั
รางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจําปี 2557 และเพื8อให้เห็นภาพของการดําเนินงานของธนาคารสมองที8
เลือกเป็ นสนามวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาผลการดําเนินงานทีผ8 ่านมาเพื8อทําความเข้าใจลักษณะการมีส่วน
ร่ว มกับชุมชน โดยสรุปผลการดําเนินงานที8สําคัญ ของวุฒอิ าสาธนาคารธนาคารสมองในจังหวัด
นครราชสีมาได้ตามตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา
ลําดับ
ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสา
1 โครงการสนับสนุ นการขับเคลื8อนเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาทดลองการปลูกข้าวนาโยนและ
เลียงปลาในบ่อธรรมชาติ ณ บ้านสวนโยธาสมบัติ อําเภอจอหอ
2 โครงการอบรมและสาธิตกิจกรรมแบบวิถพี อเพียงขึน เมื8อวันที8 13 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียน
บ้านพันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกั ธงชัย โดยมีกจิ กรรมต่างๆ เช่น การให้ความรูเ้ รื8องการ
ดํารงชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การทํา บัญชีครัวเรือน การปลูกพืชเกษตร
อินทรียแ์ ละผลิตปุ๋ยชีวภาพ การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การทําเตาชีวมวลจากวัสดุ
เหลือใช้ และเสริมด้วย การให้ความรูด้ า้ นคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา องค์การ
บริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ ผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนบ้านพันธ์สงวน ผูใ้ หญ่บา้ นชุมชนบ้านห้วยดินดํา
3 โครงการจัดทําทําประวัตเิ มืองโคราช ภายใต้ช8อื ตํานานเมืองนครราชสีมา โดยวุฒอิ าสาทีเ8 ป็ น
คนโคราชมาแต่กําเนิด
4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ลดภาวะโลกร้อน” ณ วัดสวนหินมงคล
บ้านคลองไทรคุม้ ๕ อ่าง ตําบลหนองนําใส อําเภอสีควิ จังหวัดนครราชสีมา
5 โครงการสร้างสวนวุฒอิ าสาฯ : แหล่งเรียนรูต้ ้นไม้ในพุทธประวัติ ไม้หอมไทยและไม้ประดับ ณ
วัดพลับ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
6 โครงการความร่วมมือระหว่าง วุฒอิ าสาธนาคารสมอง กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสามาคมศิษย์เก่าราชมงคลนครราชสีมา คือ โครงการ “รูท้ นั ชีวติ
(ผูส้ งู วัย) ในยุคดิจติ อล หรือ ยุคไอที” เพื8อส่งเสริมการแลกเปลีย8 นเรียนรู้ เรือ8 งของการใช้
อินเทอร์เน็ต ให้เป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน โดยเฉพาะสําหรับผูส้ งู วัย
7 โครงการบูรณาการองค์ความรูส้ ่แู ปลงนา การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ ร่วมกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาในท้องที8
8 โครงการประชาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี บริเวณป่าชุมชนบ้านมาบมะค่า
ร่วมกับโครงการบ้านมาบมะค่า
9 โครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวงร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประชาชนในพืนที8
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีควิ
10 โครงการสอนจินตคณิตลูกคิดจินตนาการให้กบั นักเรียนในระดับประถมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 โครงการแก้ปญั หาโรคพยาธิในนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนําใส ต.หนองนําใส อ.สีควิ
12 โครงการความมันคงทางอาหารชุ
8
มชนบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก
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การเลือกผู้ให้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ในระยะที8 1 คือ วุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัด
นครราชสีมา ซึง8 ผู้วจิ ยั คัดเลือกตามคําแนะนํ าจากประธานวุฒอิ าสาร่วมกับการกําหนดคุณสมบัตใิ น
เบืองต้นของวุฒอิ าสา ดังนี
1. เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา
2. เป็ นวุฒอิ าสาทีเ8 ข้าร่วมการทํางานอาสาสมัครกับธนาคารสมองอย่างต่อเนื8องในช่วง
1 ปี ท8ผี ่านมา โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนกับสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีในช่วง 1 ปีทผ8ี ่านมา
3. มีบทบาทสําคัญในการร่วมวางแผนและสนับสนุ นการดําเนินการกิจกรรม ซึง8 ผูว้ จิ ยั
สามารถคัดกรองได้จากบันทึกรายงานการประชุมประจําเดือนและการสังเกตการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองในช่วงก่อนการเก็บข้อมูลล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 เดือน
4. ยินดีเข้าร่วมการวิจยั และให้ขอ้ มูล
จากการกําหนดเกณฑ์ดงั กล่าวทําให้ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลจํานวนทังสิน 10 คน
การสร้างเครืองมือในการวิ จยั และการหาคุณภาพเครืองมือ
เครืองมือที ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื8อเป็ นการ
ตรวจสอบข้อมูลและให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเพื8อให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการแต่ละ
ขันตอน ดังนี
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือการอภิปรายกลุ่มแบบ
เจาะจง จัดการสนทนากลุ่มกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา ซึง8 มีจาํ นวนวุฒอิ าสาที8
ร่วมการสนทนากลุ่มจํานวน 8 ท่าน มีผู้วจิ ยั เป็ นผูด้ ําเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) ซึง8 ทําหน้าที8
หยิบยกประเด็นขึนมาให้สมาชิกในกลุ่มสนทนาถกกัน ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้เตรียมการจัดการสนทนา
กลุ่มโดยแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน ดังนี
1) สร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนา (Guideline) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแนว
คําถามสําหรับการสนทนาโดยประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ มโนทัศน์หรือประเด็นการศึกษา
(Study Concepts) คําถามหรือ ประเด็นการสนทนา (Questions) และประเด็นสําหรับซัก ถาม
ต่อเนื8อง (Probes) โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปประเด็นตามลําดับการสนทนา ดังนี
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ตาราง 9 ประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประเด็นการศึกษา
(Study Concepts)
ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัคร

ประเด็นการสนทนา (Questions)
-ในมุมมองของท่านการทํางาน
อาสาสมัครหมายถึงอะไร (ช่วย
ยกตัวอย่างกิจกรรมอาสาสมัครทีท8 า่ น
เข้าร่วม)
-จุดประสงค์ของการทํางาน
อาสาสมัครของท่านคืออะไร
-การทํางานสมัครโดยทัวไปแตกต่
8
าง
จากการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นหรือไม่ อย่างไร
-สิง8 ใดเป็ นสิง8 บ่งชีว่ามีการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 น

ประเด็นสําหรับซักถามต่อเนื8อง
(Probes)
-แตกต่างจากการให้ความ
ช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร

-ผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือจากท่านคือใครบ้าง
ความหมายของการทํางาน
-ท่านคิดว่าวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
อาสาสมัครอย่างยังยืน
มีการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นหรือไม่ อย่างไร
-ท่านเป็ นส่วนหนึ8งของการ
สนับสนุนให้เกิดการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นในกลุ่มของ
ท่านหรือไม่ อย่างไร
-ผูร้ บั บริการหรือความช่วยเหลือจาก -ลักษณะของการให้บริการหรือ
วุฒอิ าสาได้แก่คนกลุ่มใดบ้าง
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างไร
-ปจั จัยอะไรทีส8 นับสนุนให้เกิดการ
-ท่านได้รบั การสนับสนุนในการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
ทํางานอาสาสมัครจากแหล่งใดบ้าง
-อะไรคือเป้าหมายหรือสิง8 ทีท8 า่ น
-ท่านได้รบั อะไรจากการทํางาน
คาดหวังจากการทํางานอาสาสมัคร อาสาสมัคร
ความหมายของกระบวนการ -เส้นทางการเข้าสูก่ ารเป็ นวุฒอิ าสา -ท่านวางแผนการใช้เวลาว่างของ
ทํางานอาสาสมัครอย่าง
ธนาคารสมองของท่านเป็ นอย่างไร
ท่านอย่างไร และท่านเคยมี
ยังยื
8 น
ประสบการณ์ในการทํางาน
อาสาสมัครมาก่อนหรือไม่
-ท่านคิดว่าหลักการในการบริหารงาน -ท่านมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน
อาสาสมัครประกอบด้วยขันตอน
อาสาสมัครในจังหวัดของท่าน
ใดบ้าง
อย่างไรบ้าง
-อะไรคือกุญแจความสําเร็จของการ -ปญั หาและอุปสรรคอะไรทีท8 า่ นพบ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
จากการทํางานอาสาสมัคร และ
ท่านมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร
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2) การเตรียมเป็ นผูด้ ําเนินการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั เตรียมตัวในการทํา
หน้าทีเ8 ป็ นผูด้ ําเนินการสนทนากลุ่ม ด้วยการศึกษาหาความรูใ้ นเรื8องการทํางานอาสาสมัครของวุฒ ิ
อาสา และผลงานทีผ8 ่านมาของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา เพื8อทําความเข้าใจและ
สร้างความคุน้ เคยกับผูร้ ่วมสนทนาได้รวดเร็วขึน และศึกษาดูงานจากผูท้ ม8ี คี วามเชีย8 วชาญในการทํา
หน้ าที8เป็ นผู้ดําเนินการสนทนากลุ่ม รวมทังทดลองฝึ กการทําหน้ าที8เป็ นผู้ดําเนินการสนทนา และ
ซักซ้อมด้วยแนวคําถามสําหรับการสนทนาทีส8 ร้างขึน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ภายหลังสินสุดการสนทนากลุ่ม โดยคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลจากผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที8มลี กั ษณะ
โดดเด่ นในการแสดงความคิด เห็นในขณะทํา การสนทนากลุ่ ม เพื8อ เก็บรวบรวมข้อ มูล ในเชิง ลึก
เพิม8 เติมในส่วนที8ผู้ให้ข้อ มูลมีความเห็นต่ าง หรือปฏิบตั ิต่างไปจากผู้อ8 ืน หรือจากประสบการณ์ ท8ี
ได้รบั จากการทํางานอาสาสมัคร โดยในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ จิ ยั จะสรุปและทวนสอบความ
เข้าใจกับผู้ให้สมั ภาษณ์เป็ นระยะ เพื8อให้มนใจว่
ั 8 าผู้วจิ ยั เข้าใจในประเด็นดังกล่าวอย่างถูกต้อง และ
เมื8อมีการเปลี8ยนประเด็นคําถาม ผู้วจิ ยั จะอธิบายเป้าหมายของคําถามก่ อนเริม8 สัมภาษณ์ เพื8อให้
เวลากับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทาํ ความเข้าใจและนึกย้อนไปถึงเรือ8 งราวก่อนหน้าทีส8 มั พันธ์กบั คําถาม โดยไม่
ขัด จัง หวะการให้ข้อ มูล ของผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ แต่ จ ะวนกลับ มายัง ประเด็น คํ า ถามที8ย งั ได้ข้อ มูล ไม่
ครบถ้ว นสมบูรณ์ สําหรับแนวคําถามในการสัมภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นแนวคําถามปลายเปิ ด ดัง
ตาราง 10 โดยผูว้ จิ ยั จะไม่ชนํี าคําตอบกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ แต่จะเปิ ดกว้างทีจ8 ะรับฟงั การให้ขอ้ มูลอย่าง
อิสระ ส่วนแนวคําถามปลายปิ ดใช้เพื8อยืนยันความเข้าใจที8ถูกต้องของผู้วจิ ยั ซึ8งเป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตาราง 10 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นการศึกษา
(Study Concepts)
ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัคร

ความหมายของกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น

ประเด็นการสนทนา (Questions)
-ท่านคิดว่าการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นต่างจากการทํางานอาสาสมัคร
โดยทัวไปอย่
8
างไร
-ใครบ้างทีไ8 ด้รบั ประโยชน์จากการ
ทํางานอาสาสมัครของท่าน
-ท่านและสมาชิกวุฒอิ าสามีหลักการใน
การบริหารงานอย่างไรให้เกิดการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
-อะไรคือจุดแข็งของการทํางาน
อาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นสําหรับซักถามต่อเนื8อง
(Probes)
-ท่านคิดว่าสิง8 ใดทีส8 นับสนุนให้เกิด
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
-อะไรคือสิง8 ทีท8 ่านประทับใจจากการ
เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
-ท่านมีประสบการณ์ในการเข้าร่วม
การดําเนินงานในแต่ละขันตอน
อย่างไร
-อะไรคือสิง8 ทีท8 ่านประทับใจจากการ
เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
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การหาคุณภาพเครืองมือ
เครื8องมือที8ผู้วจิ ยั สร้างขึนเพื8อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ระยะที8 1 คือ การ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยประเด็นการสนทนาและแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกที8
ผู้วจิ ยั สร้างขึนจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท8เี กี8ยวข้องและการศึกษาข้อมูลเกี8ยวกับบทบาทและ
การดําเนินงานของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และนํ าประเด็นการสนทนาและแนวคําถามทีส8 ร้างขึนมา
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชีย8 วชาญเฉพาะจํานวน 3 ท่าน ในด้านการวัดและประเมินผลและจิตวิทยา
ประเด็นทีผ8 ุ้เชี8ยวชาญตรวจสอบ ได้แก่ จุดมุ่งหมายการวิจยั แนวคิดทฤษฎีท8เี กี8ยวข้อง และเนือหา
สาระในแนวคํ า ถามหลัก และแนวคํ า ถามซัก ผู้ว ิจ ยั นํ า ข้อ เสนอแนะจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครือ8 งมือโดยผูเ้ ชีย8 วชาญมาใช้ในการปรับประเด็นการสนทนากลุ่มและแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิง
ลึกให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ8 ขึน ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ก่อนเข้าสู่สนามวิจยั
เพื8อทําความรูจ้ กั และเข้าใจลักษณะของการทํางานของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
สํา หรับ ใช้เ ป็ นแนวทางในการออกแบบเครื8อ งมือ และเตรีย มความพร้อ มด้า นต่ า งๆ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงได้ทําการศึกษานํ าร่องในจังหวัดสตูลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ซึง8 เป็ น
สนามการวิจยั ที8ผู้วจิ ยั เคยได้ลงพืนทีศ8 กึ ษาวิจยั มาก่อน และพบว่าเป็ นพืนที8หนึ8งที8มกี ารดําเนินงาน
ของวุฒอิ าสาร่วมกับชุมชม ทังในโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ทเ8ี ป็ นความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และมีการประชุมร่วมกันของวุฒอิ าสาเป็ นประจําทุกเดือน โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็ นทางการกับประธานวุฒอิ าสาธนาคารสมอง จังหวัดสตูล ซึง8 ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการ
ถ่ า ยทอดให้ผู้ว ิจ ยั ฟ งั เกี8ย วกับ กิจ กรรมของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองจัง หวัด สตู ล พร้อ มนํ า เสนอ
ภาพถ่ายกิจกรรมการดําเนินงานทีผ8 ่านมา ซึง8 ผูว้ จิ ยั ได้ทําการบันทึกผลการสัมภาษณ์ และนํ ามาสรุป
เพื8อใช้ในการสร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในสนามการวิจยั ร่วมกับ
การนํ าปญั หาของการวิจยั มาใช้ในการออกแบบข้อคําถามตามลักษณะของแนวคําถามเชิงคุณภาพ
คือ มีโครงสร้างไม่เคร่งครัดมีความยืดแปลงหยุ่น สามารถปรับเปลี8ยน เมื8อเริม8 ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลอาจมีการปรับเปลีย8 น หรือดัดแปลงคําถามในขณะทําการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และอาจสร้างคําถามเพื8อหาข้อมูลทีเ8 กี8ยวข้องไปเรื8อยๆ เพื8อให้
ได้ขอ้ มูลที8เป็ นประโยชน์ สําหรับการทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
สําหรับแนวคําถามทีใ8 ช้เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด คือ ไม่มกี ารเตรียมคําตอบ
ให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ล่วงหน้า เพื8อให้ผูว้ จิ ยั ทราบคําตอบในแง่มุมต่างๆ ของผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุ่มที8
มีความหลากหลายทังความรูค้ วามเชีย8 วชาญ ตําแหน่ งหน้าทีก8 ารงานและประสบการณ์ในอดีตทีผ8 ่าน
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มา ซึง8 คําตอบทีไ8 ด้นีจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง8 ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูว้ จิ ยั โดยดําเนินการควบคู่
ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื8อให้ได้ขอ้ มูลทีล8 ะเอียดลึกซึงยิง8 ขึน ทังนี ผู้ ว ิจ ัย ใช้ คํ า ถามปลาย
ปิ ดร่ว มด้วยสําหรับในบางคําถามที8ละเอียดอ่ อ น เช่ น รายได้ท8ไี ด้รบั ต่ อเดือน ภาวะสุ ขภาพ และ
เพื8อ ให้ค รอบคลุ ม ในประเด็น ที8ทํ า การศึก ษาและมีก ารคัด กรองแนวคํ า ถามการวิจ ัย ให้ม ีค วาม
เหมาะสม ผูว้ จิ ยั จะได้นําเสนอแนวข้อคําถามให้ผเู้ ชีย8 วชาญพิจารณาและให้ความเห็นเพื8อทําการปรับ
แนวคําถามให้เหมาะสมต่อไป ในการวิจยั เชิงคุณภาพนักวิจยั เป็ นทังเครื8องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูล ดังนันผูว้ จิ ยั จึงต้องศึกษาหาความรูเ้ พื8อทําความเข้าใจในประเด็นทีจ8 ะทํา
การสัมภาษณ์อย่างกระจ่างชัด และต่อเนื8องตลอดการดําเนินการวิจยั เพื8อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินไปอย่างต่อเนื8อง ผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้องทําการทบทวนความรูเ้ กี8ยวกับการทํางานอาสาสมัครของ
ผูส้ ูงอายุ กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น และการดําเนินงานของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ทังในพืนที8ท8เี ลือกเป็ นสนามวิจยั และผลงานของวุฒอิ าสาธนาคารสมษงที8เป็ นต้นแบบในเรื8องการ
ขับเคลื8อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่ ว งเตรียมตัว ก่ อ นเริ8มการสนทนากลุ่ มผู้ว ิจ ยั ได้ล งพืนที8เ พื8อ ขอสัม ภาษณ์
ประธานวุฒอิ าสาจังหวัดนครราชสีมาเพื8อแนะนํ าตัวและชีแจงเกี8ยวกับวัตถุ ประสงค์ในการเข้าพบ
เพื8อสอบถามข้อมูล ต่ างๆ เกี8ยวกับการดําเนินงานอาสาสมัค รของวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัด
นครราชสีมา และขออนุ ญาตเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทํากิจกรรมประจําเดือน เช่น กิจกรรมรดนํ า
ดําหัวในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ผูว้ จิ ยั ได้รบั โอกาสในการเข้าร่วมพิธรี ดนํ าดําหัวอวยพรปี ใหม่และ
รับพรจากวุฒอิ าสาเพื8อเป็ นสิรมิ งคลและสร้างความคุน้ เคยกับสมาชิกวุฒอิ าสาทุกท่าน จากนันผูว้ จิ ยั
จึงไปเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมประจําเดือนทีจ8 ดั ขึนทีห8 อ้ งประชุมศาลากลางจังหวัด เพื8อศึกษา
รูปแบบการการดําเนินงานอาสาสมัครและเป็ นการสอบทานว่าข้อมูลในเอกสารผลการดําเนินงาน
ของวุฒอิ าสาจังหวัดนครราชสีมาที8ผู้วจิ ยั ได้รบั จากประธานวุฒอิ าสา หลังจากนันผู้วจิ ยั จึงหารือกับ
ประธานวุฒอิ าสาและเลขานุ การในการจัดการสนทนากลุ่มเพื8อให้เลขานุ การได้ประสานวันและเวลาที8
วุฒอิ าสาที8ได้รบั การคัดเลือกสะดวก ซึ8งผู้วจิ ยั ได้รบั ความอนุ เคราะห์สถานที8จากสมาชิกวุฒอิ าสาที8
แสดงความจํานงให้ผู้ว ิจยั ใช้บ้า นสวนของตนเป็ น สถานที8ใ นการจัด การสนทนากลุ่ ม เพื8อ ทํา ให้
บรรยากาศในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นไปแบบเป็ นกันเองและผู้ให้ขอ้ มูลรูส้ กึ สบายใจในการตอบ
คําถาม และเพื8อให้สมาชิกได้มโี อกาสพักผ่อยและเยีย8 มชมสวนเกษตรแบบผสมผสานของตนเอง
เนื8องจากทุกครังที8ผ่านมาวุฒอิ าสาจะใช้สถานที8ของหน่ วยงานราชการในจังหวัดในการจัดประชุม
ประจําเดือน ทําให้บรรยากาศในการพบปะกันจึงเป็ นไปในรูปแบบเป็ นทางการ ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้
ประสานงานกับวุฒอิ าสาเจ้าของสถานทีเ8 พื8อเข้าไปดูสถานทีแ8 ละจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
ล่วงหน้า ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 การจัดเตรียมสถานทีก8 ารสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
ระหว่างอยูใ่ นสนามวิจยั
เมือ8 เข้าสู่สนามวิจยั แล้วผูว้ จิ ยั จะดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. การแนะนําตัวเพื8อการกําหนดสถานภาพและบทบาทของผูว้ จิ ยั
ก่อนเข้าสนามวิจยั ผูว้ จิ ยั จะทําการติดต่อประสานงานไปยังประธาน
วุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา เพื8อแนะนํ าตัวว่าผู้วจิ ยั เป็ นนิสติ ปริญญาเอกสาขาวิชา
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และนํ าส่ ง หนัง สือ ขอความร่ว มมือ จากบัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ เพื8อ เป็ น
หลักฐานยืนยันว่าผู้วจิ ยั เป็ นใคร และมีความประสงค์จะขอจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื8อประโยชน์ใด
เมื8อ ประธานวุ ฒอิ าสาตอบรับและยินดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการให้ข้อมูล ผู้วจิ ยั จะทําการนัด หมาย
ช่วงเวลาที8เหมาะสมสําหรับการลงพืนที8เพื8อเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาดูงานการปฏิบตั ิงานใน
พืนที8ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง รวมทังผลงานต่ างๆ ที8ผ่านมา โดยทําการติดต่อประสานงานกับ
ประธานวุฒอิ าสา ซึ8งถือว่าเป็ นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ในพืนที8เป้าหมาย เพื8อช่วยให้
คําแนะนํ าเบืองต้นเกี8ยวกับสนามวิจยั และข้อมูลเกี8ยวกับสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมองท่านอื8นๆ ใน
สนามวิจยั และนํ าข้อมูลที8ได้มาจัดทําตารางการเข้าสนามวิจยั เพื8อทําการจําแนกประเภทและจัด
ระเบียบของข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและบันทึกเหตุการณ์สําคัญประจําวัน และเตรียมข้อมูลให้
พร้อมสําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษา
นอกจากนีจะนําผลสรุปของการลงสนามวิจยั ก่อนหน้ามาเป็ นข้อมูล
ในการปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในสนามวิจยั ถัดไปให้มปี ระสิทธิภาพยิง8 ขึน และเมื8อ
พบกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองในสนามวิจยั ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการแนะนํ าเช่นเดียวกัน พร้อมทังทําการ
สังเกตปฏิกริ ยิ าของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เมื8อทราบว่าผูว้ จิ ยั เป็ นใคร เพื8อประเมินความพร้อมและ
ความร่ว มมือ ในการให้ข้อ มูล หากพบว่ าวุ ฒอิ าสาแสดงไมตรีแ ละยินดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ผู้ว ิจยั จะ
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ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์กบั วุฒอิ าสา เพื8อเข้าสู่ขนตอนการสั
ั
มภาษณ์ต่อไป แต่หากผูว้ จิ ยั เห็น
ว่าวุฒอิ าสา มีท่าทางสงสัย หรือไม่แน่ ใจ ผูว้ จิ ยั จะทําการให้ขอ้ มูลเพิม8 เติมเกี8ยวกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการดําเนินการวิจยั นี
2. การสร้างความสัมพันธ์เพื8อสร้างการยอมรับผูว้ จิ ยั ในสนามวิจยั
เมื8อเข้าสู่สนามการวิจยั ในครังแรกผู้วจิ ยั จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์
โดยไม่เน้นการเก็บข้อมูลเป็ นสําคัญ เพื8อให้ได้การยอมรับจากวุฒอิ าสาและมองผูว้ จิ ยั เป็ นเสมือนคน
ในชุมชนทีส8 นใจจะเรียนรูก้ ารทํางานของวุฒอิ าสาธนาคารสมองและยินดีท8จี ะให้ขอ้ มูลแก่ผู้วจิ ยั แต่
ผูว้ จิ ยั จะระวังมิให้แสดงบทบาทเกินความจําเป็ น และให้ความสําคัญกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีท8 ํา
การสัมภาษณ์อย่างเท่าเทียมกัน ทังในแง่การปฏิบตั ติ นและเวลาทีใ8 ช้ในการสัมภาษณ์ เพื8อป้องกันมิ
ให้เกิดความลําเอียงในการรวบรวมข้อมูลและตีความข้อมูล
3. เริม8 ดําเนินงาน
ผูว้ จิ ยั จะเข้าไปในสนามวิจยั ล่วงหน้าเพื8อจัดเตรียมความพร้อมสถานที8
ก่อนดําเนินการวิจยั และซักซ้อมการทําหน้ าที8เป็ นผู้ดําเนินการสนทนากลุ่ม และเริม8 ดําเนินการ
สนทนากลุ่มตามแผนงานทีก8 ําหนด
การถอนตัวจากสนามวิจยั
เมือ8 เก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ผูว้ จิ ยั ให้ความสําคัญกับการถอนตัวออกจากการ
วิจยั เช่นเดียวกับการเข้าสู่สนามวิจยั ด้วยการแจ้งให้ผู้ท8เี กี8ยวข้องทราบล่วงหน้ าพร้อมแจ้งเหตุผล
เพื8 อ ให้ ท ังผู้ ว ิจ ัย และผู้ ท8ี เ กี8 ย วข้ อ งมีเ วลาสํ า หรับ ปรับ ความรู้ ส ึ ก ที8 ม ีต่ อ กั น อัน เนื8 อ งมากจาก
ความสัมพันธ์ท8มี ตี ่อกันในระหว่างการดําเนินการวิจยั โดยคํานึงถึงขนบธรรมเนียมอันดีงาม เช่น
การทํา ความเคารพ การไหว้ การกล่ าวขอบคุ ณ ผู้ท8ีเ กี8ยวข้อ งทุ ก ท่ าน นอกจากนี จะขออนุ ญ าต
ล่วงหน้ ากับผู้ทเ8ี กี8ยวข้องในกรณีท8ผี ู้วจิ ยั อาจมีความจําเป็ นต้องย้อนกลับมารวบรวมข้อมูลในสนาม
วิจยั เพิม8 เติม
จริ ยธรรมในการวิ จยั
การวิจ ัย นี ได้ ร บั ใบรับ รองจริย ธรรมการวิจ ัย ของข้อ เสนอการวิจ ัย เอกสารข้อ มู ล
คําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจยั และใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจยั SWUEC-099/59E
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสําคัญในการพิจารณาประเด็นความ
เหมาะสมด้านจริยธรรมการวิจยั ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั แบบผสานวิธ ี ซึ8งดําเนินการวิจยั ใน
ระยะแรกด้วยการวิธกี ารเชิงคุณภาพ จึงมีโอกาสที8ผู้ให้ขอ้ มูลหรือชุมชนจะถูกรบกวนสภาพความ
เป็ นจริงตามวิถปี กติ ซึง8 อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูท้ เ8ี กี8ยวข้อง ผูว้ จิ ยั
จึงตระหนักถึงปญั หาทางด้านจริยธรรมการวิจยั ทีอ8 าจเกิดขึน และหาทางป้องกันตลอดกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี
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1. ตระหนักถึงปญั หาทางจริยธรรมตลอดกระบวนการศึกษาวิจยั โดยทบทวนอยู่
เสนอว่าจะในแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน มีการกระทําใดที8ส่อไปในทางที8ละเมิดหรือฝ่า
ฝืนจริยธรรมการวิจยั หรือไม่ หรือคาดคะเนโอกาสเกิดขึนล่วงหน้าและหาทางป้องกันไม่ให้ละเลยจน
เกิดเหตุขนึ
2. ผูว้ จิ ยั ชีแจงข้อมูลเกีย8 วกับวัตถุประสงค์การวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สิทธิ |ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบก่อนเริม8 ดําเนินการสัมภาษณ์ ให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน รวมทังผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
อิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมการให้ขอ้ มูลโดยสมัครใจ
3. ตระหนักต่อความสําคัญของการรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้
ข้อมูลโดยเก็บข้อมูลหลักฐานเป็ นความลับ
การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้อมูล
ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเชื8อถือได้ของข้อมูลไปพร้อม
กัน หรือทําอย่างต่อเนื8องตลอดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริม8 จากการทําสรุปบันทึกภาคสนามโดย
ละเอียดพร้อมภาพถ่ายประกอบเพื8อให้มองเห็นลักษณะงานอาสาสมัครทีว8 ุฒอิ าสามีส่วนร่วม สําหรับ
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละครังผู้วจิ ยั จะทําการสรุปข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละท่าน และนํ าส่ง
ให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์สอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Member Checks) หากมีประเด็นใดทีไ8 ม่ตรงกับ
ความเป็ นจริงผู้วจิ ยั จะดําเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนีผูว้ จิ ยั ยังทําการตรวจสอบร่องรอย
(Audit Trial) เพื8อดูความเชื8อมโยงของข้อมูลต่างๆ ทีร8 วบรวมได้ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือเป็ นไป
ได้หรือไม่ โดยหลักฐานทีผ8 ูว้ จิ ยั ทําการตรวจสอบร่องรอย ได้แก่ บันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลหลักฐาน และบันทึกการถอดเทปการสัมภาษณ์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูล ในการศึกษาครังนีเป็ นการวิเคราะห์ข้อ มูล จากภาคสนาม โดย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื8อประเมินว่าผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูล
เพียงพอทีจ8 ะตอบคําถามการวิจยั หรือไม่ และมีการรวบรวมข้อมูลที8ซําซ้อนกันจนเกินความจําเป็ น
หรือไม่ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. การจัดระเบียบข้อมูล จากข้อมูลทีเ8 ก็บจากภาคสนามด้วยการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ดําเนินการถอดข้อมูลจากเครื8องบันทึกเสียงรวมถึงการระบุรายละเอียด
ของการแสดงอารมณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ณ ขณะนัน และทําการอ่านทบทวนข้อมูลทีบ8 นั ทึกไว้ในรูปของ
เอกสารจนเข้าใจอย่างแจ่มชัด และเขียนข้อสังเกตประกอบข้อมูลเพิม8 เติมในประเด็นทีน8 ่ าสนใจ เช่น
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในประเด็นเหตุผลการเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และบรรยากาศ
ในวงสนทนากลุ่ม โดยเรียบเรียงเนือหาตามลําดับสถานการณ์ทเ8ี กิดขึน โดยมีการขัดเกลาภาษาบ้าง
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เพื8อทําให้เข้าใจได้ง่ายขึนเมื8อมาอ่านทบทวนในภายหลัง และจัดเก็บข้อมูลโดยคํานึงถึงการรักษา
ความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. การสร้างรหัสข้อมูล โดยการสร้างรหัสนีผู้วจิ ยั ได้อ่านทบทวนและทําความ
เข้าใจข้อมูลทังหมดทีไ8 ด้จากการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว จนมองเห็นว่ามีประเด็นหลัก (Themes)
ปรากฏขึน จึงมองหาข้อความที8มคี วามหมายสอดคล้องกับประเด็นหลัก จึงให้รหัสกับข้อความที8
ปรากฏนัน เช่น จากการสนทนาเรื8องความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น เมื8อผู้วจิ ยั
พบข้อความทีแ8 สดงถึงแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัคร ผูว้ จิ ยั จะให้รหัสกับข้อความนีว่า “แรงจูงใจ
อาสา” นอกจากนีรหัสที8สร้างขึนจะประกอบด้วยรหัสย่อย เช่น จากรหัสในเรื8องแรงจูงใจอาสาแตก
เป็ นรหัสย่อย เช่น แรงในตนเอง แรงส่งไปสู่เป้าหมาย และแรงรับจากผูอ้ 8นื จากนันทําการเชื8อมโยง
หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีเ8 ก็บรวบรวมได้เพื8อใช้อภิปรายผลต่อไป
3. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เพื8อสร้างข้อสรุปทัวไปจากการหาคุ
8
ณลักษณะ
ร่วมของข้อมูลทีผ8 ูว้ จิ ยั รวบรวมจากแต่ละสนามวิจยั มาทําการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความหมาย
โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั ร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาเป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ และทําการสรุปเป็ นข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยั จากนันจึงนํ าข้อสรุปทีไ8 ด้ไปยืนยันความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการนําเสนอให้อาจารย์ทป8ี รึกษาพิจารณาร่วมกับ ผู้ เ ชี8ย วชาญ
เพื8อนํามาปรับปรุงและสรุปผลของการวิจยั ในระยะที8 1
การประเมิ นความถูกต้องและเชือถือได้ของข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ประเมินความถูกต้องและเชื8อถือได้ของข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1. การตรวจสอบด้วยวิธกี ารรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูล 2 วิธใี นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมด้วยแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมหิ รือแหล่งเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลที8ได้จากการสนทนา
กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากเอกสาร เช่น สรุปรายงานการประชุมประจําเดือนของวุฒ ิ
อาสา รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และจุลสารธนาคารสมอง
2. การตรวจสอบความเชื8อถือได้ของข้อมูลซึ8งทําอย่างต่ อเนื8องตลอดการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเริม8 จากการทําสรุปบันทึกภาคสนามโดยละเอียดพร้อมภาพถ่ายประกอบเพื8อให้
มองเห็นลักษณะงานอาสาสมัครทีว8 ุฒอิ าสามีส่วนร่วม สําหรับในการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละครังผูว้ จิ ยั
จะทําการสรุปข้อมูลของผู้ให้สมั ภาษณ์แต่ละท่าน และนํ าส่งให้ผู้ให้สมั ภาษณ์สอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูล (Member Checks) หากมีประเด็นใดทีไ8 ม่ตรงกับความเป็ นจริงผูว้ จิ ยั จะดําเนินการปรับแก้
ไขให้ถูกต้อง นอกจากนีผู้วจิ ยั ยังทําการตรวจสอบร่องรอย (Audit Trial) เพื8อดูความเชื8อมโยงของ
ข้อมูลต่างๆ ทีร8 วบรวมได้ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือเป็ นไปได้หรือไม่ โดยหลักฐานทีผ8 ูว้ จิ ยั ทําการ
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ตรวจสอบร่องรอย ได้แก่ บันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูลหลักฐาน และบันทึกการ
ถอดเทปการสัมภาษณ์

ระยะที 2 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
ในส่วนนีเป็ นการนํ าเสนอวิธดี าํ เนินการวิจยั ระยะที8 2 ผูว้ จิ ยั ออกแบบการวิจยั เพื8อศึกษา
ปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม8 ตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น ซึง8 แบ่งการ
ดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน ดังนี
ขัน& ตอนที 1

กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากร คือ วุฒอิ าสาธนาคารสมองทัวประเทศ
8
จํานวน 5,346 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ วุฒอิ าสาธนาคารสมองใน 12 จังหวัด
จํานวน 818 คน

ขัน& ตอนที 2

สร้างเครื8องมือในการวิจยั ด้วยการนําผลการศึกษาจากการวิจยั ระยะที8 1 มากําหนด
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร เพื8อสร้างแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ และนํา
แบบสอบถามทีส8 ร้างขึนมาตรวจสอบคุณภาพก่อนนําไปเก็บข้อมูล

ขัน& ตอนที 3

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณียพ์ ร้อมเอกสารชีแจง
การพิทกั ษ์สทิ ธิผู| เ้ ข้าร่วมการวิจยั

ขัน& ตอนที 4

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื8อตอบคําถามการวิจยั
ด้วยโปรแกรมลิสเรล

ภาพประกอบ 10 ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ระยะที8 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั ในระยะที8 2 ประกอบด้วยวุฒอิ าสาธนาคารสมองใน 76
จังหวัด ทัวประเทศ
8
ซึง8 ลงทะเบียนกับธนาคารสมองและยินดีเปิดเผยข้อมูลจํานวนทังสิน 5,346 คน
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการกําหนดกลุ่มตัวอย่างที8
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากหลักของเบนท์เลอร์และชู (Bentler; & Chou, 1987)
ทีร8 ะบุว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต้องมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คนต่อ 1
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พารามิเตอร์ในโมเดล ซึง8 ในการวิจยั นีมี 16 พารามิเตอร์ ดังนันกลุ่มตัวอย่างทีม8 ขี นาดเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 80 – 320 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-stage sampling) โดยในขันที8 1
แบ่งชันภูมโิ ดยภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ขันที8 2
สุ่มเลือกจังหวัดทีเ8 ป็ นตัวแทนแต่ละภาคด้วยการสุ่มอย่างง่าย ได้จงั หวัดทีเ8 ป็ นตัวแทนแต่ละภาค
ได้แก่ เชียงราย ลําปาง อุตรดิตถ์ มหาสารคาม สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร ี สุ
ราษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา ขันที8 3 ดําเนินการสุ่มเลือกวุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัดด้วยการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยมีรายละเอียดดังตาราง 11
ตาราง 11 จํานวนกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ระยะที8 2
ภาค
เหนือ

จังหวัด
เชียงราย
ลําปาง
อุตรดิตถ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
สุรนิ ทร์
บุรรี มั ย์
ตะวันตก
ราชบุร ี
เพชรบุร ี
กาญจนบุร ี
ใต้
สุราษฎร์ธานี
พัทลุง
สงขลา
รวม

จํานวน
52
36
117
58
67
90
43
54
81
42
63
115
818

12
12
47
21
23
36
17
22
32
12
28
57
319

81
จากจํานวนแบบสอบถามทีผ8 ูว้ จิ ยั ส่งไปยังวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดตามแผนที8
คัด เลือก พบว่ าได้รบั แบบสอบถามที8มคี วามสมบูรณ์ จํานวนทังสิน 319 ชุ ด เมื8อพิจารณาจาก
หลักการกําหนดขนาดตัวอย่างของเบนท์เลอร์และชู จึงมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุดว้ ยลิสเรล
เครืองมือที ใช้ในการวิ จยั และหาคุณภาพเครืองมือ
เครืองมือที ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจยั นีมี 4 ตัว ได้กล่าวถึงความหมายและวิธ
การวัดตัวแปรไว้แล้วในหัวข้อนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร ในบททีจ8 ะกล่าวถึงลักษณะของเครื8องมือวัดตัว
แปรสํ า คัญ ต่ า งๆโดยมีร ายละเอีย ดในการสร้า ง และการหาคุ ณ ภาพเครื8อ งมือ วัด ดัง ต่ อ ไปนี
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
แบบวัดแจงจูงใจอาสาของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็ นแบบวัดทีผ8 วู้ จิ ยั สร้างขึนมาใหม่จากนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร เพื8อวัดแรงจูงใจใน
การทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยกําหนดตัวแปรชีวัดแรงจูงใจอาสาออกได้เป็ น
3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง (2) มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผูอ้ 8นื
และ (3) ได้ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ |ฯ ผู้วจิ ยั สร้างข้อคําถามจํานวน 9
ข้อ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้วยอย่างยิง8 ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง8 ” ซึง8 ผูท้ ต8ี อบได้คะแนนสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจในด้านนันสูงว่าผูท้ ต8ี อบได้คะแนนตํ8ากว่า เมื8อนํ าแบบ
วัดไปทดลองใช้ ได้ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ .37 ถึง .80 มีค่าสัมประสิทธิ |แอลฟ่าเท่ากับ .74
ตัวอย่าง แบบวัดแรงจูงใจอาสา
(0) ท่านต้องการทําตนให้เป็ นประโยชน์หลังเกษียณอายุ
……….
……….
……………
………….
………. ……….
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง8 ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง8
แบบวัดความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็ นแบบวัดที8ผู้วจิ ยั สร้างขึนมาใหม่จากนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร เพื8อวัดความพึง
พอใจในการทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยกําหนดตัวแปรชีวัดความพึงพอใจใน
การทํางานอาสาสมัครออกได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความพึงพอใจต่อลักษณะงานทีท8 ํา (2) ความพึง
พอใจต่อผูร้ ่วมทํางานอาสาสมัคร และ (3) ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ท8ไี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร
ผูว้ จิ ยั สร้างข้อคําถามจํานวน 9 ข้อ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้วย
อย่างยิง8 ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง8 ” ซึ8งผูท้ 8ตี อบได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความพึงพอใจในการทํางาน
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อาสาสมัครในด้านนันสูงว่าผู้ท8ตี อบได้คะแนนตํ8ากว่า เมื8อนํ าแบบวัดไปทดลองใช้ ได้ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ .73 ถึง .89 มีค่าสัมประสิทธิ |แอลฟ่าเท่ากับ .95
ตัวอย่าง แบบวัดความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
(0) ท่านได้เข้าร่วมทํางานอาสาสมัครทีต8 รงกับความสนใจของท่าน
……….
……….
……………
………….
………. ……….
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง8 ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง8
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็ น แบบวัด ที8ผู้ ว ิจ ัย สร้า งขึนมาใหม่ จ ากนิ ย ามศัพ ท์ ป ฏิบ ัติก าร เพื8อ วัด การ
สนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยกําหนดตัวแปรชีวัดวัด
การสนับสนุ นทางสังคมออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์ (2) การ
สนับสนุ นทางสังคมด้านวัตถุ สงิ8 ของ (3) การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และ (4) การ
สนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า ผูว้ จิ ยั สร้างข้อคําถามจํานวน 12 ข้อ โดยมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้วยอย่างยิง8 ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง8 ” ซึ8งผู้ทต8ี อบได้
คะแนนสูงแสดงว่ามีการสนับสนุ นทางสังคมในด้านนันสูงว่าผูท้ ต8ี อบได้คะแนนตํ8ากว่า เมื8อนํ าแบบวัด
ไปทดลองใช้ ได้ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ .33 ถึง .79 มีค่าสัมประสิทธิ |แอลฟ่าเท่ากับ .89
ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
(0) คนรอบข้า งให้ ค วามมัน8 ใจในตัว ท่ า นว่ า สามารถทํ า งานอาสาสมัค รได้ บ รรลุ
เป้าหมาย
……….
……….
……………
………….
………. ……….
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง8 ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง8
แบบวัดพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
เป็ นแบบวัดทีผ8 ูว้ จิ ยั สร้างขึนมาใหม่จากนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร เพื8อวัดพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยกําหนดตัวแปรชีวัดพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ (1) การทํางานโดยไม่หวังสิง8 ตอบแทนในรูป
ของทรัพย์สนิ เงินทอง (2) การทํางานเพื8อประโยชน์ต่อผู้อ8นื (3) การทํางานด้วยความสมัครใจ (4)
การทํางานด้วยความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพของตน (5) การทํางานด้วยความสุขใจ และ (6)
การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื8อง ผู้วจิ ยั สร้างข้อคําถามจํานวน 18 ข้อ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบตั มิ ากที8สุด” ถึง “ปฏิบตั นิ ้ อยที8สุด” ซึง8 ผูท้ 8ตี อบได้คะแนนสูง
แสดงว่ามีการแสดงพฤติกรรมในด้านนันสูงว่าผูท้ ต8ี อบได้คะแนนตํ8ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น
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(0) ท่านอุทศิ ตนในการร่วมทํางานอาสาสมัครโดยไม่หวังค่าจ้างใดๆ
……….
……….
……………
………….
………. ……….
ปฏิบตั นิ ้อยทีส8 ุด ปฏิบตั นิ ้อย ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย ค่อนข้างปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั มิ าก ปฏิบตั มิ ากทีส8 ุด
การหาคุณภาพเครืองมือ
แบบวัด ในการวิจ ัย ครังนี ทํ า การตรวจสอบความเที8ย งตรงเชิง เนื อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี8ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และแบบวัดจํานวน 5 ท่าน เพื8อทําการตรวจสอบ
คุณภาพเครื8องมือด้านความเทีย8 งตรงเชิงเนือหา ความครอบคลุม ความชัดเจนของข้อคําถาม และ
ความถูกต้องทางภาษา รวมทังข้อเสนอแนะอื8นๆ แล้วนํ ามาปรับปรุงแก้ไข ข้อคําถามทีน8 ํ าไปใช้ได้
จะต้องมีการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือหาในคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ
(Item-objective congruence index: IOC) และแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรในการวิจยั โดยได้
กํ าหนดให้ผู้เ ชี8ยวชาญตัด สินว่ าคําถามในแบบสอบถามแต่ ล ะข้อ มีค วามสอดคล้อ งกับนิ ยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารทีม8 ุ่งวัดหรือไม่ มีเกณฑ์ดงั นี หากแน่ ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีต8 ้องการวัด
ให้คะแนน 1 หากไม่แน่ ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีต8 ้องการวัดให้คะแนน 0 และหาก
แน่ ใจว่าคําถามไม่สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายทีต8 อ้ งการวัด ให้คะแนน -1 โดยพิจารณาใช้ขอ้ คําถามทีม8 ี
ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึนไป พบว่ามีจาํ นวน 48 ข้อทีม8 คี ่า IOC ของเครื8องมืออยู่
ระหว่าง 0.6-1 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนี ผู้วจิ ยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
พร้อมเอกสารชีแจงวุฒอิ าสาเกีย8 วกับประโยชน์ของการดําเนินการวิจยั และเอกสารชีแจงอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั โดยการตอบแบบสอบถามและการพิทกั ษ์สทิ ธิผู้เข้าร่วมการวิจยั เพื8อเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับวุฒอิ าสาในจังหวัดทีค8 ดั เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ร่วมกับการใช้วธิ โี ทรศัพท์สมั ภาษณ์
ในวุฒอิ าสารายที8ไม่สะดวกในการให้ขอ้ มูลผ่านการตอบแบบสอบถาม และได้รบั แบบสอบถามที8ม ี
ความสมบูรณ์กลับคืนจํานวนทังสิน 319 ฉบับ
การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดกระทําข้อมูล ดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในแบบสอบถามแต่ละชุด และใช้ขอ้ มูลของ
กลุ่มตัวอย่างทีม8 คี วามสมบูรณ์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก8ี ําหนด
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3. นําคะแนนทีไ8 ด้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิตสิ ่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลครังนีผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื8อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนีเป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิตบิ รรยาย เพื8อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที8ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าความถีร8 อ้ ยละ
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ |สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพื8อใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
2.2) การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปจั จัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น โดยภาพรวมที8ผู้วจิ ยั สร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร
และผลการศึกษาในการวิจยั ในระยะที8 1 และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปจั จัย
เชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม8 ตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง ด้วยโปรแกรม ลิสเรล LISREL ในการวิเคราะห์และตรวจสอบมีขนตอน
ั
ดังนี การกําหนด
ข้อมูลจําเพาะของโมเดล และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล
4. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล เพื8อศึกษาภาพรวมของโมเดลว่า
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
4) การปรับโมเดล (Model Adjustment) เมือ8 มีค่าพารามิเตอร์บางค่าไม่แตกต่าง
จากศูนย์ หรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทก8ี ําหนดไว้
เมื8อได้ผลลัพธ์จากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที8 1 ที8ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
คุณภาพและผลการวิจยั ในระยะที8 2 ที8ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ มาสร้างเป็ น
โมเดลพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง เพื8อใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริมทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง

ระยะที 3 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การวิจยั ในระยะที8 3 เพื8อค้นหาแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของ
วุฒอิ าสาธนาคารสมองสําหรับเผยแพร่ให้กบั คณะทํางานของธนาคารสมอง หน่ วยงาน หรือองค์กร
อาสาสมัครที8ดําเนินงานร่วมกับอาสาสมัครผู้สูงอายุใช้เป็ นแนวทางในการจัดการงานอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุให้มปี ระสิทธิภาพยิง8 ขึน เพื8อประโยชน์ ต่ออาสาสมัครผู้สูงอายุและผู้ท8เี กี8ยวข้อง ตลอดจน
เป็ นข้อมูลให้กบั นักวิจยั หรือผูท้ ส8ี นใจในการศึกษาเรื8องการทํางานอาสาสมัครของผูส้ ูงอายุได้ใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจยั ให้ต่อไป ในส่วนนีเป็ นการนํ าเสนอวิธดี ําเนินการวิจยั ระยะที8 3 ผู้วจิ ยั
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ออกแบบการวิจยั เพื8อ ค้นหาแนวทางการส่ง เสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง ซึง8 แบ่งการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน ดังนี
ขัน& ตอนที 1

สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกีย8 วกับแนวทางการส่งเสริมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยนําผลการศึกษาวิจยั ระยะที8 2 มา
สร้างแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก

ขัน& ตอนที 2

จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทีต8 อ้ งใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ เครื8องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และนัดหมายวันและเวลา
ทีผ8 ใู้ ห้ขอ้ มูลสะดวกในการให้สมั ภาษณ์

ขัน& ตอนที 3

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริม8 จากการสัมภาษณ์ในประเด็นทัวไปเกี
8
ย8 วกับการ
ทํางานอาสาสมัครในผูส้ งู อายุ แล้วจึงเริม8 สัมภาษณ์โดยใช้แนวคําถามตามแบบ
สัมภาษณ์ทไ8ี ด้จดั เตรียมไว้

ขัน& ตอนที 4

สรุปข้อมูลจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์และข้อมูลจากเครื8องบันทึกเสียงเมื8อจบการ
สัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละท่าน

ขัน& ตอนที 5

จัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ8 จัดทําแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง

ภาพประกอบ 11 ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ระยะที8 3

86
การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจ ัย ในระยะนี ผู้ ว ิจ ัย ทํ า การเลือ กอย่ า งเฉพาะเจาะจงจาก
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผู้ท8เี กี8ยวข้องกับการส่งเสริมการทํางานของวุฒอิ าสาธนาคารสมองและการทํางาน
อาสาสมัค รในผู้สูง อายุท8ีมคี วามเชี8ยวชาญ และมีประสบการณ์ ใ นการทํางานอาสาสมัค รร่ว มกับ
ผูส้ ูงอายุจากหน่ วยงานทีเ8 กี8ยวข้อง ได้แก่ สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะจํานวน 2 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒเิ กี8ยวกับผู้สูงอายุในด้านการใช้เวลาว่ างหลังการเกษียณอายุในการทํากิจกรรมเพื8อ
สังคม จํานวน 2 ท่าน และประธาน วุฒอิ าสาธนาคารสมองจํานวน 14 ท่าน รวม 18 ท่าน โดยผูว้ จิ ยั
จะติด ต่ อ ประสานงานไปยัง ผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิเ พื8อ แนะนํ า ตัว ให้ท ราบว่ า ผู้ว ิจ ยั เป็ น นิ ส ิต ปริญ ญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และแจ้งความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื8อประโยชน์ใด เมื8อผูท้ รงคุณวุฒติ อบรับและ
ยินดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการให้ข้อ มูล ผู้ว ิจ ยั จึง ทํ าการนัด หมายช่ ว งเวลาที8เ หมาะสมสํ าหรับ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางทีก8 ําหนด
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง เนื8องจากตัวผู้วจิ ยั เป็ นผู้มคี วามรู้
ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีทเ8ี กี8ยวข้องกับงานวิจยั ครังนี โดยนํ าผลการศึกษาวิจยั ในระยะที8 2
ในเรื8องปจั จัยทางจิตสังคมทีม8 อี ทิ ธิพลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นมาสร้างเป็ นประเด็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปประเด็นตามลําดับการสัมภาษณ์กบั ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูท้ เ8ี กี8ยวข้อง
กับการทํางานอาสาสมัคร ดังตาราง 12
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ตาราง 12 ประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสําหรับการวิจยั ในระยะที8 3
ลําดับ
แนวทางส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นด้านบุคคล

แนวทางส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
8 นด้านกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัคร

คําถาม/คําถามซักต่อเนื8อง
1. เราสามารถจูงใจให้ผู้ท8เี กษียณอายุสนใจเข้ามาเป็ นวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองได้อย่างเร
(ซัก : ใครมีบทบาทในการจูงใจนี และควรใช้การสื8อสารเพื8อจูงใจผู้ท8ี
เกษียณอายุผ่านช่องทางใด)
2. เราจะทําให้วุฒอิ าสาได้รบั ความพึงพอใจจากการทํางานอาสาสมัครได้
อย่างไร เพื8อให้สามารถทํางานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนื8อง
(ซัก : ใครบ้างทีม8 บี ทบาทในการสร้างเสริมความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัครในด้านต่างๆ ให้กบั วุฒอิ าสา )
3. ผู้ท8เี กษียณอายุควรมีก ารเตรียมความพร้อ มตนเองอย่างไรเพื8อให้
อาสาสมัครทํางานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนื8อง
(ซัก : ควรเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และทักษะ
ความรูไ้ ด้อย่างไร)
4. หน่ วยงาน หรือองค์กรทีเ8 กี8ยวข้องควรมีบทบาทในการทําหน้าทีส8 ่งเสริม
ให้ผทู้ เ8ี กษียณอายุเข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสาสมัครได้อย่างไร
(ซัก : หน่ วยงานใดเกี8ยวข้องบ้าง, หน่ วยงานที8เกี8ยวข้องควรมีบทบาท
อย่างไร และทีผ8 ่านมาได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานใดบ้าง)
1. หลักการสําคัญในการบริหารงานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาควรเป็ น
อย่างไร เพื8อทําให้เกิดการทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างต่อเนื8อง
(ซัก : การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นควรประกอบด้วยขันตอน
อะไรบ้าง, เราสามารถส่งเสริมการดําเนินงานในแต่ละขันตอนให้ประสบ
ความสําเร็จความเป้าหมายได้อย่างไร)
2. อะไรกุญแจความสําเร็จของและอุปสรรคของการขับเคลื8อนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นคืออะไร
(ซัก : อะไรเป็ นสิง8 เกือหนุ นให้วุฒอิ าสาดําเนินงานในแต่ละขันตอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมสิง8 นันให้เกดขึนได้อย่างไร, อะไรเป็ น
อุปสรรคในการทํางานของวุฒอิ าสา และจะขจัดปญั หาหรืออุปสรรคนันไป
ได้อย่างไร)
3. หน่ ว ยงานที8เ กี8ยวข้อ งควรมีบ ทบาทในการขับเคลื8อ นการทํ างาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองได้อย่างไร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ท่านละ 30 นาที -1 ชัวโมง
8
โดยใช้เวลาในช่วงเวลาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะดวกในการเข้าร่วมการวิจยั และเพื8อมิให้กระทบกระเทือนเวลา
ในการทํางานของกลุ่ม
การจัดกระทําและการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื8อสินสุดการสนทนากลุ่มผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการจัด กระทํากับข้อมูล โดยการจําแนก
ประเภทข้อมูล เพื8อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทีไ8 ด้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามเกณฑ์คุณลักษณะที8
ข้อมูลนันมีอยู่ร่วมกัน โดยผู้วจิ ยั จะทําการอ่านทบทวนข้อมูลที8บนั ทึกไว้ในรูปของเอกสารจนเข้าใจ
อย่างแจ่มชัด และทําการสรุปย่อข้อมูลจากข้อมูลทีร8 วบรวมได้ทงหมด
ั
แล้วจึงทําการจําแนกข้อมูลที8
ได้ไปวิเคราะห์เนือหาต่อไป
ผู้ ว ิจ ัย นํ า ข้ อ มู ล ที8จ ัด หมวดหมู่ แ ล้ ว มาทํ า การตี ค วามวิเ คราะห์ เ นื อหาเชิง อุ ป นั ย
(Inductive Content Analysis) เพื8อสร้างข้อสรุปทัวไปจากการหาคุ
8
ณลักษณะร่วมของข้อมูลทีไ8 ด้จาก
การสนทนากลุ่มมาทําการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความหมาย เพื8อให้ได้แนวทางการส่งเสริมการ
ทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยัง8 ยืน ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง ในแต่ ล ะป จั จัย ที8ค้ น พบจากโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมที8มตี ่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นที8ได้จากผลการ
ศึก ษาวิจ ัย ในระยะที8 2 ร่ ว มกับ การให้ค วามหมายของการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยัง8 ยืน และ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองที8ได้จากผลการวิจยั ในระยะที8
1 ส่วน การจัดทําแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 น ผูว้ จิ ยั นํ าข้อมูลจากผล
การศึกษาวิจยั ในระยะที8 3 มาพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาในระยะที8 1 จากการสนทนากลุ่มและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลักที8ผู้วจิ ยั คัดเลือกให้เป็ นตัวแบบที8ดใี นของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง ได้แก่ การมีผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื8องเป็ นประจําทุกเดือน สมาชิกทีม8 คี วามหลายหลาย
ของสาขาความเชีย8 วชาญ และมีการทํางานร่วมกันในรูปแบบกลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืนที8 เพื8อ
นํ ามาสร้างแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
8 นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดย
แบ่ ง ประเด็นการนํ าเสนอออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นแรกเป็ นแนวทางการส่ ง เสริมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นด้านบุคคล ซึง8 ประกอบด้วยการส่งเสริมปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม8 ี
อิท ธิพ ลต่ อ การทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยื
8 น ส่ ว นที8ส องเป็ น แนวทางการส่ ง เสริม การทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
8 นด้านกระบวนการทํางานอาสาสมัคร

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั แบ่งการนํ าเสนอออกเป็ น 3 ระยะ จําแนกตามวิธ ี
วิทยาการวิจยั ที$ใช้ซ$งึ เป็ นแนวทางการนํ าเสนอผลการวิจยั แบบผสานวิธขี องเครสเวลล์และพลาโน
คลาค (Creswell; & Plano Clark. 2011) โดยเริม$ จากวิธเี ชิงคุณภาพนํ าเชิงปริมาณและดําเนินการ
วิจยั ในระยะสุดท้ายด้วยวิธเี ชิงคุณภาพ (The Exploratory Design) มีลาํ ดับการนําเสนอดังนีL
ตอนที$ 1 ความหมาย กระบวนการ และเงือ$ นไขการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ตอนที$ 2 อิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
$ น
ตอนที$ 3 แนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั $งยืน

ตอนที 1 ความหมาย กระบวนการ และเงือนไขการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ในส่วนนีLเป็ นการนํ าเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื$อตอบจุดมุ่งหมายการวิจยั ข้อที$ 1 คือ
เพื$อทําความเข้าใจเกีย$ วกับความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นและศึกษากระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นจากมุมมองของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และเงื$อนไขของการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ น ผู้วจิ ยั ดําเนินการด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบ่งเนืLอหาออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูล
เบือL งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 2) ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น 3) ความหมาย
ของกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น และ 4) เงื$อนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
$ น มีรายละเอียดดังนีL
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ส่วนที 1 ข้อมูลพื%นฐานของผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ระยะที$ 1 มีขอ้ มูลพืนL ฐานสรุปได้ ดังตาราง 13
ตาราง 13 ข้อมูลพืนL ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ระยะที$ 1
ลําดับ ชือสมมติ อายุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สมร
สุนทร
สมบัติ
สุดา
สาทิต
สุเทพ
สมบูรณ์
สมพร
สายทิพย์
สนธยา

72
69
74
67
77
77
77
70
80
78

จํานวนปี ที
ตําแหน่ ง
เป็ นวุฒิอาสา
9
ประธาน
9
รองประธาน
18
กรรมการ
2
กรรมการ
17
กรรมการ
15
กรรมการ
17
กรรมการ
7
กรรมการ
9
กรรมการ
17
กรรมการ

สาขาความเชียวชาญ
การเงิน การคลัง งบประมาณ
สังคม ชุมชน แรงงาน
การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง$ แวดล้อม
สาธารณสุข บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ
การศึกษา การวางแผนพัฒนา
การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข
สังคม ชุมชน แรงงาน การเกษตร
สังคม ชุมชน แรงงาน
การเกษตร

ในการวิจยั ระยะที$ 1 ผู้ใ ห้ข้อมูลหลัก เป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัด นครราชสีมา
จํานวนทังL สินL 10 ท่าน และวุฒอิ าสาทีม$ าสังเกตการณ์ จํานวน 5 ท่าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีอายุระหว่าง
67-80 ปี จํานวนปีทเ$ี ป็ นวุฒอิ าสาอยู่ระหว่าง 2-17 ปี มีความเชีย$ วชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ การเงิน
การคลัง การเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การบริห ารธุรกิจ สังคม ชุมชน และ
สิง$ แวดล้อม
ส่วนที 2 ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองจํานวน 10 ท่าน ใน
ประเด็นความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น พบว่า ทังL หมดเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นมีความหมายใน 6 ประเด็น ดังนีL

91
1. ทําไปไม่หวังผล
การทํางานอาสาสมัครเป็ นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิง$ ตอบแทนแต่เป็ นการ
กระทําเพื$อประโยชน์ แก่ บุค คลผู้อ$ ืนเป็ นสําคัญ ซึ$ง สิ$ง ตอบแทนนีL ห มายรวมถึง สิ$ง ตอบแทนที$เ ป็ น
รูปธรรม ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของรางวัล และสิง$ ตอบแทนที$เป็ นนามธรรม ได้แก่ การกย่อง
ชมเชย การสรรเสริญ ความมีช$อื เสียง เป็ นต้น ดังนันL การทํางานอาสาสมัครจึงต่างจากการทํางาน
เพื$อการเลียL งชีพหรือการทํางานเพื$อแลกเปลีย$ นกับค่าตอบแทนตามทีไ$ ด้ตกลงกัน ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“การช่วยเหลือกับการทํางานอาสาสมัครมันต่างกัน เพราะการช่วยเหลือยังมี
เรืองของการตอบแทน แต่จติ อาสาหรืออาสาสมัครอย่าไปหวังเรืองของสิงตอบแทน”
(พีสุดา, การสนทนากลุ่ม)
“การทํางานอาสาสมัคร คือ การถอดหัวโขนของตนเองออก และทํากิจกรรม
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ นตามความสามารถของตนเอง
ื
โดยไม่หวังอะไรตอบแทน”
(พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“การทํางานอาสาสมัคร คือ การให้โดยไม่หวังสิงตอบแทน แม้ผรู้ บั จะมิได้
ตอบสนองออกมาอย่างไร แต่ ห ากได้รบั การร้อ งขอให้ไ ปช่ ว ยก็ยนิ ดี ไม่ค าดหวัง ว่ าต้อ งมีใ ครมา
ชืนชม” (พีสายทิพย์, การสนทนากลุ่ม)
2. ทําประโยชน์ เพือผูอ้ ืน
การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีม$ เี ป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ $นื เป็ น
สําคัญ โดยมุง่ หวังให้ผอู้ $นื ได้พน้ จากความทุกข์หรือปญั หาทีพ$ บเจอ รวมทังL การสร้างอนาคตทีด$ ี
ให้กบั ผูอ้ $นื เพื$อให้บุคคลทีไ$ ด้รบั การช่วยเหลือได้มชี วี ติ ทีด$ ขี นLึ ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“ผมอายุ 73 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่มาก ผมจะทําประโยชน์ให้กบั ชุมชน ให้กบั
ประเทศชาติ ให้ดที สุี ด ให้มาก” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
“งานอาสาเป็ นการให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื ซึงทําให้เราภูมใิ จ คนทีเราได้ไปสอน
ให้ความรู”้ (พีสมพร, การสนทนากลุ่ม)
“ผมคิดว่างานอาสาเป็ นประโยชน์เพือส่วนรวม ไม่ได้คดิ ค่าสอนอะไร”
(พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม)
3. ไม่ฝืนใจทํา
การทํางานอาสาสมัค รเป็ นการกระทําที$เ กิดขึLนด้ว ยความสมัค รใจโดยมิไ ด้มกี าร
บังคับ หรือกระทําโดยมีเป้าหมายเพื$อแลกเปลีย$ นผลประโยชน์ ระหว่างผูก้ ระทําและผูร้ บั ผลจากการ
กระทํานันL เพราะการทํางานอาสาสมัครต้องเสียสละทังL กํา ลังกายและกําลังใจในการทํางานอาสา
ตามทีไ$ ด้รบั มอบหมายให้สําเร็จลุล่วง ดังนันL การกระทําด้วยความสมัครใจ ความสนใจและความเต็ม
ใจจึงเป็ นองค์ประกอบพืนL ฐานทีส$ าํ คัญทีจ$ ะทําให้อาสาสมัครมีความพร้อมในการทุ่มเทและร่วมทํางาน
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อาสาสมัค รอย่ า งต่ อ เนื$ อ ง นอกจากนีL ก ารได้ ทํ า งานตามความสมัค รใจทํ า ให้ วุ ฒ ิอ าสามีค วาม
กระตือรือ ร้นในการร่ว มกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพิม$ ขึLน เพื$อต่ อยอด
ผลงานจากปจั จุบนั ให้มคี ุณค่ามากขึนL ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“เป็ นงานทีไม่ได้ผกู มัดอะไร เพียงแต่ใช้เวลาว่าง น่ าจะช่วย น่ าจะดีเป็ นรุน่ แรก
เลย ก็ไปประชุมอยูห่ ลายครัง8 จนครัง8 สุดท้ายก็เป็ นกลุ่มใหญ่และได้มกี ารเลือกตัง8 ผมก็ได้เป็ นสมาชิก
จากเดิมซึงเคยเป็ นรองประธานในตอนนัน8 และได้ทาํ กิจกรรมต่อเนืองมาจนถึงทุกวันนี8ดว้ ยความ
สมัครใจ” (พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“กิจกรรมอาสาสมัครถ้าเต็มใจทํา อะไรก็ไม่หนัก” (พีสนทยา, การสนทนากลุ่ม)
“ในการทํางานอาสาสมัครพร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มโดยไม่เกียงงอนว่า
ได้รบั มอบหมายให้ทําอะไร ยกของ หรือหยิบจับอะไรก็ได้เพือช่วยเพือนทํางาน” (พีสมบูรณ์,
การสนทนากลุ่ม)
“ใจมันมาหมดแล้ว อะไรก็ทํา ขอให้ใช้ ขอให้ทําก็ไปช่วยกับกลุ่มผูส้ งู อายุของ
ตําบลจัดนิทรรศการตามโอกาส ก็พยายามช่วยให้ได้มากทีสุด” (พีสมพร, การสนทนากลุ่ม)
4. ทําด้วยความรู้ทีมี
การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพ
ของตนเองในการช่ วยเหลือผู้อ$ ืน ดังนันL ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครได้เพียงนํ า
ความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเองมาทําประโยชน์ ให้กบั ชุมชน ทังL นีLต้องไม่ฝืนหรือทําในสิง$ ที$เกิน
กําลังของวุฒอิ าสา หรือไม่ทําให้ตนต้องเดือนร้อน ซึ$งการทํางานอาสาสมัครทําให้วุฒอิ าสาได้นํา
ความรู้ ความเชีย$ วชาญและประสบการณ์อนั มีค่ามาถ่ายทอดเพื$อเป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม
ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“ดีใจทีได้ช่วยเหลือเด็กๆ ซึงได้รบั มอบหมายให้ทาํ หน้าทีทีตรงกับความรู้
ความสามารถ คือการเป็ นวิทยากรให้ความรูเ้ กียวกับการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและ
โรคระบาดในกลุ่มเด็กๆ” (พีสมบูรณ์, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“รูส้ กึ ว่าไม่ได้ตอ้ งใช้ความพยายามมากเนืองจากได้ทาํ หน้าทีทีตรงกับความรู้
ความสามารถ คือ การเป็ น วิท ยากรให้ค วามรู้เ กียวกับ การฝึ ก วิป สั สนากรรมฐานและการสอน
จริยธรรม ฝึกสมาธิ และการออกกําลังกายในผูส้ งู อายุ” (พีสนทยา, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“มีความภาคภูมใิ จในการได้ทาํ งานรับใช้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ด้วยการนํา
ประสบการณ์และความรูท้ างด้านเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการให้ความช่วยเหลือเกษตรและ
ผู้ทีสนใจซึงป จั จุบ ัน การเป็ น วิท ยากรให้ค วามรู้เ กียวกับ การปลูก มะนาวทนแล้ง ” (พีสนทยา,
การสัมภาษณ์เชิงลึก)
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5. ทําด้วยความสุขใจ
การทํ า งานอาสาสมัค รเป็ น การกระทํ า ที$ม ิไ ด้ห วัง ผลลัพ ธ์ ใ นรูป ของรางวัล หรือ
ค่าตอบแทนแต่ สงิ$ ที$วุฒอิ าสาได้รบั คือ ความสุขใจจากการเป็ นผู้ให้ หรือการได้เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื$อประโยชน์สุขของผูอ้ $นื ซึง$ ความสุขใจทีไ$ ด้รบั นีLเป็ นเสมือนพลังผลักดันให้วุฒอิ าสามีความ
มุ่งมันที
$ $จะทํางานอาสาสมัครอย่างต่ อเนื$อง และไม่ย่อ ท้อต่ อปญั หาหรืออุ ปสรรคที$เกิดขึLน รวมทังL
สนใจทีจ$ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเพื$อสร้างสรรค์สงิ$ ใหม่ๆ ให้กบั สังคมต่อไป ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“ผมก็ลองผิดลองถูกด้วยตนเองไม่ได้ไปเรียนรูท้ ไหน
ี จากนัน8 ผมก็เริมเผยแพร่
มีพวกครูพานักเรียนมาเรียน หรือไม่ก็ชุมชน…..ผมก็เลยภูมใิ จในตนเอง เพราะงานนี8ช่วยสังคมได้
เยอะ ทําให้คนมีรายได้น้อยมีรายได้เพิม” (พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม)
“ได้รบั ความสุขใจจากการได้เป็ นผูใ้ ห้และภาคภูมใิ จในการได้ทาํ กิจกรรมเพือ
ชุมชนโดยเฉพาะในหมู่บ้านทีต้องการสร้างเสริมความเข้มแข็งทัง8 ทางเศรษฐกิจและความรู้ทเป็
ี น
ประโยชน์ เช่น การทําบัญชีครัวเรือน การรักษาสุขภาพภาวะของเด็กๆ การปลูกป่าชุมชน การสร้าง
ศูนย์การเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน” (พีสมร, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“ความภาคภูมใิ จในการได้ทาํ งานรับใช้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทาํ งานอัน
สืบเนืองมาจากโครงการในพระราชดําริ” (พีสนทยา, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“ดีใจทีได้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ กั วิธกี ารป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากโรค ระบาด” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“รูส้ กึ ดีใจเมือได้รบั การให้เกียรติโดยเมือไปทํางานอาสา แล้วมีคนมาไหว้และ
แสดงความเคารพนับถือ” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
6. ทําต่อเนื องไปไม่ย่อท้อ
การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีม$ คี วามต่อเนื$องจากอันเป็ นผลมาจาก
การได้รบั ประสบการณ์ ทางบวกที$วุฒอิ าสาที$ได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ$งทําให้วุฒอิ าสาเกิด
ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและมีความสุขใจทีไ$ ด้ทาํ ตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ $นื และส่งผลให้เกิดความตังL ใจ
ทีจ$ ะทํางานอาสาสมัครต่อไปในอนาคต ซึ$งการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื$องนีLอยู่บนพืLนฐานของ
ความพร้อมของวุฒอิ าสาแต่ละท่าน เนื$องจากวุฒอิ าสาเป็ นผูส้ ูงอายุ ดังนันL บางครังL หรือบางช่วงเวลา
อาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะปญั หาทางด้านสุขภาพ ดังคํากล่าวทีว$ ่า
“ตอนเข้าไปทําก็ไม่ได้คดิ อะไรหรอกค่ะ แต่ไม่อยากอยู่ว่าง เป็ นคนขยัน เป็ นคน
ชอบทํางานขอให้ได้ทํางาน ก็เข้าร่วมทํางานมาอย่างต่อเนืองแต่มอี ยู่ช่วงหนึงทีมีปญั หาสุขภาพ” (พี
สมร, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
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“เป็ นรุน่ แรก ก็ไปประชุมอยูห่ ลายครัง8 จนเป็ นกลุ่มใหญ่ขน8 ึ มา และได้ทาํ
กิจกรรมต่อเนืองมาจนถึงวันนี8 ด้วยความสมัครใจ ด้วยผมคิดว่าถ้าเราเกษียณแล้วไม่ทําอะไรเลย ผม
กลัวสมองฝอ่ ” ( พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“ได้รบั การชักชวนจากสมาชิกวุฒอิ าสาชวนมาอยูด่ ว้ ยกัน ก็โอเค ก็สนใจเข้า
ร่วมมาตลอดและคิดว่าจะถ่ายทอดความรูอ้ กี 3 ปี ก็จะยุตปิ ี 62 เพราะอายุมนั มากแล้วจะ 80 แล้ว”
(พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม)
“เข้าร่วมเป็ นสมาชิกมาตัง8 แต่ได้รบั หนังสือเชิญมา ก็เริมทํามาเรือยๆ ”
(พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
สําหรับการทําความเข้าใจความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นด้ว ยการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับวุฒอิ าสาธนาคารสมอง สามารถสรุปความหมายของการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น หมายถึง การกระทําของบุคคลทีม$ ลี กั ษณะเด่นชัดว่าเป็ นการทําไปไม่
หวังผล ทําประโยชน์เพื$อผูอ้ $นื ไม่ฝืนใจทํา ทําด้วยความรูท้ ม$ี ี ทําด้วยความสุขใจ และทําต่อเนื$องไป
ไม่ยอ่ ท้อ
ส่วนที 3 กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาใน
ประเด็นกระบวนการทํา งานอาสาสมัค รอย่างยังยื
$ น พบว่ า การทํางานอาสาสมัค รอย่างยังยื
$ น มี
ลักษณะเป็ นกระบวนการขันL ตอน ซึ$งประกอบด้วย 5 ขันL ตอน ได้แก่ สร้างหลักการ สร้างสัมพันธ์
สร้างกิจกรรม สร้างคน และสร้างการประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนีL
1. สร้างสัมพันธ์
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาในทุกขันL ตอนการดําเนินงาน
โดยมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิก ได้แก่
1.1 มีความเข้าใจซึงกันและกัน
มีความเข้าใจซึง$ กันและกัน คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของ
สมาชิกซึ$งมีความหลากหลายในความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์การทํางาน และข้อจํากัดใน
ความเป็ นผูส้ งู อายุ ดังนันL การบริหารงานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาจึงต้องทําด้วยความเข้าใจเพื$อสร้าง
ความอบอุ่ นใจให้กบั วุฒอิ าสาโดยเฉพาะสมาชิกใหม่ และในบางกรณีวุ ฒอิ าสาบางท่ านเคยดํารง
ตําแหน่ งในระดับสูงก่อนเกษียณอายุ หรือมีบทบาทสําคัญในชุมชน การแสดงการยอมรับในโอกาส
ต่ างๆ ตามความเหมาะสมจะช่ วยให้วุ ฒอิ าสารู้สกึ ภูมใิ จที$เพื$อนสมาชิก นับถือ และให้เกียรติ เช่ น
ประธานวุฒอิ าสามอบหมายให้เป็ นตัวแทนไปเข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัด หรือเป็ นตัวแทนวุฒ ิ
อาสาจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมกับสภาพัฒน์ฯ
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“อยูท่ ความเข้
ี
าใจเห็นใจซึงกันและกัน ในบางโอกาส ท่านประธานบอก
ว่าคุณสุนทรไปประชุมทีกรุงเทพได้ไหม ผมไม่สะดวกท่านประธานก็หาคนอืน ท่านมีความเข้าใจ
เห็นใจซึงกันและกันในความรับผิดชอบ” (พีสุนทร, การสนทนากลุ่ม)
“เราจะต้องถามก่อนว่าพีสาทิตเค้ามีงานอย่างนี8 ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างนี8 พีพอจะช่วยได้ไหม พวกเด็กนักเรียนเค้าอยากจะทําดอกไม้ หรือพอดีแม่บา้ นใน
กลุ่มเค้าอยากจะทําเตาจะช่วยได้ไหม” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“เราจะมอบหมายอะไรให้สมาชิกเราก็ตอ้ งดูว่าเหมาะกับเค้าไหม บาง
คนเค้าชอบประสานงานเพราะเค้ามีเครือข่ายในจังหวัด เราก็บอกให้เค้าช่วย ส่วนใครถนัดอะไร
สนใจอะไรเราก็จะมอบหมายให้เค้าเป็ นหัวหน้าทีมในเรืองนัน8 ๆ เค้าเองก็จะภูมใิ จด้วย ”
(พีสมร, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
1.2 มีนํ%าใจต่อกัน
มีนLํ าใจต่ อกัน คือ ความเอืLอ อาทรและมีนLํ าใจต่ อ กันของสมาชิกในการทํา
กิจกรรม และการแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคในการทํางานอาสาสมัครร่วมกัน โดยสิง$ ทีแ$ สดงให้เห็นว่า
สมาชิกวุฒอิ าสามีนLํ าใจต่ อกัน ได้แก่ การร่วมมือร่วมใจในการแบ่งเบาภาระเพื$อนวุฒอิ าสาโดยไม่
เกี$ยงงอน การเอืLอเฟืL อสิง$ ของ กําลังกาย และกําลังใจในการให้ความช่วยเหลือเพื$อนวุฒอิ าสาในการ
ทํากิจกรรมให้สาํ เร็จลุล่วง ซึง$ สิง$ เหล่านีLเปรียบเสมือนนํL าทิพย์ชโลมใจให้วุฒอิ าสามีพลัง มีกําลังใจใน
การทํางานอาสาสมัคร และเกิดความผูกพันในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก นอกจากนีLยงั รวมไปถึง
การมีนLําใจต่อกันในเรือ$ งส่วนตัว ทําให้เกิดบรรยากาศทีอ$ บอุ่นใจในการทํางาน การอยู่กนั เหมือนเป็ น
พีเ$ ป็ นน้อง และรูส้ กึ มีความสุขเมือ$ ได้มาพบปะกัน
“เมือท่านประธานไม่ค่อยสบาย พวกเราทุกคนก็ช่วยกัน งานของเราไม่
หนัก มีการใช้ความรูต้ ามสาขา ดังนัน8 ใครทําอะไรได้กช็ ่วยกันทําเต็มที” (พีสมพร, การสนทนากลุ่ม)
“ทุกคนทีเสียสละเวลามาทํางานตรงนี8 เนืองจากสมาชิกเราไม่ได้มเี ยอะ
แล้วก็เป็ นผู้สูงวัยกันทัง8 นัน8 เราก็ต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระกันและกัน ช่วยกันทํางานให้เพิมขึ8น ช่วย
ทําความก้าวหน้า ให้วุฒอิ าสานครราชสีมามีคุณภาพยิงขึน8 ไป” (พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“เวลามาประชุมใครอยากได้ต้นพันธุ์อะไรเค้าก็โทรมาขอ เราก็เอามา
ฝาก วันนี8กม็ กี งมะนาวมาฝาก
ิ
คราวหน้าจะเอามัลเบอรรีมาฝาก” (พีสนทยา, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“ท่านประธานของเราน่ ารัก เป็ นกันเอง ไม่ทอดทิ8งสมาชิก และคอยช่วย
แก้ปญั หาทีเกิดขึน8 เสมอ เอาใจ มีใจ ให้กําลังใจ” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“อะไรช่วยได้เราก็ช่วยๆ กันไป อย่างพีอยู่คนเดียว ก็ให้มาใช้สถานทีที
บ้านของพีจัดกิจกรรมรดนํ8าช่วยวันสงกรานต์ แต่ละคนเค้าก็มาช่วยๆ กันเอาดอกไม้มา เอาอาหารมา
เอาเครืองดนตรีมา ใครสะดวกก็มาร่วมกัน ” (พีสายทิพย์, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“เวลาเราจัดกิจกรรมอะไรขึ8น สมาชิกทุกคนก็สามารถมาเข้าร่วมได้ ถึงจะไม่ได้ช่วย
โดยตรง ก็ไปเป็ นกําลังใจให้กนั หยิบจับอะไรช่วยกันได้กช็ ่วย” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
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ธนาคารสมองได้ ม ีก ารกํ า หนดบทบาทของวุ ฒ ิอ าสาไว้ ใ ห้ เ ป็ น แนวทางในการ
ดําเนินงานของวุฒอิ าสาทัวประเทศ
$
คือ บทบาทที$สําคัญของวุฒอิ าสามิใช่ผู้ทล$ี งไปปฏิบตั งิ านแทน
หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ หรือปฏิบตั งิ านซํLาซ้อนกับหน่ วยงานปกติ แต่เป็ นการนํ าปญั ญา ความรู้
ความเชีย$ วชาญ และประสบการณ์จากการทํางาน มาช่วยเสริมหรือเพิม$ ประสิทธิภาพการทํางานของ
หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ โดยการเป็ นที$ปรึกษาหรือพี$เลีLยงให้คําแนะนํ า จัดการสาทิต ฝึ กอบรม
ติดตามดูงาน ตลอดจนเชื$อมโยงเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่ วยงาน
ต่างๆ โดยร่วมกันวิเคราะห์ปญั หาและเรียนรูร้ ่วมกันในลักษณะองค์รวม เพื$อให้ชุมชนหรือหน่ วยงาน
องค์กรต่างๆ สามารถพึง$ ตนเองได้อย่างมันคง
$ ทังL นีLในทางปฏิบตั ใิ นการทํางานร่วมกันของวุฒอิ าสา
ซึง$ มีความหลากหลายในประสบการณ์การทํางาน ความรูค้ วามสามารถ และภูมหิ ลังทีต$ ่างกัน ทําให้
สมาชิกต้องมีการกําหนดหลักการในการทํางานร่วมกัน เพื$อช่วยให้สมาชิกเลือกทํากิจกรรมอย่างมี
ทิศทาง สอดคล้องกับบทบาททีธ$ นาคารสมองกําหนด สมาชิกทํางานอย่างมีความสุข และสามารถ
ทํางานร่ว มกันได้อ ย่างยังยื
$ น โดยวุ ฒอิ าสาธนาคารสมองจัง หวัด นครราชสีมาได้ร่วมกันกํ าหนด
หลักการทํางานร่วมกันทีส$ าํ คัญไว้ 4 ประการ ดังนีL ประการแรก คือ เลือกทํากิจกรรมทีส$ มาชิกได้เข้า
มามีส่วนร่วมมากที$สุด ยึดหลักความสามัคคี เหมาะสมกับวัยของพวกเรา ประการทีส$ อง คือ สร้าง
บรรยากาศการทํางานที$ทําแล้วสุขสบายใจ ประสารทีส$ าม คือ ตระหนักในความเป็ นผูส้ ูงวัย จึงไม่
ควรเลือกทําโครงการทีผ$ กู พันนานเกินไป และประการสุดท้าย คือ งานทีร$ เิ ริม$ ดําเนินการแล้วต้องมีผู้
สานต่อได้ การกําหนดหลักการในการทํางานร่วมกันทําให้มเี กณฑ์ในการพิจารณาเลือกทํากิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสมกับสมาชิกทีเ$ ป็ นผูส้ งู อายุ ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นของสมาชิกทีม$ ตี ่อหลักการ
ในการทํางานร่วมกัน ดังนีL
“ทางโคราชได้รบั คําชมจากวุฒอิ าสาในจังหวัดอืนว่าทํางานได้ตรงตามบทบาท
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และเราก็มที ําตามบทบาทของเราคือทําแล้วสบายใจ ทําแล้วสุขใจ ไม่
ผูกพันนานเกินไป แต่เราก็ยงั คงทํางานของเราต่อไป” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
“การทํากิจกรรมของเราต้องไม่ไปแย่งงานคนอืนทํา ทําตามทีได้ร้องขอมา ทํา
แล้วต้องมีความสุข สบายใจ ไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไป” (พีสายทิพย์, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“การทํางานของผู้สูงวัยควรเป็ นแบบสบายๆ ทําอะไรอย่าผูกมัดตัว เองให้เกิด
ความกังวลใจ การทํางานจะไม่ไปก้าวก่ายกัน ” (พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“สิงสําคัญในการทํากิจกรรมคือ ริเริมดําเนินการไปแล้วต้องมีผูส้ านต่อไป จะเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูร้ บั ความช่วยเหลือ” (พีสมพร, การสนทนากลุ่ม)
“เรามีกติกาของเรา ซึงยังเหมือนเดิม ใครจะมาหรือใครจะไปเราก็ยงั คงยึดถือ
ตามนี8 เราต้องมีจดุ ยืน” (พีสุดา, การสนทนากลุ่ม)
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การทํากิจกรรมอาสาสมัครของวุฒอิ าสาให้ประสบความสําเร็จและเป็ นที$ยอมรับ
ประกอบด้วยขันL ตอนต่างๆ ทีส$ าํ คัญดังนีL
3.1 ประชุมร่วมกันอย่างสมําเสมอ
ทําให้วุฒอิ าสาได้มโี อกาสมาพบปะกันเพื$อวางแผนการจัดกิจกรรม ติดตาม
ความคืบหน้ าในการดําเนินงาน รับฟงั ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างสมาชิก และกล่าวชื$น
ชมและขอบคุณสมาชิกวุฒอิ าสา ซึง$ การประชุมร่วมกันนีLมใิ ช่มวี ตั ถุประสงค์เพียงเพื$อการจัดกิจกรรม
อาสาสมัครเท่ านันL แต่ ยงั เป็ นพืLนที$ใ ห้ส มาชิก ได้ไต่ ถามสารทุก ข์สุขดิบและรับฟ งั ข่าวสารอันเป็ น
ประโยชน์ทงั L ในเรือ$ งการทํากิจกรรมอาสาและเรื$องส่วนตัว โดยวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนคราช
สีมาได้กําหนดให้มกี ารจัดประชุมร่วมกันเป็ นประจําทุกสองเดือน หรืออาจมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพิม$ เติมตามความเหมาะสม รวมทังL การใช้การสื$อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ ในการแจ้งข้อมูลและขอ
ความเห็นสมาชิกเบืLองต้น ซึ$งในการประชุมประจําเดือนนันL เลขานุ การกลุ่มจะทําการออกจดหมาย
เชิญสมาชิกอย่างเป็ นทางการ เพื$อแจ้งวันเวลาและสถานทีใ$ นการจัดประชุม โดยมีการกําหนดวาระ
การประชุมอย่างเป็ นทางการและจัดทําบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
“ได้ ม ีโ อกาสไปประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติ ก ารเพือระดมความคิด เห็ น และ
นํ าเสนอผลงานของวุฒอิ าสา ทีจังหวัดอุบลราชธานี ปี น8 ีจะมีการจัดนิทรรศการในด้านต่างๆร่วมกับ
รัฐบาล ซึงทางจังหวัดของเราจะนําเสนอผลงานด้านดารส่งเสริมอาชีพรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ
และด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
“ในวัน นี8 ข อกล่ า วต้ อ นรับ สมาชิก ใหม่ ซึงท่ า นเป็ น อดีต ผู้อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื8นทีการศึกษานครราชสีมาเขต 1 มีความชํานาญด้านการจัดการ การประสานงาน
ท่ า นเห็น ว่ า กิจ กรรมของวุ ฒ ิอ าสาเป็ น กิจ กรรมทีดีน่ า ส่ ง เสริม เพราะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะเด็กๆ” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
“ตามทีสมาชิกวุฒอิ าสาได้มแี ผนการลงพื8นทีศึกษาดูงานกลุ่มเกษตร
อําเภอหนองบุญมากนัน8 ทางเพือนสมาชิกได้ประสานงานกับวุฒอิ าสาในพื8นทีเพือจัดเตรียมในเรือง
สถานทีดูงานและการเดินทาง ขณะนี8เราได้กําหนดวันดูงานเป็ นวันที 4 กรกฎาคม 2559 ออก
เดินทางเวลา 8.30 น. โดยจะเยียมชมใน 3 ตําบล คือ บ้านใหม่ หนองไม่ไผ่ และหนองบุญนาก” (พี
สมร, การสนทนากลุ่ม)
“ขอชืนชมสมาชิกวุฒอิ าสาของเราทีช่วยพัฒนาในเรืองการพัฒนาการ
เกษตร ท่านเป็ นนักขับเคลือนทีมีความตัง8 ใจ เป็ นผูห้ ญิงเก่งคนหนึงทีทางสภาพัฒนฯ รูจ้ กั เป็ นอย่างดี
และมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในพื8นที ซึงเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นเรืองการขับเคลือนบริษทั ประชารัฐ การ
แปรรูผ้ ลผลิตทางการเกษตร และการท่องเทียวชุมชน”( พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
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3.2 การวางแผนจัดกิ จกรรม
ขันL ตอนนีL เ ป็ น ขันL ตอนที$สํ า คัญ ในการมอบหมายและแบ่ ง หน้ า ที$ค วาม
รับผิด ชอบให้ก ับ สมาชิก วุ ฒอิ าสาแต่ ล ะท่ า น โดยอยู่บ นพืLน ฐานของการทํา งานที$ต รงกับความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของสมาชิกเป็ นสําคัญ ซึง$ วุฒอิ าสาทีเ$ ชีย$ วชาญในเรื$องที$
จะทํากิจกรรมจะได้รบั โอกาสในการทําหน้าที$เป็ นผูน้ ํ ากิจกรรม และวุฒอิ าสาท่านอื$นๆ จะทําหน้ าที$
เป็ นผู้สนับสนุ นกิจกรรม ซึ$งในการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมจะใช้มติของสมาชิกเป็ น
สําคัญ เพื$อกําหนดวันเวลา สถานที$จดั กิจกรรม ทังL นีLการการวางแผนการจัดกิจกรรมจะคํานึงถึง
หลักการในการทํางานร่วมกันเป็ นสําคัญ
กิ จกรรมสอนจิ นตคณิ ต การวางแผนและเตรียมการโดยแบ่งหน้ าที$
ความรับผิดชอบทีส$ ําคัญ ได้แก่ ผูน้ ํ าหลักในการทํากิจกรรม คือ วุฒอิ าสาทีม$ คี วามรูค้ วามเชีย$ วชาญ
ในการสอนจินตคณิต และผูส้ นับสนุ นกิจกรรม คือ วุฒอิ าสาทีส$ นใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยที$ประชุม
แบ่ ง หน้ า ที$ใ ห้ ก ับ สมาชิก ที$ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เช่ น การฝึ ก เป็ น ผู้ ช่ ว ยสอนจิน ตคณิ ต การ
ประสานงานเรือ$ งสถานทีฝ$ ึกซ้อม การประสานงานกับโรงเรียนทีส$ นใจเข้าร่วมกิจกรรม การจัดเตรียม
สื$อการเรียนการสอน
กิ จกรรมปลูกกล้ วยไม้ การวางแผนและเตรียมการโดยแบ่ง หน้ าที$
ความรับผิดชอบทีส$ ําคัญ ได้แก่ ผูน้ ํ าหลักในการทํากิจกรรม คือ วุฒอิ าสาทีร$ จู้ กั กับสมาคมกล้วยไม้
โคราช ซึ$ง จะทํ าหน้ าที$ประสานงานและขอความอนุ เ คราะห์ก ล้ว ยไม้แ ละอุ ปกรณ์ ก ารปลู ก และ
ผูส้ นับสนุ นกิจกรรม คือ วุฒอิ าสาทีส$ นใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยที$ประชุมแบ่งหน้ าทีใ$ ห้กบั สมาชิกที$
สนใจเข้าร่ว มกิจกรรม เช่น การประสานงานขอความความอนุ เ คราะห์ต้นพันธุ์แ ละอุ ปกรณ์ จาก
สมาคมกล้วยไม้โคราช การประสานงานผู้ร่วมทํากิจกรรมจากทหาร ช.พัน 3 ค่ายสุรนารี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี และการประสานงานกับวัด ป่าสาลวันเรื$องสถานที$
สําหรับปลูกกล้วยไม้
กิ จกรรมศึ กษาดูงานกลุ่มเกษตรหนองบุญมาก การวางแผนและ
เตรียมการโดยแบ่งหน้าทีค$ วามรับผิดชอบทีส$ าํ คัญ ได้แก่ ผูน้ ํ าหลักในการทํากิจกรรม คือ วุฒอิ าสาที$
เป็ นผูน้ ํ ากลุ่มเกษตรหนองบุญมาก ซึง$ จะทําหน้ าที$จดั เตรียมสถานที$ศกึ ษาดูงาน การสาทิตการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้สนับสนุ นกิจกรรม คือ วุฒอิ าสาทีส$ นใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยที$
ประชุมแบ่งหน้ าที$ความรับผิดชอบให้กบั สมาชิกทีส$ นใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมพาหนะ
ในการเดินทางไปดูงาน การเตรียมความพร้อมตนเองในการนําความรูไ้ ปให้คาํ แนะนํากับเกษตรกร
3.3 การจัดกิ จกรรมอย่างต่อเนื อง
การทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งต่ อ เนื$ อ งทํ า ให้วุ ฒ ิอ าสาเกิด ความผู ก พัน ใน
บทบาทของการเป็ น วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง และทํา ให้ม ีผ ลงานเผยแพร่ไ ปสู่ส าธารณชนอย่ า ง
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ต่อเนื$อง ชุมชนรับรูถ้ งึ ความตังL ใจและทุ่มเทของวุฒอิ าสา ซึง$ ทําให้วุฒอิ าสาเป็ นทีร$ ูจ้ กั และได้รบั การ
ยอมรับในวงกว้าง ทังL นีLขนLึ อยู่กบั ลักษณะของกิจกรรมด้วยเช่นกัน โดยลักษณะการจัดกิจกรรมของ
วุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที$ 1 การจัดกิจกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนและสังคม ซึง$ ความถี$ในการจัดกิจกรรมขึนL อยู่กบั ว่ามีการร้องขอ
ความช่วยเหลือมายังวุฒอิ าสามากน้ อยเพียงไร และกลุ่มที$ 2 คือ การจัดกิจกรรมตามเทศกาลหรือ
เหตุ การณ์ สําคัญของประเทศ เช่น การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันแม่ ดังนันL จึงทําให้มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกันต่อเนื$องได้ตลอด
ทังL ปี
“เราต้องจัดให้มกี จิ กรรมร่วมกันอย่างต่อเนืองไม่งนั 8 สมาชิกเค้าก็จะห่าง
หายกันไปสมาชิกใหม่เข้ามาก็ไม่ได้ทําอะไร เพราะกิจกรรมเป็ นตัวผูกให้สมาชิกได้มาพบปะกันอยู่
เสมอ” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม )
“ก่อนหน้าทีประธานท่านนี8จะมา ก็ได้มกี ารพูดคุยกันแต่ไม่ได้ทําอะไรที
มันมีความต่ อ เนือง สมาชิกก็เ ริมร่อยหรอไป เพิงจะได้มาทํากันจริง ๆ จังๆ ก็ตอนนี8” (พีสมบัติ,
การสนทนากลุ่ม)
“เวลาเราก็เหลือน้อยอยากจะทําอะไรทีมันเป็ นประโยชน์ไว้ตอนทีเรายัง
ทําไหว ทีทําไปแล้ว เราก็อ ยากเห็นมันมีคนมายอดต่ อ ไปจะได้ช่ว ยเหลือ คนได้เ ยอะๆ เราก็ดีใ จ”
(พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม)
3.4 การติ ดตามผลการดําเนิ นงาน
ขันL ตอนนีLทาํ ให้วุฒอิ าสาทราบว่ากิจกรรมหรือโครงการทีจ$ ดั ขึนL นันL บรรลุตาม
เป้าหมายที$ต้องการมากน้อยเพียงใด อะไรคือปจั จัยความสําเร็จของกิจกรรม มีปญั หาหรืออุปสรรค
อะไรทีต$ ้องปรับปรุงและแก้ไข เพื$อช่วยให้การดําเนินโครงการต่อๆ ไปมีประสิทธิภาพยิง$ ขึนL โดยใน
การติดตามผลการดําเนินงานนันL จะมอบหมายให้วุฒอิ าสาที$เป็ นผู้นําในกิจกรรมนันL ๆ หรือเป็ นวุฒ ิ
อาสาในพืนL ทีท$ ท$ี าํ กิจกรรมทําหน้าทีต$ ดิ ตามผลและมารายงานให้สมาชิกวุฒอิ าสาทราบในการประชุม
ประจําเดือน
“ผมขอรายงานความคืบหน้ าในการจัดโครงการสอนจินตคณิตให้กบั
เด็กในระดับประถม โดยเราได้จดั อบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั วุฒอิ าสา โดยได้รบั ความอนุ เคราะห์
สถานทีจากวุฒอิ าสาและทางบ้านพักเด็กและครอบครัว จํานวนทัง8 สิ8น 3 ครัง8 และได้นําไปสอนให้กบั
ครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาทีสนใจจํานวน” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
“ขอขอบคุ ณ คณะวุ ฒอิ าสาทีไปเยียมชมจิมทอมสัน หากมีส ิงใดทีจะ
พัฒนาเพิมขึ8นก็ขอให้แนะนํ าด้วย จากตัวอย่างข้าวทีปลูกด้วยเทคโนโลยีของจิมทอมสันทีมีระบบนํ8 า
ด้วย อนาคตจะเป็ นวิสาหกิจชุมชน ให้ผยู้ ากไร้ได้มโี อกาสเป็ นเจ้าของ” (พีสมภพ, การสนทนากลุ่ม)
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“จากการไปติด ตามชมการจัด งานผลผลิตของตําบลหนองไม้ไ ผ่เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียนมีรสอร่อยมาก แต่เป็ นห่วงเรืองของแมลงวันซึงทาง
คุณสมภพอาจจะไปช่วยให้คาํ แนะนําตรงนี8ได้” (พีสุดา, การสทนากลุ่ม)
3.5 การขยายผลการดําเนิ นงาน
หลัก การทํา งานร่ ว มกันของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองจัง หวัด นครราชสีม า
ประการหนึ$ง คือ งานที$รเิ ริม$ ดําเนินการไปแล้วต้องมีผู้สานต่อได้ คือ การส่งต่ อความสําเร็จไปยัง
ชุมชนอื$นๆ หรือในพืนL ทีต$ ่างจังหวัดทีต$ ้องการความช่วยเหลือในเรื$องเดียวกัน เพื$อทําให้องค์ความรู้
หรือภูมปิ ญั ญาของวุฒอิ าสาได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และเป็ นต้นแบบให้กบั วุฒอิ าสา
ธนาคารสมองในจังหวัดอื$นได้นําไปใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสมกับจังหวัดของตน ซึง$ ทําให้เกิดเป็ น
เครือข่ายการพัฒนาสังคมร่วมกัน และทําให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองได้รบั การยอมรับในบทบาทของ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื$อนการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่าย
“ภายหลังจากการอบรมจินตคณิตทางคณะวุฒอิ าสาได้นําไปถ่ายทอด
ให้ความรูก้ บั เด็กในระดับประถมทีโรงเรียนประชานุ เคราะห์ 50 โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้าน
ดอนโก่ย และโรงเรียนบ้านยองแยง” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
“ขอมอบหมายให้วุฒอิ าสาในพื8นทีวัดพลับ ช่วยไปติดตามดูว่าต้นไม้ที
เราเคยไปปลูกนัน8 มีทงั 8 ต้นปาล์ม ต้นประดู่แดง ต้นเหลืองปรียาธร ปจั จุบนั นี8คงจะโตขึน8 มาก ช่วยไปดู
ว่าเราจะต้องเข้าไปฟื8นฟูหรือไม่ เพือให้เป็ นสวนพักผ่อน แหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชน” (พีสมร,
การสนทนากลุ่ม)
“ในฐานะเป็ นวุฒอิ าสาและเป็ นนายกสมาคมเกษตรธรรมชาติ ได้อาสา
แก้ปญั หาแมลงวัน กลินเหม็นต่างๆ ซึงจะขยายผลไปยังเรือนจําสีค8วิ โดยมีผใู้ จบุญสนับสนุ นให้จดั
อบรมให้ความรูเ้ ป็ นวิชาชีพกับนักโทษทีจะได้ออกจากเรือนจํา รุ่นละ 30 คน” (พีสมภพ, การสนทนา
กลุ่ม)
4. สร้างคน
การสร้างคน คือ การพัฒนาศักยภาพของวุฒอิ าสาให้สามารถทํางานอาสาสมัครได้
อย่ า งต่ อ เนื$ อ งและมีค วามสุ ข และการเตรีย มความพร้อ มสมาชิก ใหม่ ใ นสามารถร่ ว มทํ า งาน
อาสาสมัครกับเพื$อนสมาชิกได้ ซึง$ เตรียมความพร้อมนีLครอบคลุมทังL ในด้านการพัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพใจ และทักษะความรูท้ จ$ี ําเป็ นสําหรับการทํางานอาสาสมัครและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุ โดยแบ่งการเตรียมความพร้อมออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนีL
4.1 การพัฒนาศักยภาพของสมาชิ กวุฒิอาสาเดิ ม
การพัฒ นาสมาชิก เดิม ให้พ ร้อ มทํ า งานอาสาสมัค รโดยเริ$ม จากการดู แ ล
สุขภาพกายและใจของวุฒอิ าสาเป็ นสําคัญ พีส$ ายธารซึง$ มีความรูท้ างการแพทย์จงึ ได้จดั ให้มโี ครงการ
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ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวดใหญ่ให้กบั สมาชิก การให้ความรูเ้ รื$องการการออกําลังกายสําหรับผูส้ ูงอายุ
และการตรวจไขมันใต้ผวิ หนังและมวลกล้ามเนืLอ และการดูแลสุขภาพจิตด้วยการให้ความรูเ้ รื$องการ
ฝึกวิปสั สนากรรมฐานโดยพีส$ ายทิพย์ นอกจากนีLยงั มีการเสริมสร้างทักษะความรูด้ ว้ ยการศึกษาดูงาน
เช่ น การเยี$ย มชมการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม เกษตรของอํ า เภอหนองบุ ญ มาก การจัด อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารโครงการลูกคิดจินตนาการ และการอบรมความรูแ้ ละทักษะด้าน ICTS ในหลักสูตร ITCS
for Ageing Society เป็ นต้น
4.2 การพัฒนาศักยภาพของสมาชิ กวุฒิอาสาใหม่
การเตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่เริม$ ต้นจากการแนะนํ าสมาชิกใหม่ให้ท$ี
ประชุมรู้จกั โดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิกใหม่ได้แนะนํ าตัวกับเพื$อนสมาชิกเพื$อสร้างความคุ้นเคยกัน
และกรอกใบสมัครวุฒอิ าสาธนาคารสมองเพื$อ นํ าส่ งต่ อ ไปยังธนาคารสมองสําหรับลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูล และเป็ นการแสดงว่าธนาคารสมองมีรปู แบบการดําเนินงานอย่างเป็ นทางการและมีความ
น่ าเชื$อถือ ซึ$งสมาชิกใหม่จะได้รบั ทราบหลักการในการทํางานร่วมกันและเอกสารแนะนํ าธนาคาร
สมอง นอกจากนีL วุ ฒ ิอ าสาจัง หวัด นครราชสีม ายัง ได้ จ ัด ทํ า ทะเบีย นวุ ฒ ิอ าสาของกลุ่ ม เพื$อ ใช้
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ก ับ หน่ ว ยงานของรัฐ และเป็ น ข้อ มูล ให้ก ับ สมาชิก ได้ใ ช้ใ นการติด ต่ อ ถึง กัน ได้
โดยสะดวก
5. สร้างการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมสําคัญทีท$ าํ ให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองเป็ นทีร$ จู้ กั
และได้รบั การยอมรับในความสามารถและบทบาทของการเป็ นผูร้ ว่ มขับเคลื$อนชุมชนร่วมกับ
หน่ วยงานภาครัฐ ซึง$ สามารถแบ่งงานประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ด้าน ดังนีL
5.1 การเผยแพร่ผลการดําเนิ นงานของวุฒิอาสา
การนําเสนอผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาให้เป็ นทีร$ จู้ กั ของบุคคล
ทัวไปและหน่
$
วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิน$ ซึ$งทําให้เกิดความ
เข้าใจในบทบาทของวุฒอิ าสากับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และเกิดการบูรณาการความร่วมมือใน
การแก้ปญั หาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยมีหน่ วยงานของรัฐเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงและวุฒอิ าสา
เป็ น ผู้เ สริมและสนับ สนุ น ดัง ตัว อย่า งเช่ นวุ ฒอิ าสาธนาคารสมองจัง หวัด นครราชสีมาได้ทํา การ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื$อต่างๆ ได้แก่ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี จุลสาร
วุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาซึ$งออกทุก 4 เดือน จุลสารธนาคารสมอง เว็บไซต์
ธนาคารสมอง ตลอดจนการนําเสนอผลงานดําเนินงานในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื$อระดม
ความคิดเห็นและนํ าเสนอผลงานของวุฒอิ าสาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และการเข้าร่วมประชุมขับเคลื$อนปฏิรปู ประเทศของจังหวัดนครราชสีมา
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5.2 การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของวุฒิอาสา
การนําเสนอองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาของวุฒอิ าสา เป็ นการถ่ายทอด
ความรู้ จ ากรุ่ น สู่ รุ่ น เพื$อ ให้ ค นในชุ ม ชนหรือ ผู้ ท$ีส นใจสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น
ชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้ ซึง$ วุฒอิ าสาจังหวัดนคราชสีมาได้มกี ารจัดทําแผ่นพับเผยแพร่
ความรูต้ ่างๆ จากวุฒอิ าสา เช่น การปลูกมะนาวทนแล้ง การประดิษฐ์สงิ$ ของจากวัสดุเหลือใช้ เป็ น
ต้น รวมถึงการเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อต่างๆ ตามทีไ$ ด้รบั การร้องขอ เช่น การกําจัด
แมลงและพาหะนํ าเชืLอ โรค การป้ อ งกันโรคติด ต่ อ ในเด็ก เล็ก และเยาวชน การทําบัญ ชีค รัว เรือ น
เป็ นต้น
นอกจากนีL การประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสานีLยงั เป็ นประโยชน์ สําหรับ
การจูงใจและชักชวนให้ผูเ้ กษียณอายุทม$ี ศี กั ยภาพสนใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และเป็ น
พืนL ที$สําหรับการชื$นชมและให้เกียรติวุฒอิ าสาที$สละเวลาช่วยเหลือสังคมด้วยการมีส่วนร่วมทํางาน
อาสาสมัคร
จากขันL ตอนต่ างๆ ในกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นดังที$กล่าวมาสามารถ
อธิบายได้ว่าขันL ตอนต่ างๆ ดําเนินไปเป็ นพลวัต ภายใต้หลักการในการทํางานร่วมกัน ซึ$งสมาชิก
ยอมรับและยึดถือเป็ นแนวทางในการทํางานอาสาสมัคร เริม$ ต้นกระบวนการจากการประชุมร่วมกัน
อย่างสมํ$าเสมอ เพื$อร่วมกันวางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรม โดยกระตุ้นให้มกี ารจัดกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื$ อ งซึ$ง ภายหลัง จากจัด กิจกรรมแล้ว ต้อ งมีก ารติด ตามและขยายผลการดํา เนิ นงาน และ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาให้เป็ นที$รูจ้ กั ทุกๆ องค์ประกอบของกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นจะดําเนินไปได้โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก
เป็ นตัวเชื$อมประสานให้แต่ละกระบวนการดําเนินไปได้อย่างต่อเนื$อง สรุปเป็ นแผนภาพกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองได้ดงั ภาพประกอบ 12
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ภาพประกอบ 12 กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ส่วนที 4 เงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
การดํ า เนิ น การสนทนากลุ่ ม กับ วุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองจัง หวัด นครราชสีม าได้ ม ีก าร
แลกเปลี$ยนประสบการณ์ การทํางานอาสาสมัครร่วมกัน โดยพลวัตรของกลุ่มช่วยทําให้ผู้ให้ขอ้ มูล
หลักแสดงความคิดเห็นในวงสนทนาร่วมกันถึงเงื$อนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น ซึ$ง
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้เป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ เงื$อนไขจากตัวบุคคล และเงื$อนไขจากสภาพแวดล้อม
โดยแต่ ละประเด็นจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นย่อย (Sub-theme) และแต่ ละประเด็นย่อยจะแบ่ ง
ออกเป็ นหัวข้อหลัก (Categories) และหัวข้อย่อย (Sub-categories) ดังนีL
1. เงือนไขจากตัวบุคคล
เงือ$ นไขจากตัวบุคคลเป็ นสาเหตุภายในตัวบุคคล ในทางพฤติกรรมศาสตร์
กําหนดเป็ นลักษณะทางจิตทีเ$ กีย$ วข้องกับพฤติกรรม เช่น ความรูส้ กึ ความเชื$อ ค่านิยม ในทีน$ Lี
เงือ$ นไขจากตัวบุคคล ประกอบด้วย แรงบันดาลใจและความพอใจ
1.1 แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ คือ แรงกระตุน้ หรือสิง$ ผลักดันให้ผูส้ ูงอายุสนใจเข้าร่วมเป็ น
วุฒอิ าสาธนาคารสมองเพื$อมีโอกาสได้ช่วยเหลือผูอ้ $นื ทีด$ อ้ ยโอกาสให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด$ ขี นLึ และมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื$อนการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับหน่ ว ยงานของภาครัฐ ด้วยการนํ าความรู้
ความสามารถทีก$ ําลังกาย กําลังใจ ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื$อใช้ชวี ติ ในบันL ปลายอย่างมี
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คุณค่าและได้ตอบแทนคุณแผ่นดินในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ$ง ซึง$ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
หัวข้อหลัก ดังนีL
ก. แรงในตนเอง หมายถึง ความต้องการเป็ นที$ยอมรับและเห็นคุณค่า
จากสังคม ซึง$ แสดงออกด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถของตนมาช่วยเหลือชุมชนและสังคม
“การทีผมได้นําเอาความรูท้ คิี ดค้นขึน8 มาเผยแพร่และก็เริมมีพวกครู
พานักเรียนมาเรียนหรือไม่กช็ ุมชน จนผม ได้ OTOP ผมก็ภาคภูมใิ จ” (พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม
“เป็ นคนไม่ชอบอยูว่ ่างๆ ชอบทํางาน ขอให้ได้ทํางาน มีงานอะไรใครให้
ช่วยเหลืออะไรไม่เคยปฏิเสธ เรายังรูส้ กึ ว่ายังมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคม” (พีสมร, การสัมภาษณ์
เชิงลึก)
“การมาทํางานอาสาตรงนี8ทําให้เรายังได้ทําประโยชน์ ให้กบั สังคมอยู่
บ้าง ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมเกียวกับการสอนวิปสั สนากรรมฐาน การฝึกสมาธิ” (พีสายทิพย์,
การสัมภาษณ์เชิงลึก)
ข. แรงส่งไปสู่เป้ าหมาย หมายถึง วุฒอิ าสามีความมุ่งมันตั
$ งL ใจในการได้
ช่วยเหลือผูอ้ $นื ได้ทาํ ประโยชน์เพื$อสังคม และต้องการคงไว้ซง$ึ บทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้
“เคยเข้าร่วมกลุ่มบรรยายเรืองเกษตรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแล้วมี
ความสุ ขทีได้ทํา เลยมีค วามรู้ส ึก ว่ า อยากจะทุ่ ม เทเวลาในการทํา กิจกรรมเพือส่ ว นรวมมากขึ8น ”
(พีสุดา, การสนทนากลุ่ม)
“คิดว่าการทํางานตรงนี8เป็ นการใช้เวลาว่างและก็ได้ช่วยเหลือผู้อืนก็
น่ าจะดี ก็เลยตัดสินใจมาเข้าร่วม” (พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“อะไรทีทํ า เพือช่ ว ยคนอืนได้เ ราก็ย ิน ดี ไม่ ว่ า จะให้ ม อบหมายอะไร
ยกของหรือหยิบจับอะไรก็ได้เพือช่วยเพือนทํางาน” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“เคยช่ ว ยทํางานประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาก็อยากจะมีช่ว ยในเรือง
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในเด็กๆ ต่ อไป การเป็ นวุฒอิ าสาทําให้เรายังได้เป็ นผู้ให้แม้ว่าเราจะแก่
แล้ว” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
ค. แรงรับจากผู้อืน หมายถึง การมีพลังจากการมีตวั แบบที$ดใี นการ
ดําเนินชีวติ และการเป็ นผูเ้ สียสละประโยชน์ส่วนตนเพื$อประโยชน์ ส่วนรวม ในที$นLีวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองมีสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที$ 9 เป็ นแรงบันดาลใจการทําความดี
และเสียสละเพื$อแผ่นดิน จึงเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองทํางานอาสาสมัครช่วยเหลือผูอ้ $นื เพื$อ
เทิด พระเกี ย รติ แ ละถวายความจงรัก ภัก ดี แด่ พ ระองค์ ท่ า นที$ท รงมีพ ระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ต่ อ
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็ นอย่างยิง$
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“เห็นว่าเป็ นพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิR ก็คดิ ว่าดีทได้
ี
ทํางานถวายท่าน” (พีสมบัต,ิ การสนทนากลุ่ม)
“ได้ทาํ งานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิR เพราะเป็ นโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
“ได้ทาํ หน้าทีของพสกนิกรทีดีในการทํางานช่วยเหลือสังคมตามพระ
ราชดํารัสของสมเด็จพระราชินีฯ” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
“ได้ทํางานรับใช้สมเด็จกระบรมราชินีนาถฯ ด้วยการนํ าประสบการณ์
และความรูท้ างด้านการเกษตรมาช่วยเหลือเกษตรกร” (พีสายทิพย์, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
“ทีตัดสินใจมาทําตรงนี8เพราะได้ทํางานรับใช้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ได้ทาํ งานอันสืบเนืองมาจากโครงการในพระราชดําริ” (พีสนทยา, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
1.2 ความพอใจ
ความพอใจ คือ ความรู้สกึ ทางบวกของวุฒอิ าสาที$มตี ่อประสบการณ์ใน
การทํางานอาสาสมัคร เช่น ความรูส้ กึ ชอบใจ ถูกใจ ในลักษณะงานทีท$ ํา เพื$อนร่วมงาน การรับรูถ้ งึ
ผลลัพธ์ทเ$ี กิดขึนL จากการทํางานอาสาสมัครการ เช่น ยอมรับจากชุมชน และภูมใิ จทีไ$ ด้ช่วยเหลือผูอ้ $นื
ด้วยการใช้แรงกายแรงใจของตนเอง ทําให้รว่ มทํากิจกรรมด้วยความสนุ ก
ก. พอใจในงานที ทํา หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบลักษณะหรือรูปแบบของ
การทํางานอาสาสมัครสามารถทําได้โดยง่าย เหมาะสมกับความเป็ นผูส้ ูงอายุ โดยสามารถทําได้โดย
ไม่เกินกําลังด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถทีม$ อี ยู่
“เราทําในสิงทีเราทําได้โดยต้องไม่ฝืนร่างกายหรือเกินกําลังของตนเอง”
พีสุดา
“ก็คดิ ว่างานอาสาไม่ใช่ทุมเทอะไรมาก เพียงแต่ใช้เวลาว่างมาทํา ได้
ช่วยเหลือคนอืนด้วย” (พีสมบัต)ิ
“ได้ทาํ หน้าทีทีตรงกับความรูค้ วามสามารถของเรา คือเราเป็ นวิทยากร
ให้ความรูเ้ กียวกับการดูแลและปกป้องตนเองจากโรคติดต่อ” (พีสมบูรณ์)
ข. พอใจในเพือนร่วมงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบชอบความสัมพันธ์
และมิตรภาพระหว่างผูร้ ว่ มทํางานอาสาสมัคร ทังL เพื$อนวุฒอิ าสา ภาคีเครือข่าย และคนในชุมชน
“เพือนทีเป็ นวุฒอิ าสาชักชวนกันมาทําตรงนี8 ได้มาทํากิจกรรมด้วยกันก็
สนุ กดี ไม่เหงา ก็เลยอยูด่ ว้ ยกันตรงนี8มาตลอด” (พีสาทิต)
“พวกเรามาทํางานกันตรงนี8ทําให้ได้พด
ู คุยกัน สนุ กสนาน สมองเราก็
หลังเอ็นโดฟินออกมา” (พีสุเทพ)
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“ยังเป็ นทีรักของหน่ วยงานอยู่ เราจะไปขอความร่วมมือจากใครๆ จาก

เพือนๆ รองผูว้ ่าฯ ซึงเค้ารูว้ ่าเราทําตรงนี8กย็ นิ ดีมาช่วยกัน” (พีสุนทร)
ค. พอใจในผลงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบในผลลัพธ์หรือผลงานที$
เกิดขึนL จากนํL าพักนํLาแรงของวุฒอิ าสาทีไ$ ด้มาร่วมทํางานอาสาสมัคร
“สิงทีผมได้จากตรงนี8 คือ ประสบการณ์ ความเป็ นผูน้ ํ า ทําให้พวกเราดู
สง่างาม สมาร์ท ทําให้ผมไม่อยากออกไป” (พีสุเทพ)
“เราเห็นเขาเอาความรูท้ เ$ี ราสอนไปประกอบอาชีพได้ เราก็ภาคภูมใิ จที$
ทําให้คนทีอาชีพ ช่วยเหลือตัวเองได้ และทําให้สงั คมเข้มแข็ง” (พีสมร)
“มาทํ า งานเป็ น วิท ยากรตรงนี8 เ ราก็ ไ ด้ ใ ช้ ป ระสบการณ์ แ ละความรู้
ทางด้านเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการให้ความช่วยเหลือเกษตรและผูท้ สนใจให้
ี
เค้าช่วยเหลือ
ตัวเองได้ สามารถนําไปประกอบอาชีพได้” (พีสนทยา)
2. เงือนไขจากสภาพแวดล้อม
เงื$อนไขจากสภาพแวดล้อมเป็ นสาเหตุภายนอกตัวบุคคลที$ส่งผลต่อการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ น เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ในที$นLีเงื$อนไขจากตัวบุคคล คือ
การได้รบั การสนับสนุ น ซึง$ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1 การได้รบั การสนับสนุน
การได้ ร ับ การสนั บ สนุ น หมายถึ ง การได้ ร ับ ความร่ ว มมือ และการ
ช่วยเหลือ ในทํางานอาสาสมัค รในด้านต่ างๆ เพื$อให้สามารถจัดกิจกรรมอาสาสมัครได้บรรลุตาม
เป้าหมาย
ก. การได้ รบั กําลัง ใจ หมายถึง การเป็ นกําลังใจซึ$งกันและกัน ความ
เข้าอกเข้าใจ และให้ความเชื$อมันในตั
$ ววุฒอิ าสา
“ผมได้รบ
ั การชักชวนจากเพือนว่าให้มาเป็ นวุฒอิ าสาช่วยกันทํางานตรง
นี8 ไม่ตอ้ งกังวลอะไร เพราะมาช่วยๆ กันทํา” (พีสาทิต, การสนทนากลุ่ม)
“เรามีค วามเข้าใจกัน เห็นใจซึงกันและกันในบางโอกาสเราไม่สะดวก
เราก็แจ้งท่านประธาน ท่านก็เข้าใจและหาคนอืนไปแทนเรา” (พีสุนทร, การสนทนากลุ่ม)
“เป็ นผู้สูง อายุด้ว ยกันเราก็จ ะเข้าใจกันว่ า งานอะไรเหมาะกับสมาชิก
และคอยเป็ นกํ าลัง ใจให้กนั และเปิ ด โอกาสให้แต่ ละคนได้เป็ นผู้นําทํากิจกรรมบ้าง” (พีสมร, การ
สัมภาษณ์เชิงลึก)
ข. การได้ รบั สิ งของ หมายถึง การได้รบั การสนับสนุ นเรื$องแรงงาน
สถานที$ อุปกรณ์ เครือ$ งไม้เครือ$ งมือต่างๆ เพื$อใช้จดั กิจกรรมอาสาสมัคร
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“ผมได้ส อนจิน ตคณิต ให้ก ับ เด็ก ทีอํ าเภอบัว ใหญ่ ฟ รี แล้ว ชาวบ้า นก็
ช่วยกันออกเงินซื8อลูกคิดซื8อกระดาษ ทํามาตลอด 2 ปี เพราะผู้ปกครองเขาเห็นประโยชน์ ตรงนี8ใน
เรืองการฝึกกระบวนการคิด” (พีสุเทพ, การสนทนากลุ่ม)
“ได้ ร ับ ความอนุ เ คราะห์ ต้ น พัน ธุ์ ก ล้ ว ยไม้แ ละอุ ป กรณ์ จ ากสมาคม
กล้วยไม้ และผู้ร่วมทํากิจกรรมจากทหาร ช.พัน 3 ค่ายสุรนารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และการประสานงานกับวัดป่าสาลวันเรืองสถานทีสําหรับปลูกกล้วยไม้” (พีสมร,
การสนทนากลุ่ม)
“ชาวบ้านหรือชุมชนเค้ามาร่วมด้วยความเต็มใจ ถ้าต้องไปเกณฑ์มามัน
ก็คงไม่ใช่ เค้าก็จะมาร่วมทํากิจกรรมโดยตลอด” (พีสมบูรณ์, การสนทนากลุ่ม)
“บางครัง8 ก็ไ ด้ ท างมหาวิท ยาลัย ก็ ช่ ว ยพิม พ์ เ อกสารหรือ หนั ง สือ เชิญ
ประชุมให้กบั ทางวุฒอิ าสา” (พีสมร, การสัมภาษณ์เชิงลึก)
ค. การได้ รบั ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การได้รบั แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ทีเ$ ป็ นประโยชน์สาํ หรับการจัดกิจกรรมและการประสานงานระหว่างวุฒอิ าสา
“ตอนนี8มช
ี ่องทางการสือสารทีทันสมัยขึ8น เช่น ไลน์ เราก็จะมีกลุ่มไลน์
วุฒอิ าสาในจังหวัดอืนๆ เพือสือสารกันว่าใครทําอะไร อันไหนน่ าสนใจก็นําไปทําในจังหวัดของตัวเอง
บ้าง” (พีสุดา, การสนทนากลุ่ม)
“สมาชิกแต่ละคนก็มไี ปเข้าร่วมกับกลุ่มของเค้า อะไรเป็ นประโยชน์กบ
ั
กลุ่มวุฒอิ าสาก็เอามาแลกเปลียนกัน มันก็เหมือนเป็ นการขยายผลการดําเนินงาน เช่น วิธกี ารกําจัด
แมลงพาหะนํ าโรคต่างๆ” (พีสุนทร, การสนทนากลุ่ม)
“ทางธนาคารสมองก็จะมีการแจ้งข่าวสารผ่านมายังประธานในแต่ละ
จังหวัด เพือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวุฒอิ าสาแต่ละท่านทราบ ทางเราเองก็มกี ารทําจุลสารเผยแพร่
และรายงานสรุปผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาประจําปี เพือประชาสัมพันธ์ให้กบั สมาชิกใหม่และผู้
ทีสนใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสา ส่วนหนึงก็รายงานให้กบั สภาพัฒน์ฯ ว่าเราทําอะไรกันไปบ้าง” (พีสมร,
การสนทนากลุ่ม)
ง. การได้รบั คําแนะนํา หมายถึง การได้รบั การตอบรับจากผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์ เพื$อนํ ามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ต่อยอดงานอาสาสมัคร
“ก็มาเข้าร่วมประชุมเกือบทุกครัง8 เพือดูว่ากิจกรรมทีเราจัดไปมีผลตอบ
รับอย่างไรบ้าง คนทีเค้าเป็ นหลักในกิจกรรมนัน8 ๆ เค้าจะมาบอกว่า มีปญั หาอะไรหรือไม่ มีอะไรทีเรา
ต้องไปทําเพิมเติมอีกไหม” (พีสมพร, การสนทนากลุ่ม)
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“เราจัดประชุมร่วมกันเป็ นประจําทุกเดือน เพือวางแผนงานและทบทวน
ว่ากิจกรรมทีผ่านมาเป็ นอย่างไร มีใครสานต่อจากเราหรือไม่ บางทีก็ส่งคนไปดูว่ากิจกรรมทีจัดไป
แล้วเป็ นอย่างไรบ้าง” (พีสมร, การสนทนากลุ่ม)
จากเงื$อนไขทังL จากภายในตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมทีท$ ําให้เกิดการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
$ น สามารถสรุปออกมาเป็ นแผนภาพได้ดงั ภาพประกอบ 13
แรงส่งไปสู เ่ ป้ าหมาย
แรงบันดาลใจ

แรงในตนเอง
แรงรับจากผูอ้ $นื

ตัวบุ คคล

พอใจในงานที$ทํา
ความพอใจ

เงื$อนไขของการทํ า
งานอาสาสมัครอย่ างยั $งยืน

พอใจในเพื$อนร่วมงาน
พอใจในผลงาน
การได้รบั กํ าลังใจ
การได้รบั สิง$ ของ

สภาพแวดล้อม

การสนับสนุ น

การได้รบั ข้อมูล
การได้รบั คําแนะนํ า

ภาพประกอบ 13 เงือ$ นไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ข้อค้นพบเกีย$ วกับเงือ$ นไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั $งยืนจากการสนทนากลุ่ม
ร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ$ กี$ยวข้องสามารถนํามากําหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในการวิจยั
ระยะที$ 2 ดังตาราง 14
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ตาราง 14 ตัวแปรเชิงเหตุในการวิจยั ระยะที$ 2
การวิ จยั ระยะที 1
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
แรงบันดาลใจ
- แรงส่งไปสู่เป้าหมาย
- แรงในตนเอง
- แรงรับจากผูอ้ $นื

ความพอใจ

การได้รบั การ
สนับสนุ น

การวิ จยั ระยะที 2
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกต
แรงจูงใจอาสา
- ต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่า
ในตนเอง
- มีเป้าหมายหมายในการ
ช่วยเหลือผูอ้ $นื
- ได้ทาํ งานสนองพระราช
ดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ q พระบรมราชินินาถ
- พอใจในงานทีท$ าํ
ความพึงพอใจใน - ความพึงพอใจต่อลักษณะ
- พอใจในเพื$อนร่วมงาน การทํางาน
งานอาสาสมัครทีท$ ํา
- พอใจในผลงาน
อาสาสมัคร
- ความพึงพอใจต่อผูร้ ว่ มงาน
อาสาสมัคร
- ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ท$ี
ได้จากการทํางานอาสาสมัคร
- การได้รบั กําลังใจ
การสนับสนุ นทาง - การสนับสนุ นทางสังคม
สังคมในการ
ด้านอารมณ์
- การได้รบั สิง$ ของ
- การได้รบั ข้อมูล
ทํางาน
- การสนับสนุ นทางสังคม
- การได้รบั คําแนะนํ า
อาสาสมัคร
ด้านสิง$ ของ
- การสนับสนุ นทางสังคม
ด้านข้อมูลข่าวสาร
- การสนับสนุ นทางสังคม
ด้านการประเมินคุณค่า

จากตาราง 14 แสดงให้เห็นเงื$อนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นประกอบ ด้วย
เงือ$ นไขจากตัวบุคคลและเงือ$ นไขจากสภาพแวดล้อม ดังนีL
1) แรงบันดาลใจ ประกอบด้วย แรงส่งไปสู่เป้าหมาย แรงในตนเอง และแรงรับจากผูอ้ $นื ซึง$
ผูว้ จิ ยั กําหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในการวิจยั ระยะที$ 2 ได้เป็ น แรงจูงใจอาสา โดยมีตวั แปรสังเกต คือ
1) ต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง 2) มีเป้าหมายหมายในการช่วยเหลือผู้อ$นื และ 3) ได้
ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q พระบรมราชินินาถ
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2) ความพอใจ ประกอบด้วย พอใจในงานทีท$ ํา พอใจในเพื$อนร่วมงาน และพอใจในผลงาน
ซึ$งผู้วจิ ยั กําหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุ ใ นการวิจยั ระยะที$ 2 ได้เ ป็ น ความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัคร โดยมีตวั แปรสังเกต คือ 1) ความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีท$ ํา 2) ความพึง
พอใจต่อผูร้ ว่ มงานอาสาสมัคร และ 3) ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร
3) การได้รบั การสนับสนุ น ประกอบด้วย การได้รบั กําลังใจ การได้รบั สิง$ ของ การได้รบั
ข้อมูล และการได้รบั คําแนะนํ า ซึง$ ผูว้ จิ ยั กําหนดเป็ นตัวแปรเชิงเหตุในการวิจยั ระยะที$ 2 ได้เป็ น การ
สนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร โดยมีตวั แปรสังเกต คือ 1) การสนับสนุ นทางสังคม
ด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง$ ของ 3) การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
และ 4) การสนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า

ตอนที 2 อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุด้ า นจิ ต และสัง คมที มี ต่ อ การทํา งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน
ในส่วนนีLเป็ นการนําเสนอผลการวิจยั เชิงปริมาณเพื$อตอบจุดมุ่งหมายการวิจยั ที$ 2 คือ เพื$อ
ศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมที$มตี ่อพฤติกรรมการทํางานสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง ซึ$งผู้วจิ ยั แบ่งการนํ าเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 6 ส่วน โดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนีL
1. ข้อมูลพืนL ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. สัญลักษณ์ทใ$ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอักษรย่อแทนตัวแปร
3. การสังเคราะห์นิยามปฏิบตั กิ ารและการพัฒนาข้อคําถาม
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือL งต้นของตัวแปร
4.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
4.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสมมติฐานการวิจยั
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ส่วนที 1 ข้อมูลพื%นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทีใ$ ช้ในการศึกษาครังL นีLเป็ นวุฒอิ าสาจาก 12 จังหวัด รวมจํานวนทังL สินL 319
คน มีขอ้ มูลพืนL ฐานดังตาราง 15
ตาราง 15 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลทัวไปตามผู
$
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไป

จํานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
196
61.44
หญิง
123
38.56
………………………………………….........................................................................
อายุ
น้อยกว่า 50 ปี
6
1.88
51-60 ปี
31
9.72
61-70 ปี
183
57.37
71-80 ปี
93
29.15
มากกว่า 80 ปีขนLึ ไป
6
1.88
………………………………………….........................................................................
ระดับการศึกษา
ตํ$ากว่าปริญญาตรี
75
23.51
ปริญญาโท
157
49.22
สูงกว่าปริญญาโท
87
27.27
…………………………………………………………………………………………………………
รวม
319
100.00
จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 319 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง (ร้อยละ 61.44) มีอายุระหว่าง 61-70 ปี มากที$สุด (ร้อยละ 57.37) นอกจากนีL ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 49.22
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ส่วนที 2 สัญลักษณ์ ทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล และอักษรย่อแทนตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อทีใ$ ช้ในการวิเคราะห์ในการวิจยั ครังL นีL ดังนีL
ตาราง 16 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
n
X

S.D.
Skewness
Kurtosis
r
χ 2 .,

df
GFI, NFI
CFI
RMSEA
AGFI
RMR
b
B
S.E.
R2
t
P
DE
IE
TE

ค่าสถิ ติ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
ค่าเฉลีย$ เลขคณิต (Mean)
ค่าส่วนเบีย$ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ้ (Skewness)
ความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
ค่าไคสแควร์ (Chi-square)
องศาอิสระ (Degree of Freedom)
ดัชนีทบ$ี ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดลทีก$ ําหนดขึนL
ประกอบด้วย ดัชนี GFI(Goodness of Fit), ดัชนี NFI(Normal Fit Index)
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) (Comparative Fit Index)
ดัชนีรากของค่าเฉลีย$ กําลังสองของส่วนทีเ$ หลือของการประมาณค่า(Root Mean
Square Error of Approximation)
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป$ รับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit index)
ค่าเฉลีย$ กําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean Square Residual)
สัมประสิทธิ qการถดถอยปกติ (Unstandardize Regression Coefficient)
สัมประสิทธิ qการถดถอยมาตรฐาน (Standardize Regression Coefficient)
ค่าความคลาดเคลื$อนมาตรฐาน(Standard Error)
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกําลังสอง Squared Multiple Correlation)
ค่าสถิติ t-distribution
ค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ค$ี าํ นวณได้
ค่าอิทธิพลทางตรง
ค่าอิทธิพลทางอ้อม
ค่าอิทธิพลทางรวม
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สัญลักษณ์ของเครือ$ งหมายในการวิเคราะห์แบบจําลองลิสเรล
หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable)
หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยตัวแปรทีป$ ลายลูกศรก่อให้เกิด
ความเปลีย$ นแปลงโดยตรงต่อตัวแปรทีห$ วั ลูกศร
หมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีไ$ ม่ทราบทิศทางความเป็ นสาเหตุ
ตาราง 17 อักษรย่อแทนตัวแปร
อักษรย่อ
Mot
Motiv1
Motiv2
Motiv3
Soc
SocSup1
SocSup2
SocSup3
SocSup4
Sat
Sat1
Sat2
Sat3
Beh
Beh1
Beh2
Beh3
Beh4
Beh5
Beh6

ตัวแปร
แรงจูงใจอาสา
ด้านต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านมีเป้าหมายหมายในการช่วยเหลือผูอ้ $นื
ด้านได้ทาํ งานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q
การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
ด้านการสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์
ด้านการสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง$ ของ
ด้านการสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการสนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ด้านความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีท$ าํ
ด้านความพึงพอใจต่อผูร้ ว่ มทํางานอาสาสมัคร
ด้านความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ด้านการทํางานโดยไม่หวังสิง$ ตอบแทนในรูปของทรัพย์สนิ เงินทอง
ด้านการทํางานเพื$อประโยชน์ต่อผูอ้ $นื
ด้านการทํางานด้วยความสมัครใจ
ด้านการทํางานด้วยความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพของตน
ด้านการทํางานด้วยความสุขใจ
ด้านการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง
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ส่วนที 3 การสังเคราะห์นิยามปฏิ บตั ิ การและการพัฒนาข้อคําถาม
ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์นิยามปฏิบตั กิ ารโดยพิจารณาจากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที$ 1 ด้วยวิธ ี
เชิงคุณภาพและสร้างข้อคําถามจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการ พบว่ามี 4 องค์ประกอบหลัก และ 16
องค์ประกอบย่อย และนํ ามาสร้างเป็ นข้อคําถามจํานวน 48 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
ตังL แต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง$ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่างยิง$ สําหรับองค์ประกอบ 1-3 และมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังL แต่ ปฏิบตั นิ ้อยทีส$ ุด ปฏิบตั นิ ้อย
ปฏิบตั ิค่อนข้างน้ อย ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก ปฏิบตั ิมาก และปฏิบตั ิมากที$สุด สําหรับองค์ประกอบ 4
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 18
ตาราง 18 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของแบบวัดการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
องค์ประกอบหลัก
1. แรงจูงใจอาสา

องค์ประกอบย่อย
1.1 ต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง
1.2 มีเป้าหมายหมายในการช่วยเหมือผูอ้ $นื
1.3 ได้ทาํ งานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q
รวมข้อคําถามองค์ประกอบแรงจูงใจอาสา
2. ความพึงพอใจใน
2.1 ความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีท$ าํ
การทํางานอาสาสมัคร
2.2 ความพึงพอใจต่อผูร้ ว่ มทํางานอาสาสมัคร
2.3 ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร
รวมข้อคําถามองค์ประกอบความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
3. การสนับสนุ นทาง 3.1 การสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์
สังคมในการทํางาน
3.2 การสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง$ ของ
อาสาสมัคร
3.3 การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
3.4 การสนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า
รวมข้อคําถามองค์ประกอบการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
4. พฤติกรรมการ
4.1 การทํางานโดยไม่หวังสิง$ ตอบแทนในรูปของทรัพย์สนิ เงินทอง
ทํางานอาสาสมัคร
4.2 การทํางานเพื$อประโยชน์ต่อผูอ้ $นื
อย่างยังยื
$ น
4.3 การทํางานด้วยความสมัครใจ
4.4 การทํางานด้วยความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพของตน
4.5 การทํางานด้วยความสุขใจ
4.6 การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง
รวมข้อคําถามองค์ประกอบพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
รวมข้อคําถามทัง% หมด

จํานวนข้อ
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
3
12
3
3
3
3
3
3
18
48
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ส่วนที 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ% งต้นของตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อตกลงเบือL งต้นสําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ 2 ประเด็นดังนีL
4.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรทีศ$ กึ ษาในงานวิจยั ครังL นีLเป็ นการตรวจสอบว่ามีการ
แจกแจงแบบปกติหรือไม่โดยพิจารณาจากความเบ้ความโด่งซึง$ การแจกแจงของตัวแปรที$เป็ นแบบ
ปกติควรมีค่าความเบ้ระหว่าง + 1.0 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง + 1.0 (George; & Mallery.
2006: 98-99) แต่อย่างไรก็ตามค่าทังL สองสามารถยืดหยุน่ ได้เป็ นค่าทีอ$ ยู่ระหว่าง +2.0 ซึง$ ค่าการแจก
แจงของตัวแปรในงานวิจยั อยูภ่ ายในขอบเขตดังกล่าว
จากตาราง 19 พบว่าตัวแปรทีเ$ ก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามระดับความคิดเห็นหรือ
ความรูส้ กึ ทุกตัวมีค่าความเบ้และค่าความโด่งทีแ$ สดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติโดยแรงจูงใจ
อาสาด้านได้ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q (Motiv3) มีค่าความเบ้ต$ ําทีส$ ุด 1.83 และค่าความโด่ง 2.77 ตามลําดับ และด้านต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง (Motiv1) มีค่า
ความเบ้สูงสุดที$ -0.89 และค่าความโด่ง 0.42 ตามลําดับซึง$ จากค่าความเบ้ความโด่งของตัวแปร
สังเกตทีว$ ดั ระดับความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
ในขณะที$ตวั แปรเรื$องการสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครด้านการสนับสนุ น
ทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า (SocSup4) โดยมีค่าความเบ้ต$ ําทีส$ ุด -0.82 และค่าความโด่ง 0.55
ตามลําดับ และด้านการสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง$ ของ (SocSup2) โดยมีค่าความเบ้สูงสุดที$ -0.34
และค่าความโด่ง 0.09 ตามลําดับซึง$ จากค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตทีว$ ดั ระดับความ
คิดเห็นหรือความรูส้ กึ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
ตัวแปรเรื$องความพึง พอใจในการทํางานอาสาสมัครด้านความพึงพอใจต่ อลักษณะงาน
อาสาสมัครทีท$ ํา (Sat1) โดยมีค่าความเบ้ต$ ําทีส$ ุด -1.44 และค่าความโด่ง 2.98 ตามลําดับ และด้าน
ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร (Sat3) โดยมีค่าความเบ้สูงสุดที$ -0.96 และ
ค่าความโด่ง 0.77 ตามลําดับซึ$งจากค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตที$วดั ระดับความ
คิดเห็นหรือความรูส้ กึ พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
ส่วนตัวแปรทีเ$ กีย$ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น พบว่า ความเบ้และ
ความโด่ ง ที$แ สดงว่ า ข้อ มู ล มีก ารแจกแจงแบบปกติ เ ช่ น กัน โดยพบว่ า ตัว แปรด้ า นการทํ า งาน
อาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง (Beh6) มีค่าความเบ้ต$ ําสุดที$ -1.49 โดยมีค่าความโด่งอยู่ท$ี 2.71 และตัว
แปรด้านการทํางานเพื$อประโยชน์ต่อผูอ้ $นื (Beh2) มีค่าความเบ้สูงสุดที$ -0.84 และมีค่าความโด่งที$
0.02
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ตาราง 19 ค่าเฉลีย$ ส่วนเบีย$ งเบนมาตรฐานค่าความเบ้ค่าความโด่งของข้อมูลทีไ$ ด้จากการวัดตัวแปร
สังเกตในการวิจยั ในกลุ่มรวม
ตัวแปร
Motiv1
Motiv2
Motiv3
SocSup1
SocSup2
SocSup3
SocSup4
Sat1
Sat2
Sat3
Beh1
Beh2
Beh3
Beh4
Beh5
Beh6

n
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319

Minimum Maximum
3.33
6.00
3.00
6.00
4.00
6.00
1.67
6.00
1.00
6.00
1.00
6.00
1.00
6.00
1.00
6.00
1.00
6.00
2.67
6.00
2.00
6.00
3.33
6.00
3.33
6.00
3.00
6.00
3.33
6.00
2.00
6.00

Mean
5.37
5.40
5.76
4.81
3.94
4.23
4.17
4.91
5.06
5.30
5.26
5.31
5.45
5.35
5.44
5.27

Std. Deviation Skewness Kurtosis
0.56
-0.89
0.42
0.60
-1.10
1.30
0.44
-1.83
2.77
0.82
-0.80
1.05
1.05
-0.34
0.09
1.08
-0.56
0.32
1.15
-0.82
0.55
0.93
-1.44
2.98
0.82
-1.27
2.84
0.71
-0.96
0.77
0.83
-1.04
0.38
0.69
-0.84
0.02
0.67
-1.30
1.14
0.74
-1.33
1.21
0.64
-1.10
0.39
0.77
-1.49
2.71
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4.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในการหาค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate
relationship) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
จากตาราง 20 พบว่ากลุ่มรวมตัวแปรสังเกตทีศ$ กึ ษามีความสัมพันธ์กนั ทังL เชิงบวกค่า
สัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์มคี ่าอยู่ระหว่าง 0.152 ถึง 0.776 (p < .01) โดยที$หากพิจารณาเฉพาะ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น พบว่า พฤติกรรมด้านการทํางานโดยไม่หวังสิง$ ตอบ
แทนในรูปของทรัพย์สนิ เงินทองมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส$ ุดกับแรงจูงใจอาสาด้านมีเป้าหมาย
หมายในการช่วยเหลือผูอ้ $นื (r=0.520, p < .01) พฤติกรรมด้านการทํางานเพื$อประโยชน์ต่อผูอ้ $นื มี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกมากที$สุ ด กับ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมในการทํ า งานอาสาสมัค รด้า นการ
สนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์ (r=0.647, p < .01) พฤติกรรมด้านการทํางานด้วยความสมัครใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกมากทีส$ ุดกับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครด้านความพึงพอใจต่อผู้
ร่วมทํางานอาสาสมัคร (r=0.520, p < .01) พฤติกรรมด้านการทํางานด้วยความรูค้ วามสามารถตาม
ศักยภาพของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที$สุดกับความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครด้าน
ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร (r=0.647, p < .01) พฤติกรรมด้านการ
ทํางานด้วยความสุขใจมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที$สุดกับแรงจูงใจอาสาด้านมีเป้าหมายหมายใน
การช่วยเหลือผูอ้ $นื (r=0.655, p < .01) และพฤติกรรมด้านการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$องมี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกมากที$สุ ด กับ แรงจูง ใจอาสาด้า นมีเ ป้ า หมายหมายในการช่ ว ยเหลือ ผู้อ$ ืน
(r=0.592, p < .01)
เมื$อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์ของตัวแปร Tabachnick และ Fidell (2001: 8283) ที$ได้เสนอว่าหากตัวแปรมีความสัมพันธ์เกินกว่า 0.90 จะเกิดปญั หาภาวะร่วมกันเส้นตรง
(Multicollinearity) ดังนันL ตัวแปรทีใ$ ช้ในการศึกษาครังL นีLไม่มตี วั แปรทีม$ คี ่าเกินกว่า 0.90 จึงกล่าวได้
ว่าตัวแปรที$ศกึ ษาทังL หมดไม่มปี ญั หาภาวะร่วมกับเส้นตรงเชิงพหุ ผู้วจิ ยั จึงได้นําข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป
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ตาราง 20 ค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม
ตัวแปร
Motiv1
Motiv2
Motiv3
SocSup1
SocSup2
SocSup3
SocSup4
Sat1
Sat2
Sat3
Beh1
Beh2
Beh3
Beh4
Beh5
Beh6

Motiv1
1
0.492**
0.431**
0.468**
0.287**
0.245**
0.273**
0.473**
0.392**
0.558**
0.435**
0.522**
0.394**
0.487**
0.543**
0.489**

Motiv2 Motiv3 SocSup1 SocSup2 SocSup3 SocSup4
1
0.412**
0.468**
0.356**
0.262**
0.152**
0.366**
0.432**
0.495**
0.520**
0.550**
0.431**
0.504**
0.655**
0.592**

1
0.501**
0.085
0.057
0.087
0.334**
0.237**
0.457**
0.163**
0.454**
0.334**
0.406**
0.404**
0.367**

1
0.423**
0.347**
0.269**
0.544**
0.496**
0.651**
0.329**
0.647**
0.460**
0.546**
0.511**
0.561**

1
0.672**
0.441**
0.367**
0.518**
0.346**
0.351**
0.261**
0.294**
0.321**
0.385**
0.334**

1
0.700**
0.377**
0.501**
0.298**
0.365**
0.181**
0.276**
0.180**
0.244**
0.240**

1
0.415**
0.504**
0.292**
0.308**
0.170**
0.202**
0.197**
0.210**
0.175**

Sat1

Sat2

Sat3

Beh1

Beh2

Beh3

Beh4

Beh5

Beh6

1
0.712**
0.660**
0.325**
0.426**
0.409**
0.534**
0.531**
0.568**

1
0.658**
0.440**
0.423**
0.520**
0.481**
0.511**
0.504**

1
0.341**
0.608**
0.492**
0.647**
0.639**
0.555**

1
0.501**
0.591**
0.532**
0.443**
0.501**

1
0.672**
0.763**
0.698**
0.713**

1
0.643**
0.535**
0.605**

1
0.724**
0.721**

1
0.776**

1

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.01
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ส่วนที 5 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
ความเทียงตรงเชิ งองค์ประกอบ
การวิเคราะห์เพื$อตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบจําลองสมการโครงสร้างของ
ปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมที$มตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง พิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์ (Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดล
การวัด (Measurement Model) ดังตาราง 21
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความเทีย$ งตรงในแต่ละองค์ประกอบภายในโมเดล
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสังเกต

Mot

Motiv1
Motiv2
Motiv3
SocSup1
SocSup2
SocSup3
SocSup4
Sat1
Sat2
Sat3
Beh1
Beh2
Beh3
Beh4
Beh5
Beh6

Soc

Sat

Beh

Factor Loading
b
S.E.
B
0.41
0.03
0.74
0.41
0.04
0.68
0.26
0.03
0.60
0.38
0.05
0.47
0.95
0.07
0.91
0.80
0.07
0.74
0.56
0.07
0.49
0.79
0.04
0.85
0.69
0.04
0.84
0.55
0.04
0.78
0.50
0.04
0.60
0.60
0.03
0.87
0.50
0.03
0.75
0.65
0.03
0.88
0.52
0.03
0.81
0.64
0.04
0.82

t
14.05**
11.16**
9.71**
7.90**
13.71**
11.75**
7.90**
18.47**
17.38**
15.61**
11.19**
19.10**
15.12**
19.39**
16.96**
17.30**

R2
0.54
0.46
0.36
0.22
0.82
0.55
0.24
0.72
0.71
0.61
0.36
0.76
0.56
0.77
0.66
0.67

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.01
จากผลวิเคราะห์ความเทีย$ งตรงในแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ว่าแบบจําลองสมการเชิง
โครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในแต่ละองค์ประกอบต่างมีความตรง(Validity) ทังL นีLเนื$องจากค่านํL าหนัก
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ปจั จัย (Factor Loading) ตังL แต่ 0.30 ขึนL ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสําคัญทางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Kline, P. 1994: 28-41) โดยสรุปได้ดงั นีL
แรงจูงใจอาสา (Mot) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต ได้แก่ ด้านต้องการให้สงั คมเห็น
คุณค่าในตนเอง (Motiv1) ด้านมีเป้าหมายหมายในการช่วยเหลือผูอ้ $นื (Motiv2) และด้านได้ทํางาน
สนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ q (Motiv3) พบว่า ตัวแปรสังเกตทังL หมดต่างมีความ
สอดคล้องกับแรงจูงใจอาสาซึง$ เป็ นตัวแปรแฝงมีนLํ าหนักปจั จัยตังL แต่ 0.30 ขึนL ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (P<0.01) ค่านํL าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.74, 0.68 และ 0.60
ตามลําดับ แต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจอาสาได้รอ้ ยละ 54, 46 และ 36
ตามลําดับ
การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร (Soc) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้แ ก่ การสนับสนุ นทางสัง คมด้านอารมณ์ (SocSup1) การสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง$ ของ
(SocSup2) การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร (SocSup3) และการสนับสนุ นทางสังคมด้าน
การประเมินคุณค่า (SocSup4) พบว่า ตัวแปรสังเกตทังL หมดมีความสอดคล้องกับการสนับสนุ นทาง
สังคมในการทํางานอาสาสมัครซึง$ เป็ นตัวแปรแฝงมีนLํ าหนักปจั จัยตังL แต่ 0.30 ขึนL ไป (ค่าสัมบูรณ์)
และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (P<0.01) ค่านํL าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ 0.47, 0.91,
0.74 และ 0.49 ตามลําดับ แต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของการสนับสนุ นทางสังคมใน
การทํางานอาสาสมัครได้รอ้ ยละ 22, 82, 55 และ 24 ตามลําดับ
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร (Sat) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต ได้แก่ ด้าน
ความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีท$ าํ (Sat1) ด้านความพึงพอใจต่อผูร้ ่วมทํางานอาสาสมัคร
(Sat2) และด้านความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ท$ไี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร (Sat3) พบว่า ตัวแปร
สังเกตทังL หมดต่างมีความสอดคล้องกับแรงจูงใจอาสาซึง$ เป็ นตัวแปรแฝง มีนLํ าหนักปจั จัยตังL แต่ 0.30
ขึนL ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (P<0.01) ค่านํL าหนักปจั จัย (Factor Loading)
เท่ากับ 0.85, 0.84 และ 0.78 ตามลําดับและแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจ
อาสาได้รอ้ ยละ 72, 71 และ 61 ตามลําดับ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น (Beh) ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต
ได้แก่ ด้านการทํางานโดยไม่หวังสิง$ ตอบแทนในรูปของทรัพย์สนิ เงินทอง (Beh1) ด้านการทํางาน
เพื$อประโยชน์ต่อผูอ้ $นื (Beh2) ด้านการทํางานด้วยความสมัครใจ(Beh3) ด้านการทํางานด้วยความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตน(Beh4)ด้านการทํางานด้วยความสุขใจ (Beh5) และด้านการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง (Beh6) พบว่า ตัวแปรสังเกตทังL หมดต่างมีความสอดคล้องกับการ
สนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครซึง$ เป็ นตัวแปรแฝงซึง$ มีนLํ าหนักปจั จัยตังL แต่ 0.30 ขึนL ไป
(ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (P<0.01) ค่านํL าหนักปจั จัย (Factor Loading) เท่ากับ
0.60, 0.87, 0.75, 0.88, 0.81 และ 0.82 ตามลําดับและแต่ละปจั จัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นได้รอ้ ยละ 36, 76, 56, 77, 66 และ 67 ตามลําดับ

121
ส่วนที 6 การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐานการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ี
ต่ อ พฤติก รรมการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยัง$ ยืน ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมองจากกรอบทฤษฎี
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น แนวคิดเรื$องแรงจูงใจอาสา แนวคิดเรื$องความพึงพอใจ
ในการทํางานอาสาสมัคร รวมถึงผลวิจยั เชิงคุณภาพผู้วจิ ยั สามารถพัฒนาแบบจําลองในรูปสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิตสิ ําเร็จรูปได้
ดังภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อฅ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองจาก กรอบแนวคิดใน
การวิจยั
จากภาพประกอบ 14 การวิเคราะห์แบบจําลอง (ก่อนปรับโมเดล) และความกลมกลืนของ
โมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบว่า สัดส่วนค่าสถิตไิ คสแควร์/ค่าชันL แห่งความ
เป็ นอิสระ ( χ 2 /df) มีค่าเท่ากับ 7.795 ซึง$ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ทก$ี ําหนดไว้ คือ น้อยกว่า 3 ดัชนีกลุ่มที$
กําหนดไว้ทร$ี ะดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ NFI =0.91, CFI =0.92 จะผ่าน
เกณฑ์แต่ดชั นี GFI = 0.77, AGFI =0.68 ซึง$ ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.90 ในขณะทีด$ ชั นีทก$ี ําหนดไว้ทร$ี ะดับ
น้อยกว่า 0.08 พบว่าแบบจําลองก่อนการปรับมีค่าดัชนี RMR = 0.081 และค่าดัชนี RMSEA =
0.146 ซึง$ ไม่ผ่านเกณฑ์ทก$ี ําหนดไว้ว่าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.08 สรุปได้ว่าแบบจําลองเชิงโครงสร้าง
ของปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมที$มตี ่ อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองในกลุ่มวุฒอิ าสา (ก่อนปรับโมเดล) ทีพ$ ฒ
ั นาขึนL ยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เท่าทีค$ วร
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ภาพประกอบ 15 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง (ก่อนปรับโมเดล)
ผู้ว ิจ ยั ดํ าเนิ น การปรับ แก้ แ บบจํา ลองให้ม ีค วามกลมกลืน มากขึLน โดยพิจ ารณาค่ า ดัช นี
Modification Indices (MI) แนะนํ าให้ปรับและยอมให้ค่าความคลาดเคลื$อนของตัวแปรสังเกตใน
แบบจําลองสมการโครงสร้างมีความสัมพันธ์กนั โดยพิจารณาตามหลักทฤษฎีและความเป็ นไปได้ใน
การอภิปรายผลซึ$งจากการปรับแบบได้มกี ารเพิม$ ค่าความสัมพันธ์จํานวน 68 พารามิเตอร์ และทํา
การตัดข้อมูลทีเ$ กิด (Outliner) จํานวน 5 ข้อมูล จนทําให้สดั ส่วนค่าสถิตไิ คสแควร์/ค่าชันL แห่งความ
เป็ นอิสระน้อยกว่า 3 โดยมีผลการวิเคราะห์สามารถแสดงผลได้ดงั ตาราง 22
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ตาราง 22 แสดงค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
χ 2 /df

GFI
CFI
NFI
RMSEA
AGFI
RMR

เกณฑ์
<3
≥ 0.90
≥ 0.90
≥ 0.90
≤ 0.08
≥ 0.90
≤ 0.08
สรุป

ค่าสถิตทิ ไ$ี ด้จากการวิเคราะห์
ก่อนปรับโมเดล
หลังปรับโมเดล
7.795
1.024
0.77
0.99
0.92
1.00
0.91
1.00
0.146
0.009
0.68
0.95
0.081
0.014
ไม่กลมกลืนกับ
กลมกลืนกับข้อมูล
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เชิงประจักษ์

ภาพประกอบ 16 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง (หลังปรับโมเดล)
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จากภาพประกอบ 16 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและ
สังคมที$มตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง (หลังปรับ
โมเดล) ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบว่าสัดส่วนค่าสถิติ
2

ไคสแควร์/ค่าชันL แห่งความเป็ นอิสระ ( χ /df) มีค่าเท่ากับ1.024 ซึง$ น้อยกว่า 3 ผ่านหลักเกณฑ์ท$ี
กําหนดไว้ดชั นีกลุ่มทีก$ ําหนดไว้ทร$ี ะดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI =0.99,
AGFI = 0.95, NFI =1.00, CFI =1.00 ผ่านเกณฑ์ดชั นีทก$ี ําหนดไว้ทร$ี ะดับน้อยกว่า 0.08 พบว่า
ดัชนี RMR = 0.014 และ RMSEA = 0.009 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกันจึงสรุปได้ว่าแบบจําลองสมการ
เชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมที$มตี ่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองเชิงประจักษ์ดงั ตาราง 22
การพิจ ารณาโมเดลสมการโครงสร้า งของป จั จัย เชิง สาเหตุ ด้า นจิต และสัง คมที$ม ีต่ อ
พฤติก รรมการทํางานอาสาสมัค รอย่างยังยื
$ นของวุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยจะพิจารณาความ
กลมกลืนของผลลัพธ์ (Component Fit Measure) ในส่วนของโมเดลโครงสร้าง (Structural Model)
โดยพบว่าประสิทธิภาพของปจั จัยเชิงสาเหตุภายใต้โมเดลในการพยากรณ์ของพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัค รอย่างยังยื
$ นและความพึง พอใจในการทํางานอาสาสมัครโดยพบว่าแรงจูงใจอาสาการ
สนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครและความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นมีความเทีย$ งตรง (Joreskog; & Sorbom. 1993: 26)
เนื$องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ 0.89 หรือคิดเป็ นร้อยละ 89.0 ซึง$ มีค่าตังL แต่
ร้อยละ 80 ขึนL ไปและยังพบว่า แรงจูงใจอาสาส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมี
ความเทีย$ งตรงเนื$องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) เท่ากับ 0.85 หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.0
มีความสามารถในการพยากรณ์พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น และความพึงพอใจใน
การทํางานอาสาสมัครได้ดแี ละยอมรับได้ (Saris; & Strenkhorst. 1984: 282) ดังตาราง 23
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุทส$ี ่งผลต่อ
ตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ qสหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร

ตัวแปรผล
ความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร

พฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ น

อิ ทธิ ผล
DE
IE
TE
R2
DE
IE
TE
R2

แรงจูงใจ
อาสา
0.95**
0.95**
0.89
0.90*
0.63**
0.27**
0.85

ตัวแปรเหตุ
การสนับสนุนทาง
ความพึงพอใจใน
การทํางาน
สังคมในการทํางาน
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
0.01
0.01

0.67**
0.67**

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.05
ค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลของตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิตทิ $รี ะดับ 0.01 จากการวิเคราะห์
แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม$ ตี ่อพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัค รอย่ างยังยื
$ น ของวุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยจะพิจ ารณาความกลมกลืนของผลลัพ ธ์
(Component Fit Measure) ในส่วนของแบบจําลองเชิงโครงสร้าง (Structural Model) โดยผูว้ จิ ยั
อธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั ตาราง 24
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ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที$ 1 (H1) แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
สมมติฐานที$ 2 (H2) การสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยื
$ น
สมมติฐานที$ 3 (H3) ความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัครมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
สมมติฐานที$ 4 (H4) แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร

ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
อิ ทธิ พล
ยอมรับ/ปฏิ เสธ
DE = 0.27
ยอมรับ
DE = 0.001

ปฏิเสธ

DE = 0.67

ยอมรับ

DE = 0.95

ยอมรับ

สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที 1 แรงจูงใจอาสามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อพฤติ กรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ น โดยมีค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เมื$อทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติของค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลพบว่ าค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติท$ีระดับ 0.05
ผลการวิจยั นีLจงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที$ 1 นอกจากนีLยงั พบว่าแรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นผ่านตัวแปรความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัคร ด้วยค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.63 เมื$อทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่า
สัมประสิทธิ q ตัวแปรทีส$ ่งผลอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นมากทีส$ ุด คือ
แรงจูงใจอาสา โดยมีค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.90 ตามลําดับ
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ ที 2 การสนั บสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครมี
อิ ทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อพฤติกรรม
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น โดยมีค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.01 เมื$อทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตทิ $ี
ระดับ 0.01ผลการวิจยั นีLจงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ข้อที$ 2

127
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อที 3 ความพึ งพอใจในการทํางานอาสาสมัครมี อิทธิ พ ล
ทางอ้อมเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น โดยมีค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.67
เมื$อทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.01 ผลการวิจยั นีLจงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที$ 3
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที 4 แรงจูงใจอาสามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อความพึ ง
พอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัครโดยมีค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.95 เมื$อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลพบว่าค่าสัมประสิทธิ qอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร$ี ะดับ 0.01 ผลการวิจยั
นีLจงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที$ 4
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ตอนที 3 แนวทางการส่งเสริ มการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ผลการวิจยั ในส่วนนีLเป็ นการตอบความมุง่ หมายการวิจยั ข้อที$ 3 เพื$อค้นหาแนวทางส่งเสริม
การทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยัง$ ยืน ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง โดยนํ า ข้อ ค้ น พบที$ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาวิจยั ในระยะที$ 2 เกี$ยวกับปจั จัยเชิงสาเหตุ ด้านจิตและสังคมที$มตี ่ อพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองมาเป็ นกรอบการสร้างแนวคําถามเพื$อหาแนว
ทางการส่ งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง โดยผลการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนีL
ส่วนที$ 1 ข้อมูลพืนL ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส่วนที$ 2 แนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
1) ด้านบุคคล
2) ด้านกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ส่วนที 1 ข้อมูลพื%นฐานของผูใ้ ห้ข้อมูล
ข้อมูลพืนL ฐานของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที$ 3 สรุปได้ดงั ตาราง 25
ตาราง 25 ข้อมูลกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที$ 3
ลําดับ
ชื$อสมมติ
ที$
1
คุณนิดา

2

คุณบุญชัย

เพศ
หญิง

ชาย

3

คุณวีระ

ชาย

4

คุณอิสระ

ชาย

5

คุณจักริน

ชาย

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
$
ษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
$
ษย์
ธนาคารสมอง

ความเชีย$ วชาญ/ตําแหน่ ง
เกีย$ วกับการทํางานอาสาสมัคร
ประสานและอํานวยการธนาคาร
สมอง/นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
ประสานและอํานวยการธนาคาร
สมอง/นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
ทีป$ รึกษาด้านผูส้ งู อายุ
ทีป$ รึกษาด้านผูส้ งู อายุ
การศึกษา การปกครอง ด้าน
บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
/ประธานวุฒอิ าสา
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ตาราง 25 (ต่อ)
ลําดับ
ชื$อสมมติ
ที$
6
คุณระวี

เพศ
ชาย

ธนาคารสมอง

7

คุณยินดี

ชาย

ธนาคารสมอง

8

คุณฉัตรชัย ชาย

ธนาคารสมอง

9

คุณราเชน

ชาย

ธนาคารสมอง

10

คุณลักษณ์

ชาย

ธนาคารสมอง

11

คุณลิขติ

ชาย

ธนาคารสมอง

12
13

คุณตะวัน ชาย
คุณมานะ ชาย

ธนาคารสมอง
ธนาคารสมอง

14
15

คุณพิภพ ชาย
คุณมงคล ชาย

ธนาคารสมอง
ธนาคารสมอง

16
17
18

คุณสมัย ชาย
คุณโสภณ ชาย
คุณพัฒนา ชาย

ธนาคารสมอง
ธนาคารสมอง
ธนาคารสมอง

สังกัด

ความเชีย$ วชาญ/ตําแหน่ ง
เกีย$ วกับการทํางานอาสาสมัคร
การเกษตร การเงิน การคลัง
งบประมาณ/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา สถาปตั ยกรรม
บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
/ประธานวุฒอิ าสา
สังคม ชุมชน แรงงาน/ประธาน
วุฒอิ าสา
การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา สังคม ชุมชน
แรงงาน/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา การปกครอง
การเมือง คมนาคมและการ
สื$อสาร/ประธานวุฒอิ าสา
การเกษตร/ประธานวุฒอิ าสา
วิศวกรรม สังคม ชุมชน
แรงงาน การวางแผนพัฒนา/
ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา/ประธานวุฒอิ าสา
วิศวกรรม กฎหมาย การ
ประชาสัมพันธ์ คมนาคมและ
การสื$อสาร/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา/ประธานวุฒอิ าสา
การศึกษา สังคม ชุมชน/
ประธานวุฒอิ าสา
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ผู้ให้ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที$ 3 ประกอบด้วยวุฒอิ าสาธนาคารสมองจํานวน 14 ท่าน
ผูเ้ ชี$ยวชาญเกี$ยวกับผูส้ ูงอายุ 2 ท่าน และเจ้าหน้ าทีใ$ นกลุ่มประสานและอํานวยการธนาคารสมอง
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 18 ท่าน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย และมี
ความรูค้ วามเชีย$ วชาญในเรือ$ งการศึกษา ชุมชน และสังคม
ส่วนที 2 แนวทางส่งเสริ มการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ผูว้ จิ ยั ค้นหาแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมองจากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกกับกลุ่มผู้ประสานและอํ านวยการธนาคารสมอง ผู้เ ชี$ยวชาญด้าน
ผูส้ ูงอายุ และประธานวุฒอิ าสาธนาคารสมองในเรื$องการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ น
ประเด็นหลักของข้อค้นพบแบ่งออกได้เป็ น 2 มิติ คือ มิตดิ า้ นบุคคล และมิตดิ า้ นกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
$ น โดยมีรายละเอียด ดังนีL
1. แนวทางส่งเสริ มการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้านบุคคล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ เ$ี กีย$ วข้องกับการทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองจํานวน 18 ท่าน ในประเด็นการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นให้กบั บุคคล
เรือ$ งแรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครให้กบั วุฒอิ าสาธนาคารสมอง สรุป
แนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นทีส$ าํ คัญได้ดงั นีL
1.1 ด้านแรงจูงใจอาสา
การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นในประเด็นการส่งเสริมแรงจูงใจ
อาสาให้กบั วุ ฒอิ าสาธนาคารสมอง สรุปแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นที$
สําคัญได้ดงั นีL
ก) สร้างคุณค่าในตนเอง
การส่งเสริมแรงจูงใจอาสาเพื$อให้รูส้ กึ ถึงคุณค่าในตนเอง สามารถทําได้โดย
การพูดหรือการอธิบายทังL ในรูปแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น ในการประชุมประจําเดือน
หรือการพูดคุยเป็ นรายบุคคล เพื$อจูงใจให้วุฒอิ าสาเห็นว่า การทํางานอาสาสมัครทําให้วุฒอิ าสาได้
ทําประโยชน์ เพื$อผู้อ$ ืนด้วยการใช้ความรู้ความสามารถที$มอี ยู่ ถึงแม้จะยุติบทบาทจากการทํางาน
ประจําหรือการทํางานเพื$อการเลียL งชีพแต่ยงั คงเป็ นทรัพยากรทีม$ คี ุณค่าต่อสังคม และเป็ นพลังสําคัญ
ในการขับเคลื$อ นการพัฒนาประเทศ นอกจากนีL ก ารทํ างานอาสาสมัค รทํา ให้วุ ฒอิ าสาได้รบั การ
ยอมรับในสังคมในฐานะของการผู้ให้แก่สงั คมมิใช่ภาระที$ต้องดูแล ดังนันL การทํางานอาสาสมัครจึง
เป็ นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กบั วุฒอิ าสาด้วยการสร้างคุณค่าให้กบั ผูอ้ $นื
“ผูส้ งู อายุบางท่านก็ยงั มีความรูค้ วามสามารถทีจะช่วยสังคมได้ เราก็บอก
เค้าว่า การมาทําตรงนี8มนั แสดงให้สงั คมเห็นว่าผูส้ งู อายุไม่ใช้ภาระสังคม แต่เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่า
เราทุกคนก็ทราบดีว่าตอนนี8เมืองไทยเป็ นสังคมผูส้ งู อายุแล้ว” (คุณนิดา)
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“ส่วนใหญ่เราจะจูงใจให้เขาเห็นว่าการมาทํางานอาสาสมัครทําให้ได้ม ี
โอกาสได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ ทําให้เป็ นผูส้ งู อายุทมีี คุณค่า” (คุณบุญชัย)
“อย่างผมถึงแม้จะเกษียณมาหลายปีแต่กย็ งั ไม่ได้หยุดทํางานเลย เพราะเรา
ก็อยากมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนของเรา ทัง8 ในกลุ่มผูส้ งู อายุและคนในชุมชนในเขามีอาชีพ มีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขน8 ึ และก็มโี อกาสได้เป็ นวิทยากรให้ความรูก้ บั นักเรียน ทําให้ชวี ติ เรามีคุณค่ามีความหมาย”
(คุณอิสระ)
“การทํางานอาสาสมัครทําให้ชวี ติ มีค่ามากขึ8น ชีวติ มีความหมายมากขึ8น
จากการพัฒนาชุมชน สังคม ให้ประเทศชาติพฒ
ั นาต่อเนืองมากขึ8น” (คุณฉัตรชัย)
“มีความภาคภูมใิ จทีเราสามารถแสดงศักยภาพของเราทีมีอยูม่ าร่วมคิด
แก้ไขปญั หาให้ชุมชนในพื8นทีของเรา รวมถึงผูค้ นทีเดือดร้อนสามารถคลายปญั หาสิงเหล่านี8ได้” (คุณ
ฉัตรชัย)
ข) เสริ มกําลังให้สงั คม
การส่ ง เสริม แรงจูง ใจอาสาเพื$อ การกระตุ้ น ให้วุ ฒ ิอ าสาเห็น ว่ า การทํ า งาน
อาสาสมัครทําให้วุฒอิ าสาได้กลับเข้าสู่การเป็ นกําลังแรงงานในระบบอีกครังL ด้วยการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื$อนการพัฒนาชุมชนและสร้างสังคมให้น่าอยู่ร่วมกับหน่ วยงานของรัฐและภาคีเครือข่ายที$
เกีย$ วข้อง โดยใช้เวลาว่างจากการยุตบิ ทบาทจากการทํางานประจํามาทําประโยชน์เพื$อส่วนรวม และ
การเสีย สละเวลามาช่ ว ยเหลือ สัง คมนีL ทํ า ให้วุ ฒ ิอ าสาได้ ร บั การยอมรับ นั บ ถือ ในสัง คมและเป็ น
แบบอย่างทีด$ ใี ห้กบั ลูกหลานและคนในชุมชน
“การทํางานอาสาสมัครทําให้เราได้มโี อกาสขับเคลือนเศรษฐกิจในชุมชนให้
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีดีข8นึ และผลักดันให้จงั หวัดเป็ นแหล่งท่องเทียว แหล่งเศรษฐกิจ ” (คุณ
พัฒนา)
“การเป็ นวุฒอิ าสาอย่างน้อยช่วยเหลือประเทศและทําให้ผสู้ งู วัยได้สามารถ
มาทํางานร่วมกัน ทําให้ชุมชนได้รบั การพัฒนา ไม่ว่าจะพัฒนาท้องถิน การศึกษา ทําให้เด็กอ่านออก
เขียนได้” (คุณมงคล)
“มาทําวุฒอิ าสาตรงนี8เพราะแรงจูงใจของเราเองทีอยากเห็นสังคมมีแต่สงดี
ิ ๆ
(คุณลักษณ์)
“เป็ นวุฒอิ าสาทําให้มโี อกาสได้ช่วยเหลือสังคมบ้าง และทําให้สุขภาพดีดว้ ย
และสังคมก็มคี วามเป็ นอยูท่ ดีี ขน8 ึ ” (คุณพิภพ)
“เราต้องเข้าใจตัง8 แต่ตน้ ว่าการทํางานอาสามันเป็ นเรืองของการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพือช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม เพราะวุฒอิ าสาก็เป็ นคนทีอยูใ่ นชุมชน เมือมี
โอกาสก็ควรได้มาช่วยกันตรงนี8 ดีกว่าการอยูว่ ่างๆ ให้ค่อยๆ หมดคุณค่าไป” (คุณวีระ)
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ค) สนองพระราชดํารัส
การส่ ง เสริมแรงจูงใจอาสาเพื$อ กระตุ้นให้เ กิด ความรู้ส ึก ว่ าเป็ น การทํางาน
สนองพระราชดํารัส โดยการเชิญชวนให้วุฒอิ าสาเห็นว่าการทีผ$ ูเ้ กษียณอายุตดั สินใจเข้าร่วมเป็ นวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองเป็ นโอกาสในการได้ทํางานสนองพระราชดํ ารัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ q
พระบรมราชินีนาถ ซึง$ มีประเด็นรับสังเกี
$ ย$ วกับเรือ$ งธนาคารสมอง โดยการนําผูท้ เ$ี กษียณอายุแล้วแต่
ยัง มีค วามรู้ค วามสามารถมาช่ ว ยงานเพื$อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของประเทศ ซึ$ง ปวงชนชาวไทย
ภาคภูมใิ จและยินดีท$ไี ด้ทํางานถวายในฐานะพสกนิกรที$ด ี ด้วยการทําหน้ าที$ตอบแทนคุณแผ่นดิน
เพื$อ สนองในพระราชดํ า รัส ของสมเด็จ พระนางเจ้า สิร ิกิติ q พระบรมราชินี น าถ ที$ท รงมีพ ระมหา
กรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาทีส$ ุดมิได้
“ธนาคารสมองมีทมาที
ี ชัดเจนผูท้ เกษี
ี ยณส่วนหนึงก็ตอ้ งการได้ใช้เวลาว่าง
หลังเกษียณทําประโยชน์ให้กบั สังคม และได้ตอบแทนคุณแผ่นดินในฐานะพสกนิกรทีดีสามารถ
มาร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองได้ เราเปิดกว้างทุกสาขาอาชีพ ทัง8 จากภาครัฐและและเอกชน”
(คุณนิดา)
“การเป็ นวุฒอิ าสาตรงนี8มนั เป็ นงานทีไม่ได้มคี ่าตอบแทน สิงทีเราจูงใจเค้า
ให้เข้ามาร่วมตรงนี8ได้คอื การทํางานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิR เพราะโครงการธนาคารสมองมา
จากพระราชดํารัสของท่านทีอยากเห็นผูเ้ กษียณอายุทมีี ศกั ยภาพได้มาช่วยพัฒนาประเทศ” (คุณบุญ
ชัย)
“เป็ นโครงการในพระราชดําริ ได้ตามรอยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ใิR นการ
ช่วยเหลือสังคม และเป็ นสิงทีดีกบั ผูท้ เกษี
ี ยณอายุ ” (คุณพัฒนา)
1.2 ด้านความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
การส่งเสริมให้วุฒอิ าสาเกิดความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครได้ดว้ ยวิธกี าร
มอบหมายงานทีเ$ หมาะสม การมีความสัมพันธ์ทด$ี กี บั ผูร้ ว่ มงาน และผลลัพธ์ทไ$ี ด้จากการทํางาน
อาสาสมัคร เพื$อให้วุฒอิ าสารูส้ กึ พึงพอใจและยินดีทจ$ี ะเสียสละ อุทศิ ตนในการเข้าร่วมประชุมและทํา
กิจกรรมช่วยเหลืออยูช่ ุมชนอยูเ่ สมอ โดยสรุปแนวทางทีส$ าํ คัญได้ดงั นีL
ก) การทํางานตามความเชียวชาญ
การส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครโดยการมอบหมายงานหรื
ออกแบบกิจ กรรมที$เ หมาะสมกับ วุ ฒ ิอ าสา ทังL ในด้ า นความรู้ค วามสามารถ ความเชี$ย วชาญ
ประสบการณ์ทต$ี รงกับวุฒอิ าสาแต่ละท่าน และความพร้อมด้านกายภาพ รวมถึงระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมทีไ$ ม่ควรต่อเนื$องยาวนานหรือผูกพันในระยะยาวเกินไป และควรรณรงค์ส่งเสริมในเรื$องการ
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื$อให้พร้อมทํางานอาสาสมัคร
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“งานอาสาทีเราสนับสนุ นให้วุฒอิ าสาทํานัน8 เราจะให้เค้าเอาความรูไ้ ปเติม
เต็มมากกว่าไปทํางานทีมีการผูกพันยาวๆ ลักษณะงานก็ตอ้ งเหมาะกับความเป็ นผูส้ งู อายุ”
(คุณนิดา)
“ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรถ้าไม่มคี วามสุขเราก็ไม่อยากทํา แล้วยิงเป็ นงานที
เราทําโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร ถ้ามาทําแล้วงานสนุ ก เพือนร่วมงานเข้าใจกัน ชุมชนเข้าใจ เห็น
ประโยชน์ทมัี นเกิดขึ8นจริงเค้าถึงจะอยากทําต่อ” (คุณวีระ)
“วุฒอิ าสาเป็ นผูส้ งู อายุกนั ทัง8 นัน8 ไม่ได้ตอ้ งทํางานประจําอะไร การมา
ช่วยงานตรงนี8 ถ้าทําแล้วสบายใจก็อยากจะทําต่อไป ทําแล้วคนเห็นประโยชน์กม็ กี ําลังใจจะทําต่อไป”
(คุณอิสระ)
“เรายังมีสุขภาพกายทีแข็งแรงและมีความรูค้ วามสามารถในการทํางาน
ก็ตอ้ งเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเวลา เพืออุทศิ ตนทํางานเพือสังคม” (คุณราเชน)
ข) การสร้างสังคมของผู้ให้
การส่ ง เสริ ม ความพึ ง พอใจในการทํ า งานอาสาสมัค รโดยการสร้ า ง
บรรยากาศที$ดใี นการทํางานร่วมกันระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสา ด้วยการพูดคุยเพื$อทําความเข้าใจกับ
สมาชิกวุฒอิ าสาอยูเ่ สมอว่า การทํางานอาสาสมัครโดยอยูบ่ นพืนL ฐานของการเป็ นผูใ้ ห้มใิ ช่การทํางาน
เพื$อ ค่ าตอบแทนใด เพื$อ ทํ าให้วุ ฒอิ าสารับรู้แ ละเข้า ใจในบทบาทของตนเองและเข้าใจในความ
แตกต่างและหลากหลายของเพื$อนสมาชิก ทําให้ทํางานอาสาสมัครด้วยความรูส้ กึ อบอุ่นใจ สบายใจ
มีชวี ติ ชีวาที$ได้มาพบปะเพื$อนๆ และทํางานอาสาสมัครร่วมกัน ซึ$งทําให้วุฒอิ าสาอยากมาเข้าร่วม
ทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง
“การมาประชุมมาทํากิจกรรมร่วมกันมันก็ช่วยให้เค้าได้ออกจากบ้านมา
พบปะเพือนฝูง ทําให้มชี วี ติ ชีวา ได้พดู คุยกับคนรุ่นเดียวกัน เข้าอกเข้าใจกัน หลายๆ ท่านทีสมัครมา
เป็ นวุฒอิ าสาก็เพราะเพือนๆ ชักชวนกันมาทํา” (คุณบุญชัย)
“ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรถ้าไม่มคี วามสุขเราก็ไม่อยากทํา แล้วยิงเป็ นงานที
เราทําโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร ถ้ามาทําแล้วงานสนุ ก เพือนร่วมงานเข้าใจกัน ชุมชนเข้าใจ เห็น
ประโยชน์ทมัี นเกิดขึ8นจริงเค้าถึงจะอยากทําต่อ” (คุณวีระ)
“ได้รบั ความสุขใจ ยินดีทได้
ี ทาํ งานร่วมกับธนาคารสมอง มาทําตรงนี8กท็ ํา
ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังใดๆ ได้รจู้ กั พรรคพวกเพือนฝูง ได้พบปะผูค้ นในชุมชน” (คุณโสภณ)
ค) ใส่ใจในผลลัพธ์
การส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครด้วยการสะท้อนให้วุฒ ิ
อาสาเห็นคุณค่าหรือผลลัพธ์จากการทํางานอาสาสมัครของตน โดยผลลัพธ์ท$เี กิดขึนL นีLนอกจากจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและผูร้ บั ความช่วยเหลือแล้วยังนํ ามาซึง$ ความภาคภูมใิ จ ความสุขใจ การได้
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เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื$อง ซึ$งทําให้วุฒอิ าสามีความตังL ใจที$จะทํางานอาสาสมัครอย่าง
ต่อเนื$อง
“ได้เห็นถึงการพัฒนาใช้ประโยชน์จากสิงทีเรามีให้เกิดคุณค่า ได้ช่วยเหลือ
คนทียากจนเราก็ภูมใิ จทีทําให้เข้าอยูด่ กี นิ ดี” (คุณยินดี)
“ได้รบั ความสุขทางใจทีได้ตอบแทนแผ่นดินเกิด ได้เห็นรอยยิ8มทีมาจาก
ความสุขของชาวบ้าน ได้รบั คําชมจากเพือนในชุมชน” (คุณตะวัน)
“ภูมใิ จทีได้นําความรูไ้ ปถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้ช่วยเหลือสังคม ก็มคี าํ ชม
จากชาวบ้าน หรือผูใ้ หญ่” (คุณมงคล)
“การเกษียณอายุไม่ใช่แปลว่าเราหมดภารกิจในการช่วยเหลือสังคมแล้ว
แต่เป็ นจุดเริมให้เราได้มเี วลาช่วยเหลือชุมชนของเราได้มากขึ8น อย่างผมเกษียณมายังไม่ได้หยุดพัก
เลย อย่างน้อยถึงเราจะเป็ นข้าราชการบํานาญเราก็ภาคภูมใิ จ” (คุณอิสระ)
2. แนวทางส่งเสริ มการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้านกระบวนการทํางาน
อาสาสมัคร
การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครด้านกระบวนการทํางานอาสาสมัครสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 5 ขันL ตอน ประกอบด้วย การสร้างหลักการ การสร้างสัมพันธ์ การสร้างกิจกรรม การ
สร้างคน และการสร้างการประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนีL
2.1 สร้างสัมพันธ์
การส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันของวุฒอิ าสา สามารถทํา
ได้โดยการประชุมร่วมกันและทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสมํ$าเสมอ โดยนอกเหนือจากการทํากิจกรรม
อาสาสมัครร่วมกันแล้วยังสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกด้วยการเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ปี ใหม่ และกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพื$อให้สมาชิกได้มโี อกาสพบปะกัน ได้รจู้ กั เครือข่ายทีส$ ําคัญในชุมชน มีโอกาสได้
แลกเปลี$ยนเรียนรูก้ นั และกัน และยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของเพื$อนสมาชิก ซึ$งการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนีLเป็ นกลไกสําคัญในการดึงดูดสมาชิกให้มาร่วมทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่าง
ต่อเนื$อง เพราะการทํางานอาสาสมัครทําให้มสี งั คมใหม่หลังการเกษียณอายุ
“วุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัดเค้าก็เหมือนเป็ นเพือนๆ กัน ไม่ใช่การทํางาน
แบบงานประจํา พอมาทําตรงนี8เค้าก็ทําแบบสบายใจไม่กดดัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ถ้าเค้าไม่มเี พือน
ก็ไม่อยากจะมา” (คุณนิดา)
“การทํางานอาสาสมัครมันต้องอาศัยคนทีเข้าใจกันนะ เพราะมันไม่มอี ะไร
ตอบแทน อีกอย่างเป็ นผูส้ งู อายุทงั 8 นัน8 บางคนใจน้อยนะก็จะหายไปเลย ถึงเค้าจะมีโครงการการ
ทํางานแต่กอ็ ยูก่ นั แบบเพือนๆ มากกว่า” (คุณบุญชัย)
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“พออายุมากแล้วก็อยากจะมีเพือนๆ คอเดียวกัน ถ้ามาทํางานด้วยกันแล้ว
ไม่เข้าใจกันมันก็จะไม่สนุ ก และไม่อยากมาอีก มีอะไรก็ควรช่วยๆ กันทํา” (คุณวีระ)
“ถ้าสบายใจทําอะไรมันก็สนุ ก และอยากจะทํา มาทํางานได้เจอเพือนๆ
ทีเข้าใจกัน เป็ นทีปรึกษากัน มันก็อยากจะทํา บางคนท้อก็มคี นคอยให้กําลังใจ มันก็ไปต่อได้”
(คุณอิสระ)
“มีความสุขทีได้มาทํากิจกรรมกับพรรคพวก ก็ชกั ชวนกันมาทําตรงนี8 ได้
พบปะเพือนฝูง ซึงก็คอยให้กําลังใจกันช่วยเหลือกัน” (คุณตะวัน)
2.2 สร้างหลักการร่วมกัน
การสร้างหลักการร่วมกันในการทํางานร่วมกันของวุฒอิ าสา สามารถทําได้
โดยการประสานงานไปยังประธานวุฒอิ าสาธนาคารสมองในแต่ละจังหวัดในการกําหนดหลักการใน
การทํา งานอาสาสมัค รร่ ว มกัน กับสมาชิก วุ ฒอิ าสาที$เ หมาะสมกับ กลุ่ ม ของตน โดยกํ า หนดเป็ น
หลัก การที$สนั L ๆ และเข้าใจง่าย เพื$อ ให้ส ะดวกในการจดจําและง่ายในการสื$อสารไปยังสมาชิกทังL
สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ หลักการที$สําคัญในการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง ได้แก่ ทํางานที$ตรงกับความรูค้ วามสามารถ ไม่ทําในสิง$ ที$ทบั ซ้อนกับหน่ วยงานที$ม ี
หน้าทีร$ บั ผิดชอบโดยตรง เน้นบทบาทของการเป็ นผูส้ นับสนุ นไม่ใช่ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง มุ่งเน้นเรื$อง
การทํางานอาสาเสียสละเพื$อส่วนรวมและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื$อง
“สภาพัฒน์ฯ ทําหน้าทีเป็ นหน่ วยงานลงทะเบียนกลางตรงนี8กเ็ พือให้วุฒ ิ
อาสาเค้าได้ทํางานทีตรงกับฟิลด์ของเค้า ใครต้องการความช่วยเหลือด้านไหน และใครทีสะดวกจะไป
ช่วยในพื8นทีนัน8 ๆ” (คุณนิดา)
“ทางธนาคารสมองมีการกําหนดบทบาทของวุฒอิ าสาไว้อย่างชัดเจนว่าจะ
ไม่ทาํ งานทับซ้อนกับหน่ วยงานอืนๆ ซึงก็ตอ้ งทําการสือสารให้เข้าตรงกัน เพราะบางจังหวัดเขาจะทํา
โครงการทีมันมีหน่ วยงานเจ้าภาพอยูแ่ ล้ว มันก็อาจจะไม่เหมาะสม ยกเว้นบางทีทีวุฒอิ าสาเค้า
เกษียณมาจากหน่ วยงานนัน8 อยูแ่ ล้ว พอเกษียณก็มาช่วยสานต่อ” (คุณบุญชัย)
“สมาชิกทุกคนก็ตอ้ งเข้าใจตรงกันก่อนว่าเราทําหน้าทีสนับสนุ นไม่ใช่
เจ้าของงาน ต้องถอดหัวโขนก่อน แล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันทําตรงนี8 มาจากหลากหลายหน่ วยงานก็
ยิงดี มันถึงจะมีเครือข่ายมาช่วยกัน” (คุณวีระ)
“การทํางานอาสาสมัครต้องไม่มคี ่าตอบแทน งบประมาณไม่จาํ เป็ นหรอก
เพราะจะเกิดการแบ่งฝกั แบ่งฝา่ ยในการบริหาร อยากให้มกี ารเปลียนแปลงทัศนคติวุฒอิ าสาตรงนี8”
(คุณจักริน)
“อยากให้ทุกคนทํางานอาสาด้วยในอาสาจริงๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ถึงแม้ 3 จังหวัดจะมีความเสียงแต่จะไม่ละความตัง8 ใจ อยากจะช่วยเหลือให้เต็มที” (คุณยินดี)
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2.3 สร้างกิ จกรรม
การส่ ง เสริมการสร้างกิจ กรรมของวุ ฒอิ าสาประกอบด้ว ยขันL ตอนที$สํา คัญ
ได้แก่ การจัดประชุมร่วมกันอย่างสมํ$าเสมอ การวางแผนจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื$อง
การติดตามผลการดําเนินงาน และการขยายผลการดําเนินงาน เพื$อให้เกิดการดําเนินกิจกรรมไปได้
อย่างต่อเนื$องและมีประสิทธิภาพ โดยอยูบ่ นพืนL ฐานของการทํางานเพื$อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนเป็ นสําคัญ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื$อง เพื$อให้เกิดความยังยื
$ นในการดําเนินงานและขยาย
ผลความสําเร็จไปยังชุมชนและพืLนที$อ$นื ๆ ซึ$งทําให้ชุมชนรับรูไ้ ด้ถงึ ความมุ่งมันทุ
$ ่มเทในการทํางาน
อาสาสมัครของวุฒอิ าสา และเกิดการยอมรับนับถือและพร้อมให้ความร่วมมือกับวุฒอิ าสาในการ
แก้ไขปญั หาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยส่งเสริมการสร้างกิจกรรมประกอบด้วยขันL ตอนที$สําคัญ
ดงนีL
1) การจัดประชุมร่วมกันอย่างสมํ$าเสมอ ด้วยการเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมอย่างสมํ$าเสมอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ หรือโซเชียลเน็ตเวิรค์ โดย
ชีLแจงให้สมาชิกเห็นความสําคัญของการมาประชุมร่วมกัน ทังL นีLควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน เพื$อสร้างบรรยากาศทีด$ ใี นการประชุมและจัดทํารายการ
งานประชุมเพื$อให้ในการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน
“กลุ่มทีแอคทิฟเค้าก็จะมีการประชุมร่วมกันเป็ นประจํา ธนาคารสมองก็ได้
มีการสนับสนุ นงบประมาณในส่วนนี8 เพือให้วุฒอิ าสาได้มาพบปะกัน หารือกันว่าจะเลือกทํากิจกรรม
อะไร ไม่งนั 8 ก็จะเงียบหายกันไป และแยกย้ายกันไปทําเป็ นรายบุคคล ซึงเราก็อยากให้เค้ารวมกลุ่มกัน
ทํา จะได้ช่วยเหลือกันด้วย” (คุณนิดา)
“ถ้าไม่มาเจอกันเลยก็ไม่รตู้ ่างคนต่างคิดอะไร ใครจะทําอะไร ยิงอายุมากๆ
กันแล้ว คิดวนไปวนมา มาช่วยกันคิดจะดีกว่า ใครรูอ้ ะไรมีอะไรก็เอามาแลกเปลียนกัน ได้เจอเพือนๆ
และก็ได้ทาํ สิงทีมีประโยชน์ดว้ ย” (คุณวีระ)
“การทํางานมันก็ตอ้ งต่อทําให้เนือง ถ้าไม่ทําเป็ นประจํามันก็จะขาดหายไป
อย่างบางคนมาประชุมมาๆ หายๆ ก็จะไม่ได้ทําอะไร ก็จะเบือแล้วก็หายไป แล้วงานทีจะทํามันก็ไม่
สําเร็จสักที” (คุณอิสระ)
“ควรต้องมีการประชุมอย่างต่อเนือง จะได้รวู้ ่ามีความคืบหน้าอะไร และจะ
ทําอะไรกันต่อไป” (คุณพิภพ)
“การประชุมพบปะกันอย่างต่อเนือง เพือแลกเปลียนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์กนั อย่างต่อเนือง ไม่ใช่นานๆ จัดที ทําให้ขาดความต่อเนืองในการทํางาน” (คุณโสภณ)
2) การวางแผนจัดกิจกรรม โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื$อสร้าง
ความรูส้ กึ มีส่วนร่วมและผูกพันในงานทีไ$ ด้รบั มอบหมาย ซึง$ สมาชิกจะแบ่งหน้าทีค$ วามรับผิดชอบกัน
ตามความถนัดและความสนใจ และการประสานงานกับเครือข่ายทีเ$ กี$ยวข้องเพื$อขอความร่วมมือและ
จัดสรรทรัพยากรที$จําเป็ นต้องใช้ในการทํากิจกรรม ทังL นีLแผนการดําเนินงานที$ดคี วรสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของหน่ วยงานรัฐในพืนL ที$ เพื$อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและจัดสรรทรัพยากรทีม$ ี
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อยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อชุมชน นอกจากนีLในการวางแผนการดําเนินงานยังเป็ นเรื$องของการ
มอบหมายหน้ า ที$ร ับ ผิด ชอบให้ ก ับ สมาชิก วุ ฒ ิอ าสาอย่ า งเหมาะสม โดยพิจ ารณาจากความรู้
ความสามารถ ความเชีย$ วชาญ ประสบการณ์และความสมัครใจ เพราะการได้ทํางานทีร$ กั หรือสนใจ
จะทําให้วุฒอิ าสาเต็มใจและทุ่มเททีจ$ ะทํางานจนบรรลุผลตามเป้าหมายทีก$ ําหนด
“เค้าก็จะวางแผนกันตอนประชุมว่าใครทําอะไร แบ่งหน้าทีกัน ส่วนใหญ่
ประธานก็จะทําหน้าทีประสานงานตรงนี8 แล้วก็ประสานงานไปยังภาคเครือข่ายว่าต้องการให้ช่วย
สนับสนุ นเรืองใด” (คุณนิดา)
“งานจะสําเร็จได้มนั ก็ตอ้ งเริมทีวางแผน แล้วนีเป็ นผูส้ งู อายุกนั ทัง8 นัน8 ยิง
ต้องคิดให้รอบคอบ จะทําอะไรต้องปลอดภัย ใครทําหน้าทีอะไร ต้องคุยกันให้เข้าใจ เวลาลงพื8นทีจะ
ได้พร้อมทํางาน” (คุณวีระ)
“ในการวางแผนจะเป็ นเรืองการประสานงานกับเครือข่ายหรือชุมชนในเรือง
การลงไปจัดกิจกรรม วุฒอิ าสาเค้าจะรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าใครเก่งเรืองอะไร เค้าก็จะแบ่งงานกันไป บางคนก็ทาํ
หน้าทีประสานงานให้ เพราะความรูใ้ นงานเค้าตอนนี8มนั ก็อาจไม่ทนั สมัยทีจะช่วยได้แล้ว” (คุณบุญ
ชัย)
“การวางแผนการทํางานเราต้องคิดก่อนว่าจะทําอะไรควรจะทําให้มนั
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เพือเป็ นการสนับสนุ นเป้าหมายของจังหวัด” (คุณลิขติ )
“ก่ อ นเราจะทํ า กิ จ กรรมอะไรเราจะหารือ กั น ก่ อ น เนื องจากเราไม่ ม ี
งบประมาณของเราเอง เราต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชน จะได้บอกได้ว่าเรามีวตั ถุประสงค์เพือ
อะไร ต้องการความร่ว มมือ อะไร อย่างในอนาคตเราวางแผนกัน เรืองจัด หาแหล่ ง นํ8 าและบริห าร
ทรัพยากรนํ8าในท้องถินให้สอดคล้องกับภูมปิ ระเทศ” (คุณมงคล)
3) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื$อง โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ตลอด
ทังL ปี เพื$อให้สมาชิกทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาจะมีการจัดกิจกรรมหรือร่วมทํากิจกรรมอะไรร่วมกับ
ชุมชน และกระตุ้นให้ส มาชิก วุ ฒอิ าสาที$มคี วามพร้อ มและสะดวกในช่ ว งเวลาดัง กล่ าวมาร่ว มทํา
กิจกรรม เพื$อ ให้วุ ฒ ิอ าสาได้ม ีบทบาทในการทํ างานเพื$อ ชุ ม ชนอย่ างสมํ$า เสมอ และทํ าให้ผ ลให้
ธนาคารสมองเป็ นทีร$ จู้ กั อย่างกว้างขวาง ซึง$ จะส่งวุฒอิ าสาได้รบั การยอมรับและเกิดเครือข่ายในการ
ทํางานร่วมกัน ตลอดจนทําให้วุฒอิ าสาได้ใช้ศกั ยภาพทีม$ อี ย่างต่อเนื$อง
“เป้าหมายสําคัญของเราเลยทีอยากเห็นเค้าทํากิจกรรมอย่างต่อเนือง เราก็
มีจดั ตัง8 จังหวัดนํ าร่องเพือเป็ นตัวแบบให้กบั จังหวัดอืนๆ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลือนการ
ทํางานของกลุ่มตัวเอง” (คุณนิดา)
“เราก็พยายามส่งเสริมให้เค้าจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนืองทัง8 แบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม ถ้าทําๆ หายๆ มันก็จะเบือ เพราะมองไม่เห็นความสําเร็จ หรือคนอืนๆ มอง
ไม่เห็นว่ากลุ่มนี8มาทําอะไรกัน” (คุณบุญชัย)
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“ถ้าไม่ทําให้มนั ต่อเนืองมันก็จะไม่ยงยื
ั น คนในชุมชนเค้าก็ยงั ไม่ได้เรียนรู้
หรือเปลียนแปลงอะไร แต่ถา้ เราทุ่มเททําอย่างต่อเนืองพอทําไปแล้วมันสําเร็จ มีคนชืนชม เราก็จะมี
กําลังทีจะทําต่อ” (คุณวีระ)
“ความจริงอาจจะไม่ตอ้ งทําอะไรมากมายหลายโครงการ แต่เน้นทําให้
สําเร็จและทําอย่างต่อเนืองจะเห็นผลได้ดกี ว่า พอรูจ้ ริงรูช้ ดั ก็ไปสอนไปพัฒนากลุ่มอืนๆ ได้ มันก็
ขยายผลงานของเราออกไป” (คุณอิสระ)
“ควรต้องจัดให้มกี จิ กรรมขึ8นทุกเดือน กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์กอ็ ยากให้ม ี
ต่อไปเรือยๆ คนก็จะมองว่าเรามีคุณค่าเพราะมาช่วยทําอะไรทีเป็ นประโยชน์อยูเ่ สมอ สมาชิกก็สนุ ก
ทีได้มาทําอะไรด้วยกันมันก็จะผูกพันกันไปเอง” (คุณระวี)
“การทํางานอย่างต่อเนืองมันดีต่อทัง8 ชุมชนและวุฒอิ าสา ชุมชนก็พฒ
ั นาขึน8
เรือยๆ วุฒอิ าสามีสุขภาพดี มีความสุขทีได้ทํางานทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ นื ได้ช่วยเหลือคนในชุมชน”
(คุณมานะ)
4) การติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้เป็ นขันL ตอนทีต$ ้องทําอยู่เสมอ
เพื$อติดตามว่าผลการทํางานของวุฒอิ าสาเป็ นไปตามเป้ าหมายที$กํ าหนดไว้หรือไม่ มีปญั หาหรือ
อุ ป สรรคใดที$ส มาชิก วุ ฒ ิอ าสาต้ อ งร่ ว มกัน แก้ ไ ข และเก็ บ เป็ น บทเรีย นสํ า หรับ การพัฒ นางาน
อาสาสมัครในอนาคตให้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง$ ขึนL
“การประเมินและติดตามผลก็สาํ คัญ เพราะหากทําร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ
ทีเค้ามีการประเมินผลโครงการ เพือให้เราก็จะได้รตู้ อ้ งพัฒนาหรือมีปญั หาอะไรทีต้องแก้ไข”
(คุณนิดา)
“เราลงมือทําไปแล้วเราก็ควรจะต้องรูว้ ่าผลมันเป็ นอย่างไร ตอบโจทย์คนใน
ชุมชนหรือไม่ ต้องทําอะไรเพิมอีกไหม ทําไปแล้วก็ตอ้ งไม่เสียทรัพยากรไปเปล่าๆ มันก็ตอ้ งดูว่าคุ่ม
ค่าหรือไม่” (คุณวีระ)
“เวลาเราจัดกิจกรรมเราก็ตอ้ งประเมินผลว่าจัดไปแล้วเค้าพึงพอใจไหม เรา
ทํางานได้ตามเป้าหมายไหม จะได้พฒ
ั นาการทํางานจองเราให้ดยี งๆ
ิ ขึน8 ไป” (คุณลักษณ์)
5) การขยายผลการดําเนินงาน โดยนํ าโครงการหรือกิจกรรมอาสาสมัครที$
ประสบสําเร็จในพืLนที$ไ ปถ่ ายทอดหรือ นํ าเสนอในเวทีท$ีเ กี$ยวข้อ งกับการพัฒนาชุ มชนและสัง คม
เพื$อ ให้เ กิด ความยังยื
$ นในการดํา เนิ น งานและทํ า ให้ผ ลงานของวุ ฒ ิอ าสาได้รบั การยอมรับอย่ า ง
กว้างขวาง ซึ$งการนํ าผลงานของวุฒอิ าสาไปขยายผลหรือต่ อ ยอดไปยังพืLนที$อ$ ืนๆ ทําให้เกิดการ
ั ญาจากรุ่ น สู่ รุ่ น
แลกเปลี$ย นเรีย นรู้ร ะหว่ า งวุ ฒ ิอ าสาในจัง หวัด ต่ า งๆ เกิด การถ่ า ยทอดภู ม ิป ญ
นอกจากนีLยงั ทําให้วุฒอิ าสาเกิดความภาคภูมใิ จและมีกําลังใจที$จะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื$อง
ต่อไป
“การขยายผลหรือต่อยอดเป็ นสิงทีทําให้โครงการมันยังยืนนะ เพราะพอ
จังหวัดนี8ทําแล้วดี ได้ผล ก็ขยายออกไปยังจังหวัดข้างเคียง ซึงก็ช่วยให้ความรูม้ นั ขยายวงกว้าง
ออกไป คนทําก็ภมู ใิ จ” (คุณบุญชัย)
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“โครงการไหนทีดีเราก็ควรจะขยายผลมันออกไปนอกชุมชน หรือจังหวัด
ของเรา และก็จะดีมากถ้าได้กระจายไปทุกจังหวัด เพราะหลายๆ เรืองทีดีกไ็ ม่ได้มใี ครนํ าไปสานต่อ
ตรงนี8กน็ ่ าเสียดาย หรือไม่กท็ าํ เอกสารเผยแพร่ ใครสนใจเรืองนี8เค้าจะได้หยิบไปทําได้” (คุณอิสระ)
“การขยายผลการทํางานมันเป็ นตัวชีวดั ว่าโครงการนี8มปี ระโยชน์ และ
สามารถนํ าไปปรับใช้ต่อได้ มีแต่ประโยชน์จะเพิมพูนขึ8น และเป็ นการให้ความรูจ้ ากรุ่นต่อรุน่ เพือให้
คนรุน่ หลังอยูส่ บาย และดําเนินชีวติ ตามรอยพ่อหลวง” (คุณลิขติ )
“วุฒอิ าสาควรจะเป็ นการทํางานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย เพือให้เกิดการต่อยอด
ขยายผล เพราะวุฒอิ าสาเป็ นผูส้ งู อายุอาจทําต่อไม่ไหวจากปญั หาสุขภาพ ดังนัน8 ถ้าจะให้เกิดความ
ยังยืนก็ตอ้ งมาร่วมมือกัน” (คุณพิภพ)
“หากจัดโครงการไปแล้วมีการสานต่อมันถึงจะยังยืน ทีมาทํากันตรงนี8อายุ
มากๆ ทัง8 นัน8 หากเป็ นโครงการทีดีกค็ วรส่งเสริมให้ขยายผลออกไป หรือฝากทางธนาคารสมองให้
ช่วยมาดูและนํ าไปประชาสัมพันธ์ต่อให้กบั ผูท้ สนใจ”
ี
(คุณพัฒนา)
2.4 สร้างคน
การสร้างคน คือ การพัฒนาและเตรีย มความพร้อ มวุ ฒอิ าสาเป็ น จุด เริม$ ที$
สําคัญของการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครได้ษย่างยังยื
$ น เพราะก่อนทีจ$ ะหยิบยื$นความช่วยเหลือ
ให้กบั ผูอ้ $นื นันL วุฒอิ าสาควรมีความพร้อมทังL ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรูท้ จ$ี าํ เป็ นในการทํางาน
อาสาสมัค ร เพื$อ ให้พ ร้อ มในการช่ ว ยเหลือ ผู้อ$ ืนและสามารถร่ว มทํากิจกรรมอาสาสมัค รได้อ ย่าง
ต่ อ เนื$ อง ด้ว ยการแลกเปลี$ยนความรู้ระหว่ างเพื$อ นสมาชิกและศึกษาดูง านหรือ ฝึ ก อบรมเพิม$ พูน
ความรู้ก ับ หน่ ว ยงานหรือ พืLน ที$ชุ ม ชนที$เ ป็ น แบบอย่ า งที$ดีใ นเรื$อ งต่ า งๆ เพื$อ นํ า ความรู้ท$ีไ ด้ ม า
ประยุกต์ใช้ภายในชุมชนของตนเอง ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเองให้
แข็งแรงอยูเ่ สมอ
“เนืองจากวุฒอิ าสาบางท่านเกษียณอายุมานาน จึงมีความจําเป็ นต้อง
พัฒนาความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ เพราะความรูท้ วุี ฒอิ าสาเคยมีอาจนํ ามาใช้ในปจั จุบนั ไม่ได้แล้ว” (คุณ
บุญชัย)
“ควรมีการเชือมโยงจากเราไปสู่วุฒอิ าสาในจังหวัดอืนๆ เพือแลกเปลียน
เรียนรูแ้ ละทําให้ความสัมพันธ์ดขี น8 ึ ” (คุณราเชน)
“ผูส้ งู อายุทจะมาทํ
ี
าตรงนี8ต้องมีสุขภาพทีดี เพราะสุขภาพเป็ นส่วนหนึงใน
การทํางานอาสาสมัคร” (คุณจักริน)
“สภาพัฒน์ควรเข้ามามีส่วนในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั วุฒอิ าสา
ในเรืองการทํางานของแต่ละจังหวัด” (คุณยินดี)
“นอกจากความรูค้ วามสามารถแล้ววุฒอิ าสาต้องมีสุขภาพทีดีดว้ ย”
(คุณอิสระ)
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“วุฒอิ าสาควรออกกําลังกายทําให้สุขภาพกายใจมีความพร้อม เพือทีเราจะ
ได้เข้าร่วมทํางานอาสาได้อย่างเต็มที สุดความสามารถ” (คุณโสภณ)
“วุฒอิ าสาควรพัฒนาศักยภาพเพิมมากขึน8 ด้วยการแลกเปลียนเรียนรู้ หรือ
มีกจิ กรรมพบปะสังสรรค์กนั เพือแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างวุฒอิ าสา” (คุณพัฒนา)
2.5 สร้างการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นกลไกสําคัญในการทําให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองเป็ นที$
รูจ้ กั และช่วยสรรหาสมาชิกใหม่เพิม$ มากขึนL ด้วยการเผยแพร่กจิ กรรมอาสาสมัครของวุฒอิ าสาผ่านสื$อ
ต่างๆ และทําให้หน่ วยงานปกครองส่วนท้องถิ$นได้รู้จกั และเข้าใจบทบาทของวุฒอิ าสา ซึ$งจะเป็ น
ประโยชน์ ในการสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน นอกจากนีLการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ของวุฒอิ าสายังเป็ นการยกย่องและเชิดชูวุฒอิ าสาทีเ$ สียสละและอุทศิ ตนในการทํางานอาสาสมัครเพื$อ
ช่วยเหลือผู้อ$นื และทําให้วุฒอิ าสาภาคภูมใิ จ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเป็ นแรงจูงใจให้ผู้
เกษียณอายุสนใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ทังL นีLในปจั จุบนั มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
การดํ า เนิ น งานของวุ ฒ ิอ าสาที$ห ลากหลาย เพื$อ ให้ เ ข้า ถึง ประชาชนทัว$ ไปได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ ทีว$ ุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัดสามารถดําเนินได้เอง และใช้เป็ น
ช่องทางในการติดต่อระหว่างผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือกับวุฒอิ าสา
“การเผยแพร่บทบาทการทํางานของวุฒอิ าสาให้เป็ นทีรูจ้ กั ไม่ว่าจะเป็ นใน
รูปแบบของวารสาร นิตยสาร เพือให้ผนู้ ําในท้องถินเขาเข้าใจเรา อยากจะเผยแพร่ขอ้ มูลให้เขารับรูว้ ่า
เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้” (คุณสมัย)
“การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองรูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
และเป็ นแหล่งเรียนรูท้ สํี าคัญเหมือนกูเกิลมาแสดงไว้ให้ประชาชนได้รบั ทราบโดยทัวกัน เพือช่วยใน
การขับเคลือนกิจกรรมและเป็ นแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญั ญาของวุฒอิ าสา” (คุณฉัตรชัย)
“ทางธนาคารสมองจะรวบรวมผลงานของวุฒอิ าสาทัวประเทศมาจัดทําเป็ น
จุลสารเผยแพร่ เพือให้ประชาชนทัวไปทราบว่าวุฒอิ าสาทําอะไรกัน และเป็ นตัวอย่างทีดีให้กบั วุฒ ิ
อาสาในจังหวัดอืนๆ ซึงทําให้เจ้าของผลงานเขาก็ภาคภูมใิ จ” (คุณบุญชัย)
“เราต้องประชาสัมพันธ์วุฒอิ าสาให้รจู้ กั อย่างแพร่หลาย ให้ประชาชน
รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาของเรา เพราะเราเป็ นส่วนหนึงทีอยากให้พน้ี องไม่ใช่แค่วุฒอิ าสา
แต่ตอ้ งการให้หลายๆ ฝา่ ย หลายๆ ส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําภารกิจทียิงใหญ่ในครัง8 นี8”
(คุณลักษณ์)
“ทางธนาคารสมองได้ทําหน้าทีรวบรวมผลงานของวุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัด
เพือนํามาเผยแพร่ในจุลสาร เว็บไซต์ เพือประชาสัมพันธ์ให้ธนาคารสมองเป็ นทีรูจ้ กั และใช้เป็ นข้อมูล
จูงใจให้ผทู้ กํี าลังจะเกษียณอายุสนใจสมัครเป็ นวุฒอิ าสา” (คุณนิดา)
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“ทําในสิง$ ดีๆ แล้วก็ตอ้ งบอกต่อ ให้คนอื$นๆ เค้ารูบ้ า้ งว่าผูส้ งู อายุทาํ อะไรได้
มากมาย เผื$อมีคนสนใจกิจกรรมนันL เค้าก็จะได้ตดิ ต่อมา ขอความช่วยเหลือจากเรา เราก็จะเป็ นที$
รูจ้ กั มากขึนL ผูส้ งู อายุคนอื$นเค้าจะได้สนใจมาทําบ้าง” (คุณวีระ)
“การประชาสัมพันธ์มนั ก็เหมือนการช่วยเผยแพร่ความรู้ คนทํางานเค้าก็
ภูมใิ จ มีกําลังใจทีท$ ําแล้วมีคนเห็นคุณค่ะ อีกอย่างคนอื$นๆ ก็จะอยากมาทําบ้าง” (คุณอิสระ)
แนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นสามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ดงั
ภาพประกอบ 16

ภาพประกอบ 17 แนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
จากภาพประกอบ 17 สรุปได้ว่า การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองประกอบด้วยการส่งเสริมใน 2 มิติ ไปพร้อมกัน คือ มิตดิ า้ นบุคคล คือ การสร้าง
แรงจูงใจอาสา ด้วยการสื$อสารให้วุฒอิ าสาเห็นประโยชน์ของการทํางานอาสาสมัคร ได้แก่ การสร้าง
คุณค่าในตนเอง มีส่วนร่วมในการเสริมกําลังให้สงั คม และได้ทํางานสนองพระราชดํารัส และการ
สร้างความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร ด้วยการมอบหมายงานทีต$ รงตามความสามารถของวุฒ ิ
อาสา ภายใต้การทํางานด้วยบรรยากาศของการเป็ นผู้ให้ และสร้างความภาคภูมใิ จในผลลัพธ์ของ
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การทํางานอาสาสมัครให้กบั วุฒอิ าสา ภายใต้การดําเนินงานในมิติด้านกระบวนการ ซึ$งในลําดับ
ขันL ตอนของกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
$ นอาจแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและ
ความพร้อมของวุฒอิ าสาแต่ละจังหวัด และลําดับขันL ตอนอาจมีการปรับเปลี$ยนไปเมื$อสถานการณ์
แวดล้อมทางสังคมมีการเปลีย$ นแปลง

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรืองการวิจยั แบบผสานวิธเี พือส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองมีจุ ด มุ่ ง หมายตามระยะของการวิจ ยั ดัง นี& ระยะที 1 เพือทําความเข้าใจ
ความหมาย กระบวนการ และเงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ระยะที 2 เพือศึกษา
อิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของ
วุฒอิ าสาธนาคารสมอง และระยะที 3 เพือสร้างแนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง การวิจยั ครัง& นี&ใช้การวิจยั ผสานวิธ(ี Mixed Methods Research) รูปแบบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Design) (Creswell; & Plano, 2011) แบบแผนการวิจยั ทีแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ เริมต้นระยะที 1 ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกกับวุฒ ิ
อาสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา ซึงผูว้ จิ ยั คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของการเป็ นตัวแบบทีดี
(Best Practice) ทีผูว้ จิ ยั กําหนดขึน& จากการทบทวนเอกสารทีเกียวข้องกับวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
การวิจยั ระยะที 2 ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธเี ชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลกับวุฒอิ าสาทีเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างใน 12 จังหวัด ด้วยเครืองมือทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน& จากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที 1 และการ
วิจยั ระยะที 3 ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าทีกลุ่มงานประสานและอํานวยการ
ธนาคารสมอง ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับผูส้ ูงอายุ และประธานวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกซึงผูว้ จิ ยั สร้างประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจากผลการวิจยั ทีในการวิจยั ในระยะที 1 และ 2
ผลการศึกษาทีได้นํามาใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมอง ผู้วจิ ยั นํ าเสนอการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
ตามลําดับดังต่อไปนี&
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที 1
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที 2
1.3 สรุปผลการวิจยั ระยะที 3
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 1
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 2
2.3 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 3
3. ข้อจํากัดการวิจยั
4. ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
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สรุปผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั ระยะที 1
การศึกษาวิจยั ในระยะที 1 มีจุดมุ่งหมายเพือทําความเข้าใจความหมายของการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน และเงือนไขของการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
วุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัดนคราชสีมา ซึงผูว้ จิ ยั คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของการเป็ นตัวแบบที
ดี (Best Practice) ทีผู้วจิ ยั กําหนดร่วมกับการขอคําแนะนํ าจากผู้รบั ผิดชอบในการประสานและ
อํานวยการธนาคารสมอง จํานวน 10 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึงดําเนินการตรวจสอบความตรงโดย
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะจํานวน 3 ท่าน และนํ าข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญมาปรับประเด็นการสนมนา
กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความน่ าเชือของ
ข้อมูลด้วยการนํ าส่งให้ผู้ให้สมั ภาษณ์สอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Member Checks) หากมี
ประเด็นใดทีไม่ตรงกับความเป็ นจริงผูว้ จิ ยั จะดําเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี&ผูว้ จิ ยั ยังทํา
การตรวจสอบร่องรอย (Audit Trial) เพือดูความเชือมโยงของข้อมูลต่างๆ ทีรวบรวมได้ว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือเป็ นไปได้หรือไม่ โดยหลักฐานทีผู้วจิ ยั ทําการตรวจสอบร่องรอย ได้แก่ บันทึก
ภาคสนาม และบันทึกการถอดเทปการสัมภาษณ์ ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี&
การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนมีความหมายใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ทําไปไม่หวังผล
คือ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิงตอบแทน 2) ทําประโยชน์ เพือผู้อนื คือ การกระทําทีมี
เป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้อนเป็
ื นสําคัญ 3) ไม่ฝืนใจทํา คือ การกระทําทีเกิดขึน& ด้วยความ
สมัครใจโดยมิได้มกี ารบังคับ 4) ทําด้วยความรูท้ มีี คือ การกระทําด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถ
ตามศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือผูอ้ นื 5) ทําด้วยความสุขใจ คือ การกระทําด้วยความสุขใจ
จากการเป็ นผูใ้ ห้ หรือการได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือประโยชน์สุขของผูอ้ นื 6) ทําต่อเนืองไปไม่
ย่อท้อ คือ การกระทําทีมีความต่อเนืองจากอันเป็ นผลมาจากการได้รบั ประสบการณ์ทางบวกจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
กระบวนการทํางานอาสาสมัค รอย่างยังยืนประกอบด้ว ย 5 ขัน& ตอนทีสําคัญ ได้แ ก่
1) สร้างหลักการร่วมกัน คือ การกําหนดข้อตกลงในการทํางานร่วมกันและลักษณะงานอาสาสมัครที
เหมาะสมกับกลุ่ม 2) สร้างสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาในทุก
ขัน& ตอนการดําเนิน งาน ด้วยการสร้างความเข้าใจซึงกันและกันและมีน&ํ าใจต่อกัน 3) สร้างกิจกรรม
คือ การสร้างกิจกรรมอาสาสมัครของวุฒอิ าสาให้ประสบความสําเร็จและเป็ นทียอมรับประกอบด้วย
ขัน& ตอนต่ า งๆ ทีสํ า คัญ ได้แ ก่ ประชุ ม ร่ ว มกัน อย่า งสมําเสมอ การวางแผนจัด กิจกรรม การจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนือง การติดตามผลการดําเนินงาน และการขยายผลการดําเนินงาน 4) สร้างคน
คือ การพัฒนาศักยภาพของวุฒอิ าสาให้สามารถทํางานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนืองและมีความสุข
และการเตรีย มความพร้อ มสมาชิก ใหม่ ใ นสามารถร่ ว มทํ า งานอาสาสมัค รกับ เพือนสมาชิก ได้
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5. สร้างการประชาสัมพันธ์ คือ การแพร่ผลงานของวุฒอิ าสาสู่สาธารณชน ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่ผลการดําเนินงานของวุฒ ิ และการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาของ
วุฒอิ าสาเพือประโยชน์ต่อสังคม
เงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี&
การดําเนินการสนทนากลุ่มกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาได้มกี าร
แลกเปลียนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครร่วมกัน และสรุปร่วมกันถึงเงือนไขของการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน ซึงสามารถสรุปได้เป็ น 2 ประเด็น ดังนี&
1. เงือนไขจากตัวบุคคล เป็ นสาเหตุภายในตัวบุคคล ได้แก่ 1) แรงบันดาลใจหรือสิง
กระตุ้นหรือผลักดันให้วุฒอิ าสาทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
แรงในตนเอง แรงส่งสู่เป้าหมาย และแรงรับจากผูอ้ นื และ 2) ความพอใจหรือความรูส้ กึ ทางบวกของ
วุฒอิ าสาทีมีต่อประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัคร ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ พอใจในงานที
ทํา พอใจในเพือนร่วมงาน และพอใจในผลงาน
2. เงือนไขจากสภาพแวดล้อม เป็ นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การได้รบั การ
สนับสนุ นหรือความช่วยเหลือในการทํางานอาสาสมัคร ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ได้รบั กําลังใจ การได้รบั สิงของ การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และการได้รบั คําแนะนํา
จากเงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในงานวิจยั เชิงคุณภาพระยะที 1 ผูว้ จิ ยั
นํามาเป็ นนิยามปฏิบตั กิ ารของการพัฒนาแบบวัดตัวแปรตามในงานวิจยั ระยะที 2 ด้วยวิธเี ชิงปริมาณ
สรุปผลการวิ จยั ระยะที 2
การศึกษาวิจยั ระยะที 2 มีจดุ มุ่งหมายเพือศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีมี
ต่ อ พฤติก รรมการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ า งยังยืน ของวุ ฒ ิอ าสาธนาคารสมอง ประชากรในการ
ศึกษาวิจยั คือ วุฒอิ าสาธนาคารสมองใน 76 จังหวัด ทีลงทะเบียนอย่างเป็ นทางการกับธนาคาร
สมองและยินดีเปิ ดเผยข้อมูลจํานวนทัง& สิน& 4,912 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขัน& ตอน (Multi-stage sampling) เริมจากการแบ่งชัน& ภูมโิ ดยภาค และสุ่มเลือกจังหวัดทีเป็ น
ตัวแทนแต่ละภาคด้วยการสุ่มอย่างง่าย ได้จงั หวัดทีเป็ นตัวแทนแต่ละภาค จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย ลําปาง อุตรดิตถ์ บุรรี มั ย์ มหาสารคาม สุรนิ ทร์ ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร ี สุราษฎร์ธานี
พัทลุง และสงขลา ในขัน& ตอนสุดท้ายสุ่มเลือกวุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัดด้วยการสุ่มอย่างง่าย (ตาราง
11 หน้า 79) รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 818 คน และได้รบั แบบสอบถามทีสมบูรณ์กลับมาทัง& สิน& 319
ชุด เครืองมือทีใช้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน& โดยใช้ผลการวิจยั
ในระยะที 1 ในเรืองเงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจอาสา
ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร และการสนับสนุ นทางสังคม ดําเนินการตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนื&อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และแบบวัดจํานวน 5
ท่าน พบว่า มีขอ้ คําถามจํานวน 48 ข้อทีมีค่า IOC ของเครืองมืออยู่ระหว่าง 0.6-1 และนํ าเครืองมือ
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วัดทีผ่านการแก้ไขปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) จํานวน 40 คนเพือตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
ด้านความเชือมัน (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ sแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ s alpha
coefficient) พบว่า มีค่าความเชือมันทัง& ฉบับเท่ากับ .97 ความเชือมันตามองค์ประกอบหลัก ได้แก่
แรงจูงใจอาสาเท่ากับ 0.74 ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครเท่ากับ 0.95 และการสนับสนุ น
ทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครเท่ากับ 0.89
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขอแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างของปจั จัยเชิง
สาเหตุ ด้านจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจําลอง
ดังกล่าวเป็ นทียอมรับได้ (ตาราง 22 หน้า 121) โดยมีค่าสถิตไิ คสแควร์/ ค่าชัน& แห่งความเป็ นอิสระ
2

( χ /df) มีค่าเท่ากับ 1.024 ซึงน้อยกว่า 3 ผ่านหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ดชั นีกลุ่มทีกําหนดไว้ทระดั
ี บ
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI =0.99, AGFI = 0.95, NFI =1.00, CFI
=1.00 จะผ่านเกณฑ์ดชั นีทกํี าหนดไว้ทระดั
ี บน้อยกว่า 0.08 พบว่าดัชนี RMR = 0.014 และ RMSEA
= 0.009 ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน สรุปผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น อ า ส า ส มั ค ร อ ย่ า ง ยั ง ยื น ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย ไ ด้
ดังภาพประกอบ 18

ภาพประกอบ 18 สรุปผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลตามสมมติฐานการวิจยั
สรุปผลการวิ จยั ระยะที 3
การศึก ษาวิจ ยั ระยะที 3 มีจุด มุ่ ง หมายเพือค้น หาแนวทางส่ ง เสริมการทํา งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะทีนี&เป็ นผู้ทเกี
ี ยวข้องกับ
การทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมองจํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูป้ ระสานและอํานวยการ
ธนาคารสมอง จํานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับผูส้ ูงอายุ จํานวน 2 ท่าน และประธานวุฒอิ าสา
ของแต่ละจังหวัด จํานวน 14 ท่าน รวมผู้ให้ขอ้ มูล 18 ท่าน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึงพัฒนาประเด็นการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที 2 โดย
กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรืองการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒ ิ
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อาสาธนาคารสมองออกเป็ น 2 มิติ คือ มิตดิ า้ นบุคคล ประกอบด้วย การส่งเสริมแรงจูงใจอาสา และ
การส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร และมิตดิ า้ นกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน ประกอบด้วย การสร้างหลักการร่วมกัน การสร้างสัมพันธ์ การสร้างกิจกรรม การสร้างคน และ
การสร้างการประชาสัมพันธ์
ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์เนื&อหาจากข้อมูลความคิดและประสบการณ์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้
แนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองในมิตดิ า้ นบุคคล
2 ด้าน คือ การส่งเสริมแรงจูงใจอาสา และการส่งเสริมความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร โดย
การส่งเสริมแรงจูงใจอาสาด้วยการพูดหรืออธิบายให้วุฒอิ าสาเห็นว่าการทํางานอาสาสมัครช่วยสร้าง
ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองจากการนํ าความรูท้ มีี มาทําประโยชน์ ให้กบั ชุมชนและสังคม และได้
ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ s พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที 9 ในเรืองการ
นําความรูค้ วามสามารถทีมีมาช่วยงานเพือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และการส่งเสริมความพึง
พอใจในการทํางานอาสาสมัครด้วยการมอบหมายงานให้วุฒอิ าสาตามความเชียวชาญ หรือออกแบบ
กิจกรรมอาสาสมัครทีเหมาะสมกับวุฒอิ าสา ภายใต้การสร้างสังคมของผู้ให้และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสา และการสะท้อนให้วุฒอิ าสาเห็นคุณค่าและภาคภูมใิ จในผลลัพธ์หรือผล
การดําเนินงานของวุฒอิ าสาซึงเป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม สําหรับแนวทางการส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนด้านกระบวนการแบ่งออกได้เป็ น 5 แนวทาง ได้แก่ การสร้างหลักการ
ในการทํางานร่วมกันของวุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัด เพือเป็ นแนวทางในการทํากิจกรรมอาสาสมัครได้
อย่างเหมาะสมกับแต่ละพืน& ทีและสอดคล้องกับบทบาทของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง การสร้างสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสมําเสมอ เพือสร้างความผูกพันในการ
ทํางานอาสาสมัครและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนืองเพือประโยชน์
ต่อผู้รบั ความช่วยเหลือและทําให้ผลงานของวุฒอิ าสาเป็ นทียอมรับ ตลอดจนสร้างความภูมใิ จและ
เห็นคุ ณค่ าในตนเองให้ก ับวุ ฒอิ าสา การสร้างคนหรือการพัฒนาศัก ยภาพของวุ ฒอิ าสาให้พร้อ ม
ทํางานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนือง และการสร้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ
วุ ฒ ิอ าสาเพือเป็ น แบบอย่ า งในการทํ า งานอาสาสมัค รให้ก ับ วุ ฒ ิอ าสาในจัง หวัด อืนหรือ องค์ก ร
อาสาสมัครอืนๆ ได้นําไปประยุกต์ใช้ และเป็ นการยกย่องให้เกียรติกบั วุฒอิ าสาทีเสียสละและอุทศิ ตน
ในการทํางานอาสาสมัคร รวมทัง& การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาของวุฒอิ าสาสู่
สาธารณชน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
อภิ ปรายผลการวิ จยั ในระยะที 1
จากผลการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลทีน่ าสนใจได้ 3 ประการ ดังนี&
ประการแรก ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน จากการสนทนากลุ่ม
และสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ความหมายทีได้จากการวิจยั มีบางองค์ประกอบทีมีความสอดคล้องกับ
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การศึกษาวิจยั ในเรืองการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ได้แก่ การกระทําโดยไม่หวังสิงตอบแทนใน
รูปของทรัพย์สนิ เงินทอง จากความหมายทีได้จากการวิจยั พบว่า สอดคล้องกับการให้ความหมาย
จากงานวิจยั ทีเกียวข้อง คือ การทําประโยชน์ เพือผู้อนโดยมิ
ื
ได้มุ่งหวังสิงตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าจ้างเงินเดือน หรือเป็ นการต่างตอบแทนในผลประโยชน์ระหว่างกัน (Paul.1990; Cnaan, Handy;
& Wadsworth. 1996; Gaskin; & Davis. 1997; Kenny; & Gallgher. 2003; ศุภรัตน์. 2544) แสดง
ให้เ ห็นว่ า การทํ างานอาสาสมัค รเป็ นเรืองของการเสีย สละเพือประโยชน์ ต่ อ ผู้อืน ในบริบ ทของ
สังคมไทยการช่วยเหลือในลักษณะนี&อาจมองได้ว่าเป็ นเรืองของการทําความดี โดยผลลัพธ์ทได้
ี จาก
การกระทํานัน& คือความสุขใจ หรือบุญกุศลตามความเชือทางศาสนา ซึงอาสาสมัครอภิปรายได้ดว้ ย
ทฤษฎีการแลกเปลียนทางสังคม (Social Exchange Theory) ซึงมีมุมมองในการทําความเข้าใจ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครจากพื&นฐานของการแลกเปลียนซึงกันและกันระหว่างผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและผูร้ บั ความช่วยเหลือ โดยวุฒอิ าสาเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือด้วยการอุทศิ แรงกายแรงใจ
และสิงทีได้รบั ตอบแทนกลับมา คือ ความสุขใจทีเป็ นผูร้ บั ความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวติ ทีดีขน&ึ หรือ
พ้นจากความทุกข์ทเจอ
ี
การกระทําประโยชน์เพือผูอ้ นื จากความหมายทีได้จากงานวิจยั พบว่า สอดคล้องกับ
การให้ค วามหมายจากงานวิจ ยั ทีเกียวข้อ ง คือ การทํ า งานอาสาสมัค รเป็ น การกระทํ า ทีมุ่ ง ทํ า
ประโยชน์ เพือผู้อืน หรือให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รบั ความช่วยเหลือ
(Cnaan, Handy; & Wadsworth. 1996; Gaskin; & Davis. 1997; ศุภรัตน์. 2544) แสดงให้เห็นถึง
หัวใจสําคัญของการทํางานอาสาสมัคร คือ การทําประโยชน์เพือผูอ้ นและสั
ื
งคมโดยรวม ซึงเป็ นกลุ่ม
พฤติก รรมทีพึง ประสงค์ หรือ พฤติก รรมเพือสัง คม (Pro-social Behavior) ตามนิ ย ามของ
Eisenberg และ Mussen (1989) อันเป็ นผลมาจากคําสอนของศาสนาและแรงกระตุ้นในสังคม การ
ทํางานอาสาสมัครจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการสร้างสังคมของผูใ้ ห้เพือสร้างสังคมน่ าอยู่
การกระทําด้วยความสมัครใจ จากความหมายทีได้จากงานวิจยั พบว่า สอดคล้องกับ
การให้ความหมายจากงานวิจยั ทีเกียวข้อง คือ การทํางานอาสาสมัครเป็ นการกระทําทีมิได้มกี าร
บังคับ และงานอาสาสมัครมิใช่งานทีมีขอ้ ผูกมัดใดๆ หรือเป็ นหน้าทีทีต้องปฏิบตั ติ าม (Smith. 1982;
Paul. 1990; Cnaan, Handy; & Wadsworth. 1996; Kenny; & Gallgher. 2003; ศุภรัตน์. 2544)
แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของการทํางานอาสาสมัคร คือ ผูใ้ ห้มอี สิ ระในการเลือกกระทํากิจกรรมใดๆ
ตามใจของตนเอง และมิได้มกี ารกําหนดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเรืองการเข้าร่วมเช่นการทํางาน
ประจํา จึงเป็ นกิจกรรมทีเหมาะกับผู้สูงอายุ เนืองจากมีอิสระทีจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
พร้อมและความสนใจ และเป็ นความท้าทายของผู้ทเกี
ี ยวข้องในการจูงใจให้ผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วม
ทํางานอาสาสมัคร นอกจากนี&ความให้อสิ ระในการเลือกทํากิจกรรมยังเป็ นเรืองของการพิทกั ษ์สทิ ธิ s
ให้กบั ผูส้ ูงอายุ เพือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมและความปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์ใน
ผูส้ งู อายุ
การกระทํางานอาสาสมัครอย่างต่ อเนือง จากความหมายทีได้จากงานวิจยั พบว่ า
สอดคล้องกับการให้ความหมายจากงานวิจยั ทีเกียวข้อง คือ การทํางานอาสาสมัครมีลกั ษณะของ
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การดําเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเนือง หรือดําเนินไปในช่วงเวลาหนึง (Omoto; & Snyder, 1995;
Cnaan, Handy; & Wadsworth. 1996; Penner; & Finkelstien. 1998) แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของการทํางานอาสาสมัครและการให้ความช่วยเหลือโดยทัวไป ทีอาจเกิดขึน& โดยกระทันหัน
และยุตลิ งทันทีเมือเหตุการณ์การช่วยเหลือนัน& ผ่านไป แต่การทํางานอาสาสมัครนัน& วุฒอิ าสามีความ
ตัง& ใจในการทําหน้าทีเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ด้วยการใช้เวลาว่างหลังการเกษียณอายุให้เป็ น
ประโยชน์ ซึงในองค์ป ระกอบนี& อ ภิปรายได้ด้ว ยทฤษฎีค วามต่ อ เนื อง (Continuity Theory) และ
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ซึงให้ความสําคัญในเรืองการทํากิจกรรมอย่างต่อเนืองในผู้สูงอายุ
เพือคงไว้ซงบทบาททางสั
ึ
งคมในผูส้ ูงอายุ หากผู้สูงอายุสามารถหากิจกรรมมาทดแทนงานประจําที
ยุตลิ งจะช่วยทําให้มบี ทบาทใหม่มาแทนบทบาทเดิม และทําให้ผูส้ ูงอายุปรับตัวหลังการเกษียณอายุ
ได้ดี และการทํางานหรือกิจกรรมอย่างต่ อเนืองทําให้ผู้สูงอายุคงไว้ซงความมี
ึ
ชวี ติ ชีวาในช่วงบัน&
ปลายของชีวติ การทํางานอาสาสมัครจึงเป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม
และช่วยป้องกันผู้สูงอายุแยกตนเองจากสังคม ซึงทฤษฎีแยกตนเอง (Disengagement Theory)
อธิบายกระบวนการเปลียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ูงอายุกบั สังคม โดยผูส้ ูงอายุจะแยกตนเอง
จากสังคมเมือรับรูค้ วามสามารถในการสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ นลดลง
ื
หากสังคมมิได้มกี ารสร้างกิจกรรม
หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมจะทําให้ผสู้ งู อายุแยกตนเองจากสังคมโดยสมบูรณ์ ดังนัน& ควร
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มบี ทบาทใหม่ทางสังคมด้วยการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม เช่น การ
ทํากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับชุมชน เพือคงไว้ซงความรู
ึ
ส้ กึ มีคุณค่ามีความหมายให้กบั ช่วงชีวติ ที
เหลืออยู่ด้วยการเติมเต็มบทบาทใหม่ทางสังคม ก่ อนทีจะเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุในบัน& ปลายทีมีความ
จําเป็ นต้องยุตบิ ทบาทการทํางานอาสาสมัคร
สําหรับองค์ประกอบของความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนทีแตกต่าง
จากแนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึงผูว้ จิ ยั ค้นพบจากการการวิจยั นี& ได้แก่ การกระทําด้วยความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าลักษณะงานอาสาสมัครมีความ
สําคัญต่อการทํางานอาสาสมัคอย่ารงต่อเนือง เพราะในผู้สูงอายุทอาจมี
ี
ขอ้ จํากัดทางด้านกายภาพ
หากต้อ งทํ างานทีรู้ส ึก ว่ ายากหรือ ไม่เ หมาะสมกับตนเองก็จ ะยุ ติบ ทบาทการทํา งานอาสาสมัค ร
ธนาคารสมองตระหนักในความสําคัญของการได้ทํางานทีตรงกับความรูค้ วามสามารถของวุฒอิ าสา
จึง กําหนดให้วุฒอิ าสาระบุส าขาความเชียวชาญของตนเองในฐานข้อ มูล เพือจับคู่ระหว่ างความ
ช่วยเหลือทีชุมชนต้องการกับความเชียวชาญของวุฒอิ าสา เช่น งานการศึกษา งานการแพทย์และ
สาธารณสุข งานด้านเกษตร และงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็ นต้น หากวุฒอิ าสา
ได้ทํางานทีตรงกับความรู้ความเชียวชาญของตนเองจะทําให้ทํางานอาสาสมัค รด้ว ยความมันใจ
สามารถปรับ ตัว ในการเข้าร่ว มกิจกรรมได้ดี และการนํ าความรู้แ ละประสบการณ์ ข องตนเองมา
ถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ นทํ
ื าให้เกิดความภาคภูมใิ จและตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพราะถึงแม้ตนเอง
จะเกษียณอายุแล้วก็ยงั สามารถทําตนให้เป็ นประโยชน์และเป็ นทรัพยากรทีมีค่าของสังคมได้
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การกระทําด้วยความสุขใจ จากข้อ ค้นพบแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สําคัญ ทีวุฒอิ าสา
ได้รบั จากการทํางานอาสาสมัครมิใช่ค่าตอบแทนหรือทรัพย์สนิ เงินทองแต่ คือ ความสุขใจจากการ
เป็ นผูใ้ ห้ หรือการได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือประโยชน์สุขของผูอ้ นื ซึงความสุขใจทีได้รบั นี&เป็ น
เสมือนพลังผลักดันให้วุฒอิ าสามีความมุ่งมันทีจะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนืองต่อไป และพร้อมที
จะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเพือสร้างสรรค์สงใหม่
ิ
ๆ ให้กบั สังคมต่อไป ซึงการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมกับชุมชนและสังคมช่วยสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังให้กบั ผูส้ ูงอายุ (WHO. 2002: 12) และ
สามารถอภิปรายข้อค้นพบนี&ได้ด้วยทฤษฎีกจิ กรรม (Activity Theory) ซึงเชือว่าผู้สูงอายุมคี วาม
ต้อ งการทีจะเข้า ร่ว มกิจกรรมเพือความสุ ข และการมีชีว ิต ทีดี โดยกิจ กรรมตามทฤษฎีน&ี มุ่ง เน้ น
กิจกรรมทีนอกเหนือจากการดูแลและการทํากิจวัตรส่วนตัว ได้แก่ กิจกรรมเพือชุมชนและสังคม ซึง
การทํากิจกรรมเหล่านี&ทําให้ผู้สูงอายุรูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และช่วย
สร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวติ ของผู้สูงอายุ นอกจากนี&การศึกษาวิจยั เรือง
ประโยชน์ ของการทํางานอาสาสมัครในผู้สูงอายุพบว่า การทํางานอาสาสมัครส่งผลทัง& ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ โดยทําให้ผูส้ ูงอายุรสู้ กึ กระฉับกระเฉงมีชวี ติ ชีวา
ชีวติ ในบัน& ปลายมีเป้าหมาย มีภาวะความมันคงทางอารมณ์ และช่วยลดภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะ
ผูส้ งู อายุทสูี ญเสียคู่ชวี ติ นอกจากนี&การทํางานอาสาสมัครยังทําให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตนเองแตกต่างจาก
ผูส้ ูงอายุทวไป
ั (Brown, Brown, R. M., House; & Smith, 2008; Hong; & Morrow-Howell, 2010 ;
Musick; & Wilson, 2003)
จากความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒ อิ าสาธนาคารสมอง
พบว่า มีหลายองค์ประกอบทีสอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยทัวไป
ได้แก่ 1)การกระทําโดยไม่หวังสิงตอบแทนในรูปของทรัพย์สนิ เงินทอง 2) การกระทําประโยชน์เพือ
ผู้อนื 3) การกระทําด้วยความสมัครใจ และ 4) การกระทํางานอาสาสมัครอย่างต่ อเนือง และ
องค์ประกอบอืนทีผูว้ จิ ยั พบการจากศึกษาวิจยั ครัง& นี& ได้แก่ 5) การกระทําด้วยความรูค้ วามสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง และ 6) การกระทําด้วยความสุขใจ แสดงให้เห็นว่าในบริบทของการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองให้ความสําคัญในเรืองเลือกทํากิจกรรมทีสอดคล้อง
กับความรู้ค วามสามารถของวุ ฒ ิอ าสา เพราะการเข้า ร่ว มทํ างานอาสาสมัค รขอเพียงนํ า ความรู้
ความสามารถทีมีมาให้ช่วยเหลือผู้อืน โดยไม่จําเป็ นต้องใช้ทรัพย์สนิ ทีเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ
เว้นเสียแต่ ว่าวุ ฒอิ าสายินดีทจะบริ
ี
จาคทรัพย์สนิ ในการช่วยเหลือผู้อืน และงานอาสาสมัครมิได้ม ี
ค่าจ้างค่าตอบแทนใดแต่ผลลัพธ์ทวุี ฒอิ าสาได้คอื ความสุขใจ ซึงเป็ นปจั จัยสําคัญทีทําให้วุฒอิ าสามี
กําลังใจในการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง
ประการสอง กระบวนการการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน การวิจยั ครัง& นี&ไ ด้
อภิปรายในประเด็นขัน& ตอนของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน พบว่า การทํางานอาสาสมัคร
อย่างยังยืนประกอบด้วย 5 ขัน& ตอนทีสําคัญ ได้แก่ 1) สร้างหลักการร่วมกัน เป็ นกระบวนการสําคัญ
ทีทําให้วุฒอิ าสาดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครอย่างมีทศิ ทาง และมีหลักยึดในการทํางานร่วมกัน ซึง
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ธนาคารสมองได้สรุปบทบาททีสําคัญของวุฒอิ าสาไว้ให้เป็ นแนวทางให้กบั วุฒอิ าสาทัวประเทศได้
นํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกับการกําหนดหลักการในการทํางานร่วมกันของแต่ละ
จังหวัด คือ บทบาททีสําคัญของวุฒอิ าสามิใช่ผู้ทลงไปปฏิ
ี
บตั งิ านแทนหน่ วยงานและองค์กรต่ างๆ
หรือ ปฏิบ ัติง านซํ&า ซ้อ นกับ หน่ ว ยงานปกติ แต่ เ ป็ น การนํ า ป ญั ญา ความรู้ ความเชียวชาญ และ
ประสบการณ์ จากการทํางาน มาช่ ว ยเสริมหรือ เพิมประสิทธิภาพการทํางานของหน่ ว ยงานและ
องค์กรต่ างๆ โดยการเป็ นทีปรึกษาหรือพีเลี&ยงให้คําแนะนํ า จัดการสาทิต ฝึ กอบรม ติดตามดูงาน
ตลอดจนเชือมโยงเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่ วยงานต่ างๆ โดย
ร่วมกันวิเคราะห์ปญั หาและเรียนรูร้ ่วมกันในลักษณะองค์รวม เพือให้ชุมชนหรือหน่ วยงานองค์กร
ต่างๆ สามารถพึงตนเองได้อย่างมันคง 2) การสร้างสัมพันธ์เป็ นกระบวนการทีทําให้ในทุกขัน& ตอน
ของการทํางานอาสาสมัครเป็ นไปด้วยบรรยากาศของความสุขใจในการทํางานร่วมกัน เนืองจากการ
ทํางานอาสาสมัครเป็ นงานทีต้องอาศัยความเสียสละและนํ& าใจของผู้ให้ในการขับเคลือนกิจกรรม
ดังนัน& การมีความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการทํางาน
เป็ นกําลังใจให้กนั เข้าใจในความเป็ นผูส้ งู อายุ และยอมรับความแตกต่างในภูมหิ ลังของเพือนสมาชิก
นอกจากนี& ย ัง หมายรวมถึ ง การมีส ัม พัน ธภาพที ดี ก ั บ ภาคี เ ครือ ข่ า ยในการดํ า เนิ น งาน เช่ น
สถาบันการศึกษา วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และสมาชิกในชุมชน 3) การสร้างกิจกรรมทําให้
วุฒอิ าสาได้ร่วมกันสร้างผลงานอันเป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคมและทําให้วุฒอิ าสาได้รบั การ
ยอมรับในความสามารถและความพร้อมในการพัฒนาประเทศร่วมกับประชากรในวัยอืน โดยการทํา
กิจกรรมให้เกิดความยังยืนในการดําเนินงานประกอบด้วยขัน& ตอนทีสําคัญ ได้แก่ ประชุมร่วมกัน
อย่างสมําเสมอ การวางแผนจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือง การติดตามผลการดําเนินงาน
และการขยายผลการดําเนินงาน ซึงการทํากิจกรรมอย่างต่อเนืองของวุฒอิ าสาสามารถอธิบายได้ดว้ ย
ทฤษฎีกจิ กรรม (Activity Theory) คือ การทํากิจกรรมของผู้สูงอายุนํามาซึงความพึงพอใจในชีวติ
ของผู้สูงอายุ โดยทฤษฎีกจิ กรรมมีมุมมองว่าผู้สูงอายุมคี วามต้องการร่วมทํากิจกรรมตามทีตนเอง
สนใจ สมัครใจ และมีความสามารถทีจะทํา โดยสาระสําคัญของทฤษฎีกจิ กรรมในผู้สูงอายุมุ่งเน้นที
การเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมกับผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมอย่างต่อเนืองเพือ
ทดแทนการยุตบิ ทบาทจากการทํางานประจํา 4) การสร้างคน หรือการพัฒนาศักยภาพของวุฒอิ าสา
อย่างเหมาะสมเพือเตรียมความพร้อมในการทํางานาอาสาสมัคร โดยให้ความสําคัญทัง& ทางด้านการ
เตรีย มความพร้อ มวุ ฒ ิอ าสาด้ า นสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจ และทัก ษะและความรู้ทีช่ ว ยส่ ง เสริม
ศักยภาพในการทํางานอาสาสมัคร รวมทัง& การเรียนรูบ้ ทบาทของการเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ซึง
ต่างไปจากบทบาทการทํางานประจําในช่วงก่อนการเกษียณอายุ ซึงการเรียนรูบ้ ทบาทใหม่ของวุฒ ิ
อาสาอธิบายได้โดยทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ซึงให้ความสําคัญของการคงไว้ซงบทบาททาง
ึ
สังคมในผู้สูงอายุ ซึงบทบาททางสังคมนี&จะเปลียนแปลงไปตามช่วงวัยของบุคคล โดยเมือเข้าสู่วยั
สูงอายุและยุตบิ ทบาทจากการทํางานประจําแล้ว ผู้สูงอายุควรหาบทบาททางสังคมใหม่มาทดแทน
บทบาทเดิม ซึงการทํางานอาสาสมัครเป็ นกิจกรรมทีช่วยสร้างบทบาททางสังคมใหม่ให้กบั ผูส้ ูงอายุ
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ทัง& นี&ทฤษฎีบทบาทยังช่วยให้บุคคลเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือเมือบทบาททางสังคมของตนเอง
ต้องเปลียนแปลงไปเข้าสู่วยั สูงอายุ
และ 5) สร้างการประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมสําคัญทีทําให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองเป็ นทีรูจ้ กั และ
ได้รบั การยอมรับในชุมชนและสังคม ซึงประกอบด้วยการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสา
และการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาของวุฒอิ าสา โดยในปจั จุบนั มีการเผยแพร่ผลงานของวุฒ ิ
อาสาผ่านจุลสาร หนังสือ รวมทัง& ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีสามารถดําเนินการได้โดยวุฒอิ าสาในแต่
ละจังหวัด เช่น การเผยแพร่ผ่าน Website Facebook Youtube และ Line ซึงนอกจากจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของวุฒอิ าสาแล้วยังเป็ นช่องทางให้ผูร้ บั ความช่วยเหลือทัวประเทศ
ได้ตดิ ต่อสือสารกับวุฒอิ าสาได้โดยตรงและสะดวกยิงขึน& ทําให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ ขยายผล
การดําเนินงานได้อย่างกว้างขวาง และสร้างชุมชนการเรียนรูโ้ ดยมีวุฒอิ าสาเป็ นศูนย์กลางการ
เผยแพร่ความรูต้ ่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและตัวของวุฒอิ าสา
ประการสุดท้ าย เงือนไขของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ผูว้ จิ ยั สรุปได้เป็ น 2 มิติ
คือ มิตดิ า้ นตัวบุคคล และมิตดิ า้ นสภาพแวดล้อม โดยมิตจิ ากตัวบุคคลประกอบด้วย 1) แรงบันดาล
ใจ เมือนําไปพัฒนาเป็ นเครืองมือสําหรับการวิจยั ในระยะที 2 คือ แรงจูงใจอาสา ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต ได้แก่ ต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายหมายในการช่วยเหลือผูอ้ นื และ ได้
ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ s พระบรมราชินินาถ สามารถอภิปรายได้ดว้ ย
แนวคิดหน้าทีเกียวกับแรงจูงใจอาสา (Functional Approach) ทีมีมุมมองว่า เหตุการณ์ทางจิตวิทยา
มีความสําคัญต่อการทํางานอาสาสมัครตัง& แต่เริมเข้าสู่การทํางานอาสาสมัครไปจนกระทังตัดสินใจ
ทํางานอย่างต่ อ เนื องต่ อไป ทัง& นี&ข&นึ อยู่กบั แรงจูงใจอาสาของบุ คคลสอดคล้องกับประสบการณ์ ที
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั บุคคลนัน& ได้หรือไม่ และแรงจูงใจอาสาประกอบด้วยแรงจูงใจที
หลากหลาย (Multi-motivational Perspective) หรือกล่ าวได้ว่ าการทํางานอาสาสมัค รเกิด จาก
แรงจูงใจมากกว่า 1 ชนิด ในขณะเดียวกันแรงจูงใจทีต่ างชนิดกันอาจทําให้กลุ่มอาสาสมัครทํา
กิจกรรมอย่างเดียวกัน และอาสาสมัครจะชอบทํางานอาสาสมัครทีตรงกับแรงจูงใจอาสาของพวกเขา
(Clary, et al.,1998: 485-505) ตัวอย่างเช่น วุฒอิ าสามีแรงจูงใจทีจะช่วยเหลือผูอ้ นและได้
ื
ทํางาน
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ s พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที 9 และ 2) ความพอใจ เมือนํ าไป
พัฒนาเป็ นเครืองมือ สําหรับการวิจยั ในระยะที 2 คือ ความพึง พอใจในการทํางานอาสาสมัค ร
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต ได้แก่ ความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีทํา ความพึงพอใจต่อ
ผูร้ ว่ มงานอาสาสมัคร และความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทได้
ี จากการทํางานอาสาสมัคร สามารถอภิปราย
ได้ด้วยทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Equity Theory) และทฤษฎีการเติมเต็ม (Fulfillment Theory)
ซึงมีมุมมองว่าคนเราจะประเมินสิงทีกระทํากับผลลัพธ์หรือสิงตอบแทนทีได้ หากวุฒอิ าสารับรู้ว่า
ได้รบั การตอบแทนทีมากกว่าสิงทีให้หรือทุ่มเทก็จะเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ หรือได้รบั สิงตอบแทน
ตามทีปรารถนารวมทัง& การได้ทํางานทีดีและน่ าสนใจก็นํามาซึงความพึงพอใจในการทํางานเช่นกัน
และมิตดิ า้ นสภาพแวดล้อม คือ การสนับสนุ น เมือนํ าไปพัฒนาเป็ นเครืองมือสําหรับการวิจยั ในระยะ
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ที 2 คือ การสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต คือ การ
สนับสนุ นทางสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสิงของ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการประเมินคุณค่า ซึง
สอดคล้องกับแนวคิดการสนับสนุ นทางสังคมของ House (1985) ซึงแบ่งประเภทของการสนับสนุ น
ทางสังคมออกเป็ น 4 ด้าน เช่นกัน คือ การสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์ (Emotional Support)
ด้านวัตถุสงของ
ิ
(Instrument Support) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) ด้านการประเมิน
คุณค่า (Appraisal Support) แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครเป็ น
ปจั จัยเชิงเหตุดา้ นสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน จึงเป็ นปจั จัยทีผูว้ จิ ยั
นํ าไปศึกษาต่อด้วยวิธเี ชิงปริมาณในการวิจยั ระยะที 2 เพือทําความเข้าใจอิทธิพลของการสนับสนุ น
ทางสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
อภิ ปรายผลการวิ จยั ในระยะที 2
จากผลการศึกษาวิจยั ในระยะที 2 ทีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาอิทธิพลของปจั จัยเชิง
สาเหตุ ด้านจิตและสังคมทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลทีน่ าสนใจในแต่ละสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี&
สมมติฐานข้อที 1 แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนผ่านตัวแปรความ
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร ผลการวิจยั นี&จงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1 ซึงสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจยั ของ Omoto และ Snyder (1995) Cheung (2006) และ Marta และ Pozzi (2008)
แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจอาสามีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ดัง นัน& การเข้า ใจแรงจูงใจอาสาจึง เป็ นประโยชน์ สํ าหรับผู้ทีเกียวข้อ งในการส่ ง เสริม การทํ างาน
อาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง& แต่ก่อนการเกษียณอายุ
จนถึงการเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง ด้วยการสือสารให้เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของ
การทํางานอาสมัคร ได้แก่ การสร้างคุณค่าในตนเอง มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน และได้
ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ s พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที 9 เพือจูงใจให้
ผูท้ ใกล้
ี เกษียณอายุสนใจเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองมากขึน& เพราะในแต่ละปี มผี ูเ้ กษียณอายุ
จํานวนมากเมือเทียบกับจํานวนผูท้ สนใจสมั
ี
ครเป็ นวุฒอิ าสา และทําให้แรงจูงใจอาสาของวุฒอิ าสา
ได้รบั การตอบสนองซึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร ซึงนํ าไปสู่การรักษาหรือ
คงไว้ซงการทํ
ึ
างานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนือง
สมมติฐานข้อที 2 การสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ผลการวิจยั นี& จงึ ไม่สนับสนุ นสมมติฐ านการวิจยั ข้อ ที 2 และไม่
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ปจั จัยทางสังคมทีมีอทิ ธิพลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของ
Omoto และ Snyder (1995) Cheung (2006) Marta และ Pozzi (2008) และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ
(2552) และไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิจยั ในระยะที 1 ซึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวุฒ ิ
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อาสาทีเป็ นตัวแบบทีดี (Best Practice) ทัง& นี&อาจเนืองมาจากในการศึกษาวิจยั ในระยะที 2 ด้วยวิธ ี
เชิงปริมาณดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่ขน&ึ วุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัด
มีระดับความพร้อมในการทํางานอาสาสมัครทีแตกต่างกันไป และเมือพิจารณาคะแนนเฉลียของการ
สนับสนุ นทางสังคมในการทํางานอาสาสมัครพบว่ามีคะแนนเฉลียตํากว่าปจั จัยด้านอืน และมีคะแนน
เฉลียตําสุดในด้านการสนับสนุ นงบประมาณสําหรับใช้บริหารงานอาสาสมัครอย่างเพียงพอ แสดงให้
เห็นว่าวุฒอิ าสาส่วนหนึงยังคงให้ความสําคัญในเรืองงบประมาณในการจัดกิจกรรม และคิดว่าในการ
ทํางานอาสาสมัครเป็ นเรืองของสนับสนุ นสิงของหรือการบริจาคให้กบั ผู้รบั ความช่วยเหลือ ซึงไม่
สอดคล้องกับบทบาทของวุฒอิ าสาทีธนาคารสมองกําหนดไว้ คือ การนําความรูค้ วามเชียวชาญมาให้
ความช่ว ยเหลือผู้อืนในลัก ษณะของการเป็ นทีปรึกษาหรือ การเป็ นวิทยากรบรรยายให้ค วามรู้ใ น
ลักษณะร่วมคิดร่วมทํากับหน่ วยงานทัง& ของรัฐและเอกสารทีอยู่ในพืน& ที และไม่ทบั ซ้อนกับหน่ วยงาน
ทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรง ดังนัน& การสือสารเพือสร้างความเข้าใจกับวุฒอิ าสาในเรืองบทบาทของ
วุฒอิ าสาและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมในลักษณะการทํางานเป็ นกลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า
การทํางานแบบรายเดียวร่วมเพือให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน
สมมติฐานข้อที 3 ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมีอิทธิพลทางบวกต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน และเป็ นตัวแปรคันกลางจากตัวแปรแรงจูงใจอาสาไปสู่
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ Omoto และ
Snyder (1995) Marta Pozzi (2008) และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) แสดงให้เห็นว่าเมือวุฒอิ าสามี
ประสบการณ์ ในการทํางานอาสาสมัค รจะประเมินผลลัพธ์ทีได้จากการทํางานอาสาสมัค รในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะงานอาสาสมัครทีได้รบั มอบหมายว่าสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจ
ของตนเองหรือไม่ เพือนร่วมงานหรือบุคคลทีเกียวข้องมีความเข้าอกเข้าใจกัน ให้ความช่วยเหลือซึง
กันและอย่ างอย่างไร และผลลัพ ธ์ทีเกิด ขึ&นจากความเสียสละและอุ ทิศ ตนของวุ ฒอิ าสาสามารถ
ช่วยเหลือผูอ้ นหรื
ื อเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากน้อยเพียงไร ผูร้ บั ความช่วยเหลือมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขน&ึ หรือพ้นจากปญั หาทีเผชิญอยู่หรือไม่ หากผลลัพธ์ทได้
ี เป็ นไปในทางบวกจะส่งผลให้วุฒ ิ
อาสาตัง& ใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่ อเนืองต่ อไป และจากผลการวิจยั แสดงให้เ ห็นว่าวุฒอิ าสามี
คะแนนความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทได้
ี จากการทํางานอาสาสมัครสูงทีสุด( x̄ = 5.30) ทัง& นี&จากงานวิจยั
นี& พ บว่ า คะแนนความพึง พอใจในด้ า นลัก ษณะงานอาสาทีทํ า และความพึง พอใจต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน
อาสาสมัครอยูใ่ นระดับสูงด้วยเช่นกัน ( x̄ = 4.91 , 5.06 ตามลําดับ)
สมมติฐานข้อที 4 แรงจูงใจอาสามีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน โดยแรงจูงใจอาสามีผลอย่างเด่นชัด
ผ่านความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครซึงมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Omoto และ Snyder (1995) Clary และคณะ (1998) และ Marta
และ Pozzi (2008) และ Finkelstein (2007) พบว่า หากวุฒอิ าสาได้รบั ประสบการณ์จากการทํางาน
อาสาสมัครทีตรงกับแรงจูงใจอาสา หรือสามารถเติมเต็มแรงจูงใจเป้าหมายในการทํางานอาสาสมัคร
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ของวุฒอิ าสาได้ จะทําให้วุฒอิ าสาเกิดความพึงพอใจในการทํางานและมีความตัง& ใจในการทํางาน
อาสาสมัค รต่ อ ไป ดัง นัน& การประเมิน แรงจูง ใจอาสาจึง เป็ น สิงจํา เป็ น ในการส่ ง เสริมการทํา งาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน เพือทราบแรงจูงใจเป้าหมายของวุฒอิ าสาและสามารถตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม
อภิ ปรายผลการวิ จยั ในระยะที 3
จากข้อค้นพบในเรืองแนวทางการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒะ
อาสาธนาคารสมองแสดงให้เ ห็นว่ า การส่ ง เสริมการทํ า งานอาสาสมัค รอย่ างยังยืน ในวุ ฒอิ าสา
ประกอบด้วย 2 มิตทิ สํี าคัญ คือ มิตดิ า้ นบุคคล ได้แก่ การส่งเสริมแรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจ
ในการทํางานอาสาสมัคร ซึงควรให้ความสําคัญและส่งเสริมควบคู่ไปพร้อมกัน เนืองจากตัวแปรทัง&
สองมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนและมีความแรงจูงใจอาสามี
ผลอย่างเด่นชัดผ่านความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครและส่งผลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน เช่น การส่งเสริมแรงจูงใจอาสาด้วยการสนับสนุ นการทํากิจกรรมอาสาสมัครทีคํานึงถึงความ
ต้องการของชุมชนและเกิดผลสําเร็จได้อย่างเป็ นรูปธรรม เพือสร้างความรูส้ กึ พึงพอใจต่อผลลัพธ์ทได้
ี
จากการทํางานอาสาสมัครให้กบั วุฒอิ าสา และส่งผลไปสู่การตอบสนองแรงจูงใจอาสาในด้านต้องการ
ให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเองและมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผูอ้ นื โดยทําการส่งเสริมมิตทิ างด้าน
บุ ค คลภายใต้ มติ ิด้านกระบวนการ ได้แ ก่ การสร้างหลัก การ การสร้างความสัม พัน ธ์ การสร้า ง
กิจ กรรม การสร้ า งคน และการสร้า งการประชาสัม พัน ธ์ ซึงเป็ น แนวทางทีครอบคลุ ม ตลอด
กระบวนการของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน เพือให้กลไกของกระบวนการทํางานอาสาสมัคร
อย่ า งยังยืน ช่ ว ยสนั บ สนุ น การตอบสนองแรงจู ง ใจอาสาและสร้า งความพึง พอใจในการทํ า งาน
อาสาสมัครให้กบั วุฒอิ าสา ทัง& นี&ในขัน& ตอนต่างๆ ของกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนอาจ
ไม่ได้เกิดขึน& เรียงกันไปตามลําดับ แต่อาจดําเนินไปพร้อมๆ กัน เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การ
สร้างคน การสร้างกิจกรรม เพือให้แต่ละขัน& ตอนสนับสนุ นการดําเนินการซึงกันและกัน และขึน& อยู่กบั
สถานการณ์ความพร้อมของวุฒอิ าสาในแต่ละจังหวัด

ข้อจํากัดของการวิ จยั
ในการวิจยั ระยะที 1-3 มีขอ้ จํากัด 3 ประการ ดังนี&
1. การศึกษาวิจยั ระยะที 1 ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มวุฒอิ าสาทีเป็ นตัวแบบทีดีเพียงจังหวัดเดียว คือ จังหวัดนครราชสีมา ทําให้ขอ้ ค้นพบที
ได้ไม่สามารถสรุปอ้างอิงสู่กลุ่มประชากร หรือนําไปกล่าวอ้างได้ทุกพืน& ที
2. การศึกษาวิจยั ระยะที 2 ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธเี ชิงปริมาณยังมีตวั แปรทีน่ าสนใจแต่
งานวิจยั นี&ไม่ได้ศึกษา เช่น ความเชืออํานาจในตน อิทธิพลของภาวะผู้นํา และความกตัญƒูรู้คุณ
แผ่นดิน
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3. การศึกษาวิจยั ระยะที 3 ดําเนินการวิจยั ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลครอบคลุม
เพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประสานและอํานวยการธนาคารสมอง กลุ่มผู้เชียวชาญเกียวกับผู้สูงอายุ
และกลุ่มประธานวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ดังนัน& อาจได้ข้อ มูล ไม่ครอบคลุ มมิติทีเกียวข้อ งกับการ
ส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิ บตั ิ
จากการศึกษาวิจยั ในครัง& นี& ผลการศึกษาทีได้เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ เกี
ี ยวข้องกับการส่งเสริม
การทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และการทํางานอาสาสมัครในผูส้ งู อายุในการนําผล
การศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี&
1. จากผลการวิจยั ในระยะที 1 พบว่า การทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน มีความหมายที
ต่างไปจากการการทํางานอาสาสมัครทัวไป คือ การใช้ความรูค้ วามสามารถทีมีตามศักยภาพในการ
ช่วยเหลือผูอ้ นื แสดงให้เห็นว่าการทํางานอาสาสมัครไม่ใช้เรืองของการบริจาคทรัพย์สนิ เงินทองหรือ
สิงของ แต่หมายถึงการนํ าความรูค้ วามสามารถ ความตนเองเชียวชาญ และประสบการณ์ทมีี มาใช้
ในการให้คําแนะนํ า คําปรึกษา และถ่ ายทอดความรู้เป็ นวิท ยาทาน โดยอยู่บนพื&นฐานของความ
พร้อ มของผู้สูงอายุเ ป็ นสําคัญ ดัง นัน& ความเป็ นผู้สูง อายุจงึ ไม่ใช่ ข้อจํากัด ของการเข้าร่วมทํางาน
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนและสังคม และความหมายอีกประการหนึง คือ การกระทําด้วยความสุข
ใจ ซึงความสุ ขใจนี& เ ป็ นผลลัพ ธ์มาจากความรู้ส ึก ของการได้เป็ นผู้ใ ห้แก่ ส งั คม ได้เ ห็นผู้รบั ความ
ช่วยเหลือพ้นจากความทุกข์ยาก หรือได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือประโยชน์สุขของผูอ้ นื ซึงทํา
ให้วุฒอิ าสารูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคุณค่ามีความหมายและยังเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และความรูส้ กึ สุขใจ
นี&เป็ นพลังกระตุน้ ให้วุฒอิ าสาตัง& ใจเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง
2. จากผลการวิจยั ในระยะที 2 พบว่า แรงจูงใจอาสามีอิทธิพ ลทางตรงเชิง บวกต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ดังนัน& ในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ควรเริมตัง& แต่ การเตรียมความพร้อมก่ อนการเกษียณอายุ โดยการสือสารและประชาสัมพันธ์เพือ
กระตุ้นแรงจูงใจอาสากับผู้ทกํี าลังเกษียณอายุ ให้เห็นถึงประโยชน์ ของการทํางานอาสาสมัครทัง&
ประโยชน์ ต่อ ทัง& ผู้รบั ความช่วยเหลือและตัวของอาสาสมัค รเองทัง& ในด้านการมีสุขภาพร่างกายที
แข็งแรง จากการได้เคลือนไหวร่างกายในการทํากิจกรรมอาสาสมัครซึงเปรียบเสมือนการออกกําลัง
กาย และการมีสุขภาพจิตทีดีจากการได้มสี งั คมหลังการเกษียณอายุและการรับรูถ้ งึ คุณค่าในตนเอง
จากการเป็ นผูใ้ ห้ในบัน& ปลายของชีวติ ด้วยการใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของตนเองใน
การช่ ว ยเหลือ ชุ ม ชนและผู้ด้อ ยโอกาสในสัง คม ซึงเป็ น การใช้เ วลาว่ างหลัง เกษีย ณอายุ ใ ห้เ กิด
ประโยชน์ และส่งเสริมการตระหนักในหน้าทีของการเป็ นพลเมืองทีดีและเป็ นพสกนิกรทีดีของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ s พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 ด้วยการร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองเพือ
ทํางานตอบแทนคุณแผ่นดิน และแรงจูงใจอาสาจึงเป็ นเครืองมือสําคัญทัง& ในกระบวนการสรรหาวุฒ ิ
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อาสารายใหม่ดว้ ยการจูงใจให้เห็นคุณค่าของการทํางานอาสาสมัคร และช่วยในการรักษาอาสาสมัคร
ให้ทาํ งานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนือง ด้วยการทําให้แรงจูงใจอาสาของวุฒอิ าสาได้รบั การตอบสนอง
3. จากผลการวิจยั ในระยะที 2 พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัครมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ดังนัน& ประเด็นสําคัญทีประธานวุฒอิ าสาใน
แต่ละจังหวัดและภาคีเครือข่ายทีเกียวข้องต้องคํานึงถึงเมือวุฒอิ าสาเข้าสู่ช่วงการมีประสบการณ์ใน
การทํ า งานอาสาสมัค ร คือ การออกแบบสภาพแวดล้ อ มในการทํ า กิ จ กรรมที เอื& อ ต่ อ การมี
ประสบการณ์ ทางบวกในการทํางานอาสาสมัครซึงนํ าไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ด้วยการจับคู่วุฒอิ าสากับความช่วยเหลือทีได้รบั การร้องขอ เพือให้วุฒอิ าสาได้ทาํ งานตรงตามความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และอยู่บนพืน& ฐานของความมีอสิ ระในการเลือกทํากิจกรรมและเข้าใจใน
ข้อจํากัดของความเป็ นผูส้ งู อายุ การสร้างบรรยากาศทีดีในการทํางานด้วยการคํานึงถึงการปฏิบตั ติ ่อ
สมาชิกวุ ฒอิ าสาทุ กท่านอย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติซงกั
ึ นและกัน โดยมีก ารประเมินผลการ
ดําเนินงานเพือสะท้อนความสําเร็จในการทํางานให้วุฒอิ าสารับทราบ เพือสร้างความภาคภูมใิ จใน
ผลงานและตระหนักในคุณค่าของตนเอง และควรมีเวทีทจัี ดร่วมกันระหว่างหน่ วยงานของรัฐและ
สือสารมวลชนเพือประกาศเกียรติคุณและยกย่องผูส้ ูงอายุทเสี
ี ยสละและอุทศิ ตนช่วยเหลือสังคม ซึง
นอกจากจะสร้างความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัค รให้กบั วุฒอิ าสาแล้ว ยังเป็ นการจูงใจให้
ผู้สูงอายุทยัี งคงมีความพร้อ มได้เ ห็นแบบอย่างทีดีและได้รบั แรงบันดาลใจในการเข้าร่ว มทํางาน
อาสาสมัคร
4. จากผลการวิจยั ในระยะที 3 พบว่า การส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิตดิ า้ นบุคคล และมิตดิ า้ นกระบวนการ ซึงต้องดําเนินการส่งเสริมควบคู่กนั
ไปเพือทําให้เกิดการทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง โดยกลุ่มประสานและอํานวยการธนาคารสมอง
ประธานวุฒอิ าสาในแต่ ละจังหวัด สมาชิกวุฒอิ าสา และเครือข่ายในชุมชนต้องทําความเข้าใจและ
ร่วมมือกันในการส่งเสริมกระบวนการทํางานอาสาสมัครของวุฒอิ าสา เริมจากการประเมินแรงจูงใจ
อาสาของ วุฒอิ าสาซึงสามารถทําได้ทงั & ในรูปแบบเป็ นทางการด้วยการใช้แบบสอบถามและไม่เป็ น
ทางการด้วยการสัมภาษณ์ เพือทราบว่าวุฒอิ าสาแต่ ละท่านมีแรงจูงใจเป้าหมายอย่างไร เพือวาง
แผนการตอบสนองแรงจูงใจอาสาได้อ ย่ า งเหมาะสม และประเมินความพึง พอใจในการทํ างาน
อาสาสมัครของวุฒอิ าสาว่าอยู่ในระดับใด ต้องได้รบั การปรับปรุงหรือแก้ไขในประเด็นใด เพือทําให้
วุฒอิ าสาทํางานด้วยความสุขใจและพร้อมทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนือง ทัง& นี&การประเมินความพึง
พอใจในการทํางานอาสาสมัครควรทําเป็ นระยะ เช่น ประเมินผลทุก 6 เดือน หรือประจําปี โดยการ
ดําเนินการหรือบริหารจัดการงานอาสาสมัครภายใต้กระบวนการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยังยืน ซึงประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกวุฒอิ าสาอันเป็ นหัวใจความสําเร็จ
ในการทํางานของทุกขัน& ตอน เนืองจากการทํางานอาสาสมัครมิได้มคี ่าตอบแทนใดแต่เป็ นการทํางาน
ด้วยใจ ความสัมพันธ์อนั ดีของกลุ่มสมาชิกวุฒอิ าสาซึงเป็ นสังคมหลังการเกษียณอายุจงึ มีบทบาท
สําคัญในการจูงใจสมาชิกใหม่ให้มาเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสา และกระตุ้นให้สมาชิกวุฒอิ าสาเข้าร่วมทํา
กิจกรรมอย่างต่อเนือง ภายใต้หลักการในการทํางานร่วมกัน โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกําหนด
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หลักการเพือใช้เป็ นแนวทางในการทํางานร่วมกันด้วยความสบายใจตามบริบททางสังคมของแต่ละ
จังหวัดและสอดคล้องกับบทบาททีธนาคารสมองกําหนด และให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของวุฒอิ าสาให้พร้อมทํางานอาสาสมัคร โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพืน& ที หรือวุฒ ิ
อาสาในจังหวัดทีประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ มาฝึ กอบรมและให้ความรูท้ จํี าเป็ นต่อการทํางาน
อาสาสมัคร เช่น การผลิตสือประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีในการสือสาร เพือทําให้วุฒอิ าสา
ทํางานอาสาสมัครด้วยความมันใจโดยเฉพาะกลุ่มวุฒอิ าสาทีไม่เคยมีประสบการณ์ ในการทํางาน
อาสาสมัครมาก่ อน และสามารถสร้างกิจกรรมอาสาสมัครทีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างต่อเนือง และให้ความสําคัญในการทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของวุฒสิ าให้เป็ นที
ประจัก ษ์ เพือเป็ น ข้อ มูล ให้ก ับ วุ ฒ ิอ าสาในจัง หวัด อืนๆ ได้นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นพื&น ทีอืนๆ และ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ่ชู นรุน่ หลัง นอกจากนี&การประชาสัมพันธ์ยงั เป็ นพืน& ทีสําหรับการยกย่องชมเชย
และให้กําลังใจกับวุฒอิ าสาทีเสียสละตนเองในการทํางานเพือสังคม ซึงทําให้วุฒอิ าสาเกิดความรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าในตนเอง และได้รบั การยอมรับจากชุมชนในฐานะกําลังสนับสนุ นการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรให้ความสําคัญในเรืองการวาง
แผนการใช้เ วลาว่ างหลัง เกษียณของผู้สูง อายุ โดยเฉพาะในกลุ่ มข้าราชการซึงเป็ นบุ ค ลากรทีมี
ศักยภาพ ซึงนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการเงินแล้ว ควรให้ความสําคัญ
ในเรืองการส่งเสริมการใช้เวลาว่างหลังการเกษียณด้วยการเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองเพือ
ทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม เพือรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในด้านสังคมทีเตรียมรับมือกับสังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ มีสดั ส่วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขน&ึ ไปร้อยละ 20 ของประชากรทัง& หมด เมือสิ&นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนัน& การนํ าแรงงานผู้สูงอายุกลับเข้าสู่ระบบทัง&
ทางตรงและทางอ้อมจึงเป็ นสิงจําเป็ น ภายใต้การพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวติ เพือร่วมกัน
ขับเคลือนให้คนไทยในอนาคตเป็ นมนุ ษย์ทสมบู
ี รณ์ เป็ นพลเมืองที สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง เป็ น
พลเมืองทีตืนรู้ มีจติ สาธารณะ และทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็ นพลเมืองไทย พลเมือง อาเซียน และ
พลเมืองโลก นอกจากนี&การทํางานอาสาสมัครยังเป็ นกิจกรรมทีช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวใน
การใช้ชวี ติ ภายหลังการเกษียณได้ดี เพราะทําให้ผู้สูงอายุยงั คงมีสงั คมและได้ใช้สมองในการคิด
สร้างสรรค์ และทําให้รสู้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง ซึงช่วยลดปญั หาเรืองการเสือมถอยของสุขภาพก่อน
เวลาอันควรและลดภาวะซึมเศร้าและแยกตัวออกจากสังคม
2. กรมกิจการผู้สูง อายุ กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมันคงของมนุ ษ ย์ และ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง ได้แก่ กรมการปกครองส่วนท้องถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกันวาง
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แนวทางการสร้า งเสริม คุ ณ ภาพชีว ิต ผู้สู ง อายุ ด้ว ยการส่ ง เสริม การทํ า งานอาสาสมัค ร โดยการ
แบ่ ง กลุ่ ม ผู้สู ง อายุ (Segmentation) เพือวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริม การทํ า งานอาสาสมัค รให้
เหมาะสมกับ ผู้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะช่ ว งวัย เนื องจากผู้สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะช่ ว งอายุ ม ีค วามแตกต่ า งกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุตอนต้นทีมีอายุระหว่าง 60-69 ปี หรือกลุ่มทีมีพฤฒพลัง (Active Ageing)
ทียังคงมีศกั ยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ ชุมชนและสังคม
ดังนัน& จึงควรมีการกําหนดแผนในการรองรับการสนับสนุ นผู้สูงอายุในกลุ่ มวัยต้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการใช้ศกั ยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม เพือเตรียมความพร้อมสําหรับ
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที 3 (พ.ศ. 2565-2584) ทีจะรองรับการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุในอนาคต
ของประเทศไทยในเชิงรุกมากขึน&

ข้อเสนอแนะเพือการทําวิ จยั ต่อไป
1. จากข้อค้นพบทีได้แสดงให้เห็นความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนจาก
มุมมองวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ซึงมีความแตกต่ างไปจากความหมายของการทํางานอาสาสมัค ร
โดยทัวไป และในการศึกษาวิจยั นี&เลือกวุฒอิ าสาธนาคารสมองเป็ นพื&นทีในการศึกษา ซึงเป็ นการ
ทํางานอาสาสมัครทีมีรูปแบบอย่างเป็ นทางการและมีวตั ถุประสงค์อย่างชัดเจนในการส่งเสริมการ
ทํางานอาสาสมัครในผู้เกษียณอายุ ดังนัน& เพือต่ อยอดองค์ความรูเ้ กียวกับการส่งเสริมการทํางาน
อาสาสมัครในผูส้ งู อายุให้กว้างขวางออกไป ผูท้ สนใจศึ
ี
กษาในเรืองเดียวกันนี&อาจขยายขอบเขตด้าน
พืน& ทีในการศึกษาไปยังกลุ่มผูส้ ูงอายุททํี างานอาสาสมัครในสังกัดอืนๆ เช่น คลังปญั ญาอาวุโสแห่ง
ประเทศไทย ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรมผูส้ งู อายุ เป็ นต้น เพือค้นหาว่ายังมีขอ้ ค้นพบใดอีกหรือไม่ในการ
ทําความเข้าใจการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนของผูส้ ูงอายุ และนํ าข้อค้นพบทีได้มาบูรณาการกับ
ผลการศึกษาทีได้จากงานวิจยั เพือใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในผูส้ งู อายุของประเทศไทย
2. ในการวิจยั ระยะที 2 ด้วยวิธเี ชิงปริมาณกับวุฒอิ าสาธนาคารสมองซึงสร้างกรอบแนวคิด
การวิจยั มาจากผลการวิจยั ระยะที 1 ด้วยวิธเี ชิงคุณภาพ ซึงพบว่ามีตวั แปรเชิงเหตุในการศึกษาเชิง
ปริมาณเพียง 3 ปจั จัย ทําให้อาจอธิบายพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนได้เพียง
บางส่วน งานวิจยั ในอนาคตสามารถใช้โมเดลกระบวนการทํางานอาสาสมัครของ Omoto และ
Snyder (1995) ซึงได้รบั การยอมรับและนํ ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทําความเข้าใจเกียวกับ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างแพร่หลายมาสร้างกรอบแนวคิด เพือทําความเข้าใจอิทธิพลของ
ปจั จัยเชิงสาเหตุด้านจิตและสังคมทีมีผลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืนในแต่ละระยะ ตัง& แต่
ระยะก่อนเข้าสู่การทํางานอาสาสมัครจนถึงระยะของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน ซึงตัวแปรที
น่ าสนใจทีได้จากข้อค้นพบระยะที 1 เช่น ความกตัญƒูรคู้ ุณแผ่นดิน
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ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพรรณธิภา เอีย< มสิรปิ รีดา หัวหน้าโครงการวิจยั สังกัด สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มีความประสงค์ทาํ วิทยานิพนธ์เรื<อง การวิจยั แบบผสานวิธเี พื<อส่งเสริมพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
< นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ซึง< ประโยชน์ทค<ี าดว่าจะได้รบั คือ การได้องค์ความรูด้ า้ น
พฤติกรรมศาสตร์ทม<ี ตี ่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และองค์ความรูใ้ หม่ในเชิง
วิชาการเกีย< วกับพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นของผูส้ งู อายุในประเทศไทย เพื<อ การนํา
องค์ความรูท้ ไ<ี ด้ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบตั งิ าน และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ< กีย< วข้อง
เพื<อส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุทย<ี งั คงมีศกั ยภาพเข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมอง และร่วมทํางานอาสาสมัครอย่าง
ต่อเนื<อง และเพื<อทําให้อาสาสมัครผูส้ งู อายุ ภาคีเครือข่าย และสาธารณชนทีท< าํ งานร่วมกัน ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในบทบาทของการทํางานอาสาสมัครร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื<อลดและป้องกันปญั หาหรืออุปสรรคของการทํางาน
อาสาสมัครร่วมกับผูส้ งู อายุ และเพื<อเติมเต็มความต้องการซึง< กันและกันระหว่างอาสาสมัครผูส้ งู อายุและชุมชน
ท่านได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการวิจยั นีDเพราะ ท่านเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองทีเ< ข้าร่วมการทํากิจกรรมอาสา
เพื<อพัฒนาชุมชนและสังคม ในการนีDผวู้ จิ ยั มีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเรื<อง “ปจั จัย
เชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม< ตี ่อพฤติกรรมการทํางานตามกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นของวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง” ซึง< ประกอบด้วยคําถาม 3 ส่วน จํานวน 48 ข้อ
เนื<องจากแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตาม
ความรูส้ กึ ของท่านให้มากทีส< ดุ โดยข้อมูลและคําตอบทังD หมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาครังD นีDโดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านันD จึงไม่มผี ลกระทบใดๆต่อผูต้ อบหรือ
หน่วยงานของผูต้ อบ เนื<องจากไม่สามารถนํามาสืบค้นเจาะจงหาผูต้ อบได้ ท่านมีสทิ ธิทีH จ< ะไม่ตอบคําถามข้อใดข้อ
หนึ<ง หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอัดทีจ< ะตอบคําถามนันD หรือไม่ตอบแบบสอบถามทังD หมดเลยก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านใดๆของท่าน ท่านมีสทิ ธิทีH จ< ะไม่เข้าร่วมการวิจยั ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล
หากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีขอ้ สงสัยเกีย< วกับการวิจยั หรือแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ท<ี สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ทต<ี ดิ ต่อได้
087-712-0404
โครงการวิจยั นีDได้รบั การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันยุทธศาสตร์ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน1 20 โทร 6495000 ต่อ 11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822
หากท่านได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่ตรงตามทีร< ะบุไว้ ท่านสามารถติดต่อประธานกรรมการฯหรือผูแ้ ทน ได้ตาม
สถานทีแ< ละหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งต้น
ขอขอบพระคุณทีก< รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพรรณธิภา เอีย< มสิรปิ รีดา
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คําชีแจงเกียวกับแบบสอบถาม
ปัจจัยเชิ งสาเหตุด้านจิ ตและสังคมทีมีต่อพฤติ กรรมการทํางานตามกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยืน
แบบสอบถามชุดนีD จัดทําขึนD เพือ< ศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม< ตี ่อพฤติกรรมการทํางานตาม
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นของวุฒอิ าสาธนาคารสมองซึง< เป็ นส่วนหนึ<งของการทําปริญญานิพนธ์
ของนางสาวพรรณธิภา เอีย< มสิรปิ รีดา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (เน้น
วิจยั ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั นีDแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนีD
ส่วนที< 1 ข้อมูลทัวไปของผู
<
ต้ อบ
ั ยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม< ตี ่อพฤติกรรมการทํางานตามกระบวนการ
ส่วนที< 2 แบบสอบถามปจจั
ทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น ประกอบด้วยแบบวัด 4 ตอน รวมทังD หมด 48 ข้อ ดังนีD
ส่วนที< 2.1 แบบสอบถามแรงจูงใจอาสา
ส่วนที< 2.2 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร
ส่วนที< 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร
ส่วนที< 2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น
ส่วนที< 3ความคิดเห็นเพิม< เติมเกีย< วกับการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูท้ เ<ี กษียณอายุ

คําชี1แจง: กรุณาทําเครือ< งหมาย
ส่วนที< 1 ข้อมูลทัวไปของผู
<
ต้ อบ

ในข้อทีต< รงกับความเป็ นจริงของท่าน

1. เพศ

1) หญิง

2. อายุ

……………ปี

3. สถานภาพสมรส
4. ประสบการณ์ในการเป็ น

วุฒิอาสาธนาคารสมอง
5. หน่วยงานที)สงั กัดก่อน
การเกษี ยณอายุงาน

1) โสด

2) ชาย

2) สมรส

3) หย่าร้ าง/แยกกันอยู่

4) เป็ นหม้ าย

……………ปี
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

6. สาขาความรู้ความ

เชี)ยวชาญในการทํางาน
อาสาสมัครของท่าน

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

7. ลักษณะการทํางาน

อาสาสมัครของท่าน เช่น เป็ น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เป็ น
กรรมการหรื อที)ปรึกษา

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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ส่วนที< 2 แบบสอบถามปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นจิตและสังคมทีม< ตี ่อพฤติกรรมการทํางานตามกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยังยื
< น
ส่วนที< 2.1 แบบสอบถามแรงจูงใจอาสา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ท่านต้องการทําตนให้เป็ นประโยชน์หลังเกษียณอายุ
ท่านต้องการให้สงั คมรับรูว้ ่าท่านเป็ นผูส้ งู อายุทม<ี คี ุณค่าต่อสังคม
ท่านปรารถนาทีจ< ะได้เป็ นส่วนหนึ<งของการขับเคลื<อนการพัฒนาชุมชนของ
ท่าน
ท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือผูอ้ น<ื เมื<อมีการร้องขอ
ท่านมุ่งสนองความต้องการของผูร้ บั ความช่วยเหลือเป็ นสําคัญ
ท่านปรารถนาทีจ< ะช่วยเหลือผูอ้ น<ื ให้พน้ จากความทุกข์
ท่านตังD ใจเป็ นพสกนิกรทีด< ใี นสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ H
ท่านยินดีทจ<ี ะอุทศิ ตนช่วยเหลือสังคมเพื<อถวายเป็ นพระราชกุศล
ท่านภาคภูมใิ จทีไ< ด้เข้าร่วมเป็ นวุฒอิ าสาธนาคารสมองซึง< เป็ นโครงการตาม
พระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ H พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง<

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง<

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6
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ส่วนที< 2.2แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คนรอบข้างให้ความมันใจในตั
<
วท่านว่าสามารถทํางานอาสาสมัครได้บรรลุ
้
เปาหมาย
ท่านได้รบั ความรักและความเข้าใจจากเพื<อนวุฒอิ าสาในการทํางาน
อาสาสมัครให้สาํ เร็จลุล่วง
ผูร้ บั ความช่วยเหลือชื<นชมและเห็นประโยชน์จากการทํางานอาสาสมัครของ
ท่าน
ท่านได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนทังD ทางในด้านกําลังแรงงานและเวลาในการ
ร่วมทํางานอาสาสมัคร
ธนาคารสมองให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับใช้บริหารงานอาสาสมัคร
อย่างเพียงพอ
ท่านได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์หรือทรัพยากรทีจ< าํ เป็ นในการทํางาน
อาสาสมัครอย่างเพียงพอ
ท่านได้รบั ทราบข่าวสารและข้อมูลอันเป็ นประโยชน์จากธนาคารสมองอยู่เสมอ
ท่านได้รบั ข้อมูลต่างๆทีจ< าํ เป็ นสําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครจากคน
ในชุมชน
ท่านได้มกี ารแลกเปลีย< นข่าวสารการจัดกิจกรรมอาสาสมัครของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองในจังหวัดอื<นๆอยู่เสมอ
วุฒอิ าสาในจังหวัดของท่านมีการประเมินผลการดําเนินงานอาสาสมัคร
ร่วมกันทุกครังD หลังจบโครงการ
ท่านและเพื<อนวุฒอิ าสามีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ
ท่านได้รบั คําแนะนําและคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครจากภาคี
เครือข่ายทีเ< กีย< วข้องเป็ นอย่างดี

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง<

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง<

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6
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ส่วนที< 2.3แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลักษณะงานอาสาสมัครทีท< ่านทํามีความเหมาะสมกับผูท้ เ<ี กษียณอายุ
งานอาสาสมัครทีท< ่านได้รบั มอบหมายท้าทายความสามารถของท่าน
ท่านได้เข้าร่วมทํางานอาสาสมัครทีต< รงกับความสนใจของท่าน
ท่านได้รบั มิตรภาพทีด< จี ากผูเ้ ข้าร่วมทํางานอาสาสมัคร
ท่านภาคภูมใิ จทีไ< ด้เป็ นส่วนหนึ<งของสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมองในจังหวัด
ของท่าน
ท่านได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในการสานต่อกิจกรรมอาสาสมัคร
การทํางานอาสาสมัครทําให้ท่านมีสขุ ภาพกายและใจทีด< ขี นDึ
การทํางานอาสาสมัครทําให้ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า
ท่านรูส้ กึ ดีใจทีไ< ด้รบั คําชื<นชมและขอบคุณจากผูร้ บั ความช่วยเหลือ

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิง<

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง<

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6
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ส่วนที< 2.4แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ท่านอุทศิ ตนในการเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครโดยไม่ได้รบั ค่าจ้างใดๆ
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอยู่เสมอแม้ไม่ได้รบั สิง< ใดตอบ
แทน
ท่านอุทศิ ตนในการทําประโยชน์เพื<อผูอ้ <นื โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด
ท่านเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครเพื<อต้องการเป็ นส่วนหนึ<งในการพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่
ท่านให้ความช่วยเหลือผูท้ ไ<ี ด้รบั ความเดือนร้อนให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด< ขี นDึ
ท่านจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความต้องการหรือปญั หาของผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือเป็ นสําคัญ
ท่านเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ด้วยความสมัครใจ
ท่านมีอสิ ระในการเลือกทํากิจกรรมอาสาสมัครตามความสนใจของท่าน
ท่านเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครโดยไม่มขี อ้ ผูกมัดใดๆ
ท่านนําความรูค้ วามสามารถทีม< อี ยู่มาใช้ในการทํางานอาสาสมัคร
ท่านนําประสบการณ์จากการทํางานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง
ท่านเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาสมัครโดยคํานึงถึงความพร้อมของท่านเป็ น
สําคัญ
ท่านเรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ จากการทํางานอาสาสมัครด้วยความ
สนุกสนาน
ท่านมีความสุขทีไ< ด้ทาํ งานช่วยเหลือผูอ้ <นื ให้พน้ จากความทุกข์ยาก
การทํางานอาสาสมัครร่วมกับเพือ< นวุฒอิ าสาทําให้ท่านมีสงั คมใหม่ๆ หลัง
เกษียณอายุ
เมื<อมีเวลาว่างท่านจะเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครอยู่เสมอ
ท่านเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื<องตังD แต่เป็ นวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง
ท่านมีการตรียมความพร้อมตนเองในด้านต่างๆ เพื<อรองรับการทํางาน
อาสาสมัครต่อไปในอนาคต เช่น ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ เพิม< เติม ดูแลร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอ

ปฏิบตั คิ ่อนข้างน้อย

ปฏิบตั คิ ่อนข้างมาก

ปฏิบตั มิ าก

ปฏิบตั มิ ากทีส< ดุ

ข้อความ

ปฏิบตั นิ ้อย

ข้อ

ปฏิบตั นิ ้อยทีส< ดุ

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

6
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ความคิ ดเห็นเพิ มเติ ม
1. อะไรเป็ นปจั จัยสําคัญในการส่งเสริมให้วุฒอิ าสาธนาคารสมองทํางานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนื<อง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านวางแผนการทํางานอาสาสมัครในอนาคตของท่านไว้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ประโยชน์ทท<ี ่านได้รบั จากการทํางานอาสาสมัคร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะอื<นๆ ให้กบั ผูท้ เ<ี กีย< วข้องกับการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูส้ ูงอายุ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบวัดพฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
ตาราง 26 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Indexes of Item-Objective Congruence) ระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามปฏิบตั กิ ารจากการพิจารณาโดยผูเ้ ชีย< วชาญจากการพิจารณาโดยผูเ้ ชีย< วชาญและ
สัมประสิทธิ Hสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation : r)
ผลการพิ จารณาโดยผูเ้ ชียวชาญ
ข้อ
IOC
r
ผล
1
2
3
4
5
1
+1
+1
+1
+1
+1
1
.52*
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
0
0
0.6
.47*
ใช้ได้
3
+1
+1
+1
0
+1
0.8
.45*
ใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
1
.51*
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
1
.67*
ใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
1
.80*
ใช้ได้
7
+1
+1
+1
0
+1
0.8
.37*
ใช้ได้
8
+1
+1
+1
+1
0
0.8
.45*
ใช้ได้
9
0
+1
+1
+1
0
0.6
.37*
ใช้ได้
10
+1
+1
+1
+1
+1
1
.77*
ใช้ได้
11
0
+1
+1
+1
+1
0.8
.33*
ใช้ได้
12
+1
+1
+1
+1
+1
1
.79*
ใช้ได้
13
+1
+1
+1
+1
+1
1
.61*
ใช้ได้
14
+1
+1
+1
+1
+1
1
.61*
ใช้ได้
15
+1
+1
+1
+1
+1
1
.59*
ใช้ได้
16
+1
+1
+1
+1
+1
1
.37*
ใช้ได้
17
+1
+1
+1
+1
+1
1
.65*
ใช้ได้
18
+1
+1
+1
0
+1
0.8
.61*
ใช้ได้
19
+1
+1
+1
+1
+1
1
.32*
ใช้ได้
20
+1
+1
+1
+1
+1
1
.52*
ใช้ได้
21
+1
+1
+1
+1
+1
1
.64*
ใช้ได้
22
0
+1
+1
+1
+1
0.8
.86*
ใช้ได้
23
0
+1
+1
+1
+1
0.8
.73*
ใช้ได้
24
0
+1
+1
+1
0
0.6
.73*
ใช้ได้
25
0
+1
+1
+1
+1
0.8
.73*
ใช้ได้
26
+1
0
+1
+1
+1
0.8
.83*
ใช้ได้
27
0
+1
+1
+1
+1
0.8
.88*
ใช้ได้

182
ตาราง 26 (ต่อ)
ข้อ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ผลการพิ จารณาโดยผูเ้ ชียวชาญ
1
2
3
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1

5
+1
+1
+1
0
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

r

ผล

0.8
0.8
1
0.6
1
0.6
0.8
0.8
0.8
1
0.8
1
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
0.8
1

.89*
.84*
.81*
.72*
.69*
.78*
.70*
.74*
.70*
.77*
.7*
.58*
.69*
.79*
.75*
.88*
.82*
.84*
.62*
.80*
.60*

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 27 ค่าความเชื<อมันของแบบวั
<
ดพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น

องค์ประกอบ
1. แรงจูงใจอาสา
1.1 ต้องการให้สงั คมเห็นคุณค่าในตนเอง
1.2 มีเป้าหมายหมายในการช่วยเหลือผูอ้ <นื
1.3 ได้ทํางานสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ H
2. ความพึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร

จํานวน
ข้อ

ค่าสัมประสิ ทธิQ แอลฟ่ า
ครอนบาค

9
3
3
3

0.74

9

0.95

3.1 ความพึงพอใจต่อลักษณะงานอาสาสมัครทีท< าํ

3

3.2 ความพึงพอใจต่อผูร้ ว่ มทํางานอาสาสมัคร

3

3.3 ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ทไ<ี ด้จากการทํางานอาสาสมัคร

3

3. การสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร

12
3
3
3
3
18

2.1 การสนับสนุ นทางสังคมด้านอารมณ์
2.2 การสนับสนุ นทางสังคมด้านสิง< ของ
2.3 การสนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
2.4 การสนับสนุ นทางสังคมด้านการประเมินคุณค่า
4. พฤติ กรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยืน
4,1 การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิง< ตอบแทนในรูปของ
ทรัพย์สนิ เงินทอง

3

4.2 การกระทําประโยชน์เพื<อผูอ้ <นื
4.3 กระทําด้วยความสมัครใจ

3
3

4.4 การกระทําด้วยความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง

3

4.5 การกระทําด้วยความสุขใจ
4.6 การกระทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื<อง
ทังD ฉบับ

3
3
48

0.89

0.96

0.97
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The following lines were read from file
SYSTEM FILE from
Latent Variables Sat Beh Mot Soc
Relationships
SAT1 = Sat
SAT2 = Sat
SAT3 = Sat
BEH1 = Beh
BEH2 = Beh
BEH3 = Beh
BEH4 = Beh
BEH5 = Beh
BEH6 = Beh
MOTIV1 = Mot
MOTIV2 = Mot
MOTIV3 = Mot
SOCSUP1 = Soc
SOCSUP2 = Soc
SOCSUP3 = Soc
SOCSUP4 = Soc
Beh = Sat
Sat = Mot
Beh = Mot Soc
Set Error Covariance of BEH3 to BEH2
Set Error Covariance of BEH1 to SAT2
Set Error Covariance of BEH1 to SAT3
Set Error Covariance of BEH6 to BEH5
Set Error Covariance of BEH5 to BEH3
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Set Error Covariance of BEH6 to sat1
Set Error Covariance of BEH3 to BEH2
Set Error Covariance of BEH5 to BEH1
Set Error Covariance of BEH2 to SAT1
Set Error Covariance of BEH6 to SAT3
Set Error Covariance of SOCSUP4 to SOCSUP3
Set Error Covariance of SOCSUP4 to SOCSUP2
;Set Error Covariance of SOCSUP3 to SOCSUP2
Set Error Covariance of SOCSUP2 to SOCSUP1
Set Error Covariance of BEH3 to BEH1
Set Error Covariance of SAT2 to SAT1
Set Error Covariance of BEH1 to SAT1
Set Error Covariance of BEH4 to BEH2
Set Error Covariance of BEH3 to SAT1
Set Error Covariance of SAT3 to SAT2
Set Error Covariance of BEH2 to SAT2
Set Error Covariance of BEH3 to SAT3
Set Error Covariance of BEH3 to SAT2
;Set Error Covariance of SOCSUP1 to SOCSUP3
Set Error Covariance of SOCSUP4 to MOTIV2
Set Error Covariance of SAT2 to MOTIV2
Set Error Covariance of SAT1 to SOCSUP4
Set Error Covariance of SAT2 to MOTIV1
Set Error Covariance of SAT2 to SOCSUP1
Set Error Covariance of SAT2 to SOCSUP2
Set Error Covariance of SAT2 to SOCSUP3
Set Error Covariance of SAT2 to SOCSUP4
Set Error Covariance of BEH4 to BEH3
Set Error Covariance of BEH4 to BEH1
Set Error Covariance of BEH6 to BEH3
Set Error Covariance of BEH6 to BEH1
Set Error Covariance of SOCSUP1 to BEH2
Set Error Covariance of MOTIV2 to BEH5
Set Error Covariance of MOTIV2 to BEH1
Set Error Covariance of MOTIV2 to SAT1
Set Error Covariance of MOTIV2 to BEH4
;Set Error Covariance of SOCSUP1 to BEH5
Set Error Covariance of BEH4 to SAT3
Set Error Covariance of BEH2 to SAT3
Set Error Covariance of SOCSUP1 to SAT3
Set Error Covariance of SOCSUP1 to BEH1
Set Error Covariance of SOCSUP3 to BEH1
Set Error Covariance of SOCSUP3 to BEH4
Set Error Covariance of SOCSUP2 to SAT3
Set Error Covariance of SOCSUP3 to SAT1
Set Error Covariance of SOCSUP3 to SOCSUP2
Set Error Covariance of BEH2 to BEH1
Set Error Covariance of BEH5 to SAT1
Set Error Covariance of BEH5 to SAT3
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Set Error Covariance of MOTIV2 to SAT3
;Set Error Covariance of SOCSUP4 to SOCSUP1
Set Error Covariance of SOCSUP4 to SAT3
Set Error Covariance of SOCSUP4 to BEH1
;Set Error Covariance of SOCSUP1 to SAT1
Set Error Covariance of SOCSUP1 to BEH5
Set Error Covariance of SOCSUP2 to MOTIV3
Set Error Covariance of SOCSUP1 to MOTIV2
Set Error Covariance of SOCSUP4 to MOTIV1
Set Error Covariance of MOTIV3 to BEH1
Set Error Covariance of SOCSUP2 to BEH1
Set Error Covariance of MOTIV3 to BEH6
Set Error Covariance of SOCSUP2 to BEH5
Set Error Covariance of MOTIV3 to BEH3
Set Error Covariance of BEH6 to SAT2
Set Error Covariance of MOTIV1 to SAT1
Set Error Covariance of MOTIV3 to SAT2
Set Error Covariance of MOTIV1 to BEH2
Set Error Covariance of MOTIV3 to SOCSUP4
Set Error Covariance of MOTIV3 to SOCSUP1
Set Error Covariance of SOCSUP1 to SAT1

Path Diagram
LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC ND=3
End of Problem
Covariance Matrix
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 0.845
SAT2 0.487 0.565
SAT3 0.416 0.345 0.480
BEH1 0.262 0.319 0.202 0.696
BEH2 0.279 0.251 0.293 0.284 0.469
BEH3 0.235 0.248 0.223 0.340 0.318 0.442
BEH4 0.377 0.307 0.338 0.326 0.383 0.327
BEH5 0.325 0.278 0.287 0.233 0.304 0.236
BEH6 0.421 0.338 0.304 0.321 0.375 0.323
MOTIV1 0.249 0.184 0.212 0.196 0.191 0.150
MOTIV2 0.209 0.223 0.208 0.256 0.220 0.177
MOTIV3 0.129 0.075 0.126 0.053 0.124 0.096
SOCSUP1 0.407 0.315 0.364 0.226 0.362 0.250
SOCSUP2 0.315 0.364 0.230 0.320 0.198 0.178
SOCSUP3 0.334 0.359 0.200 0.346 0.145 0.169
SOCSUP4 0.444 0.472 0.226 0.292 0.127 0.154
Covariance Matrix
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BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------BEH4 0.544
BEH5 0.341 0.408
BEH6 0.409 0.384 0.598
MOTIV1 0.194 0.186 0.204 0.300
MOTIV2 0.218 0.248 0.269 0.156 0.354
MOTIV3 0.121 0.105 0.113 0.091 0.098 0.173
SOCSUP1 0.328 0.267 0.355 0.208 0.228 0.166
SOCSUP2 0.261 0.265 0.285 0.172 0.232 0.033
SOCSUP3 0.156 0.177 0.215 0.154 0.179 0.022
SOCSUP4 0.164 0.147 0.152 0.163 0.097 0.031
Covariance Matrix
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- -------SOCSUP1 0.667
SOCSUP2 0.353 1.048
SOCSUP3 0.297 0.705 1.120
SOCSUP4 0.248 0.528 0.877 1.320
Parameter Specifications
LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
0
0
SAT2
1
0
SAT3
2
0
BEH1
0
0
BEH2
0
3
BEH3
0
4
BEH4
0
5
BEH5
0
6
BEH6
0
7
LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1
8
0
MOTIV2
9
0
MOTIV3
10
0
SOCSUP1
0
11
SOCSUP2
0
12
SOCSUP3
0
13
SOCSUP4
0
14
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BETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
0
0
Beh
15
0
GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat
16
0
Beh
17
18
PHI
Mot
Soc
-------- -------Mot
0
Soc
19
0
PSI
Sat
Beh
-------- -------20
21
THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1
22
SAT2
23
24
SAT3
0
25
26
BEH1
27
28
29
30
BEH2
31
32
33
34
35
BEH3
36
37
38
39
40
41
BEH4
0
0
42
43
44
45
BEH5
47
0
48
49
0
50
BEH6
0
52
53
54
0
55
THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4
46
BEH5
0
51
BEH6
0
56
57
THETA-DELTA-EPS
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SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
58
59
0
0
60
0
MOTIV2
62
63
64
65
0
0
MOTIV3
0
69
0
70
0
71
SOCSUP1
74
75
76
77
78
0
SOCSUP2
0
83
84
85
0
0
SOCSUP3
90
91
0
92
0
0
SOCSUP4
96
97
98
99
0
0
THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1
0
0
0
MOTIV2
66
67
0
MOTIV3
0
0
72
SOCSUP1
0
79
0
SOCSUP2
0
86
0
SOCSUP3
93
0
0
SOCSUP4
0
0
0
THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
61
MOTIV2
0
68
MOTIV3
0
0
73
SOCSUP1
0
80
81
82
SOCSUP2
0
0
87
88
89
SOCSUP3
0
0
0
0
94
95
SOCSUP4
100
101
102
0
103
104
THETA-DELTA
SOCSUP4
-------SOCSUP4
105
Number of Iterations = 19
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.684
--
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SAT2 0.544
(0.039)
14.036

--

SAT3 0.614
(0.060)
10.261

--

BEH1

--

0.622

BEH2

-0.555
(0.061)
9.124

BEH3

-0.459
(0.049)
9.282

BEH4

-0.610
(0.065)
9.345

BEH5

-0.556
(0.062)
8.912

BEH6

-0.674
(0.073)
9.243

LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1 0.357
-(0.029)
12.262
MOTIV2 0.445
(0.032)
14.056

--

MOTIV3 0.218
(0.023)
9.426

--

SOCSUP1

-0.748
(0.057)
13.140
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SOCSUP2

-0.605
(0.068)
8.878

SOCSUP3

-0.455
(0.064)
7.159

SOCSUP4

-0.376
(0.069)
5.477

BETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
--Beh

0.668
(0.510)
1.311

--

GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-(0.093)
10.108
Beh

0.266 0.001
(0.500) (0.129)
0.532 0.007

Covariance Matrix of ETA and KSI
Sat
Beh
Mot
Soc
-------- -------- -------- -------Sat 1.000
Beh 0.920 1.000
Mot 0.945 0.898 1.000
Soc 0.739 0.703 0.782 1.000
PHI
Mot
Soc
-------- -------Mot 1.000
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Soc

0.782
(0.055)
14.142

1.000

PSI
Note: This matrix is diagonal.
Sat
Beh
-------- -------0.107 0.146
(0.083) (0.082)
1.282 1.781
Squared Multiple Correlations for Structural Equations
Sat
Beh
-------- -------0.893 0.854
Squared Multiple Correlations for Reduced Form
Sat
Beh
-------- -------0.893 0.807
Reduced Form
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-(0.093)
10.108
Beh

0.898 0.001
(0.141) (0.129)
6.363 0.007

THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 0.388
(0.048)
8.134
SAT2 0.115 0.264
(0.038) (0.039)
3.044 6.702
SAT3

-0.011 0.102
(0.018) (0.033)
0.602 3.087
BEH1 -0.137 -0.002 -0.153 0.305
(0.039) (0.032) (0.042) (0.067)

BEH3
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-3.547 -0.069 -3.665 4.561
BEH2 -0.070 -0.020 -0.023 -0.054 0.159
(0.017) (0.012) (0.029) (0.031) (0.017)
-4.150 -1.679 -0.808 -1.701 9.324
BEH3 -0.064 0.013 -0.042 0.055 0.061 0.230
(0.020) (0.015) (0.026) (0.033) (0.016) (0.026)
-3.192 0.900 -1.611 1.650 3.880 8.822
BEH4

--

BEH5 -0.029
(0.014)
-2.086
BEH6

- - -0.009 -0.053 0.040 0.046
(0.030) (0.036) (0.014) (0.018)
-0.293 -1.481 2.896 2.529
- - -0.028 -0.114
(0.027) (0.030)
-1.033 -3.747

- - -0.016
(0.013)
-1.212

-0.007 -0.074 -0.093
(0.012) (0.033) (0.037)
0.593 -2.228 -2.506

-0.015
(0.017)
0.882

THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4 0.172
(0.018)
9.362
BEH5

-0.099
(0.014)
7.222

BEH6

-0.009 0.145
(0.013) (0.019)
0.739 7.479

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.547 0.528 0.787 0.559 0.660 0.478
Squared Multiple Correlations for Y - Variables
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------0.685 0.757 0.758
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THETA-DELTA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1 0.017 0.000
--0.013
-(0.022) (0.019)
(0.010)
0.740 -0.014
1.308
MOTIV2 -0.082 -0.008 -0.051 0.009
(0.026) (0.023) (0.016) (0.023)
-3.166 -0.370 -3.120 0.384
MOTIV3

- - -0.026
(0.011)
-2.269

- - -0.069
(0.015)
-4.432

--

--

- - -0.001
(0.009)
-0.130

SOCSUP1 0.035 0.019 0.026 -0.102 0.067
(0.032) (0.030) (0.026) (0.032) (0.014)
1.085 0.632 0.989 -3.199 4.701
SOCSUP2

-0.107 -0.041 0.040
(0.028) (0.023) (0.037)
3.885 -1.827 1.080

SOCSUP3 0.102 0.158
(0.031) (0.031)
3.288 5.096

-0.100
(0.038)
2.606

SOCSUP4 0.266 0.310 0.058 0.087
(0.041) (0.038) (0.020) (0.041)
6.477 8.211 2.835 2.122
THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1
---MOTIV2 -0.026 0.025
(0.011) (0.010)
-2.435 2.558
MOTIV3

--

SOCSUP1

- - -0.024
(0.012)
-1.958

--

- - -0.018
(0.009)
-2.027
--

--

--

--

--

--

--

--
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SOCSUP2

-0.026
(0.015)
1.749

SOCSUP3 -0.043
(0.015)
-2.898
SOCSUP4

--

--

--

--

--

--

THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1 0.173
(0.015)
11.144
MOTIV2

-0.155
(0.018)
8.828
MOTIV3
--0.125
(0.011)
11.856
SOCSUP1
- - -0.036 0.039 0.115
(0.018) (0.013) (0.068)
-2.004 2.904 1.689
SOCSUP2
-- - -0.039 -0.070 0.662
(0.015) (0.046) (0.076)
-2.543 -1.529 8.745
SOCSUP3
----0.415 0.918
(0.058) (0.077)
7.216 11.870
SOCSUP4 0.037 -0.047 0.008
-0.291 0.710
(0.020) (0.020) (0.015)
(0.058) (0.073)
1.842 -2.374 0.502
5.063 9.693
THETA-DELTA
SOCSUP4
-------SOCSUP4 1.180
(0.095)
12.420
Squared Multiple Correlations for X - Variables
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.425 0.560 0.276 0.829 0.356 0.184
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Squared Multiple Correlations for X - Variables
SOCSUP4
-------0.107
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 31
Minimum Fit Function Chi-Square = 32.178 (P = 0.408)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 31.741 (P = 0.429)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.741
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 18.319)
Minimum Fit Function Value = 0.103
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.00237
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0585)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.00874
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0435)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.983
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.772
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.770 ; 0.828)
ECVI for Saturated Model = 0.869
ECVI for Independence Model = 26.962
Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 8407.000
Independence AIC = 8439.000
Model AIC = 241.741
Saturated AIC = 272.000
Independence CAIC = 8514.991
Model CAIC = 740.427
Saturated CAIC = 917.917
Normed Fit Index (NFI) = 0.996
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.999
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.257
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.985
Critical N (CN) = 508.713
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0136
Standardized RMR = 0.0229
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.987
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.945
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.225
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Fitted Covariance Matrix
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 0.856
SAT2 0.488 0.560
SAT3 0.420 0.345 0.479
BEH1 0.255 0.309 0.199 0.691
BEH2 0.279 0.258 0.290 0.292 0.467
BEH3 0.226 0.243 0.218 0.340 0.316 0.441
BEH4 0.384 0.306 0.336 0.327 0.379 0.327
BEH5 0.321 0.278 0.286 0.232 0.309 0.239
BEH6 0.424 0.345 0.307 0.326 0.374 0.324
MOTIV1 0.248 0.184 0.207 0.200 0.191 0.147
MOTIV2 0.206 0.220 0.208 0.257 0.222 0.184
MOTIV3 0.141 0.086 0.127 0.053 0.109 0.089
SOCSUP1 0.413 0.320 0.365 0.224 0.359 0.241
SOCSUP2 0.306 0.351 0.233 0.305 0.236 0.195
SOCSUP3 0.332 0.341 0.207 0.299 0.178 0.147
SOCSUP4 0.456 0.462 0.228 0.252 0.147 0.121
Fitted Covariance Matrix
BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------BEH4 0.544
BEH5 0.339 0.408
BEH6 0.411 0.384 0.598
MOTIV1 0.196 0.178 0.216 0.300
MOTIV2 0.218 0.247 0.269 0.159 0.353
MOTIV3 0.120 0.109 0.114 0.078 0.097 0.173
SOCSUP1 0.321 0.268 0.354 0.209 0.224 0.167
SOCSUP2 0.260 0.262 0.286 0.169 0.211 0.064
SOCSUP3 0.152 0.178 0.215 0.127 0.158 0.078
SOCSUP4 0.161 0.147 0.178 0.142 0.084 0.072
Fitted Covariance Matrix
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- -------SOCSUP1 0.674
SOCSUP2 0.382 1.028
SOCSUP3 0.340 0.691 1.126
SOCSUP4 0.281 0.519 0.881 1.322
Fitted Residuals
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 -0.010

BEH3
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SAT2 -0.001 0.005
SAT3 -0.004 0.000 0.001
BEH1 0.008 0.010 0.003 0.005
BEH2 0.000 -0.007 0.003 -0.008 0.002
BEH3 0.010 0.005 0.005 0.000 0.003 0.001
BEH4 -0.007 0.001 0.002 -0.001 0.004 0.001
BEH5 0.003 0.000 0.001 0.002 -0.004 -0.003
BEH6 -0.003 -0.007 -0.003 -0.005 0.001 -0.001
MOTIV1 0.001 0.001 0.005 -0.003 0.000 0.003
MOTIV2 0.003 0.002 0.000 -0.001 -0.002 -0.006
MOTIV3 -0.012 -0.011 -0.001 -0.001 0.015 0.007
SOCSUP1 -0.006 -0.005 -0.001 0.001 0.003 0.008
SOCSUP2 0.009 0.013 -0.004 0.015 -0.038 -0.017
SOCSUP3 0.001 0.017 -0.006 0.047 -0.033 0.023
SOCSUP4 -0.012 0.010 -0.002 0.040 -0.020 0.032
Fitted Residuals
BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------BEH4 0.000
BEH5 0.002 0.000
BEH6 -0.002 0.000 0.000
MOTIV1 -0.002 0.008 -0.012 0.000
MOTIV2 0.000 0.001 0.000 -0.003 0.000
MOTIV3 0.001 -0.004 -0.001 0.013 0.001 0.000
SOCSUP1 0.007 -0.001 0.001 -0.001 0.003 0.000
SOCSUP2 0.002 0.003 -0.001 0.003 0.022 -0.031
SOCSUP3 0.003 0.000 0.000 0.027 0.021 -0.056
SOCSUP4 0.002 0.000 -0.026 0.022 0.014 -0.041
Fitted Residuals
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- -------SOCSUP1 -0.007
SOCSUP2 -0.029 0.020
SOCSUP3 -0.044 0.014 -0.006
SOCSUP4 -0.033 0.010 -0.004 -0.002
Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual = -0.056
Median Fitted Residual = 0.000
Largest Fitted Residual = 0.047
Stemleaf Plot
- 5|6
- 4|41

200
- 3|8331
- 2|960
- 1|722210
- 0|87777666655444443333322222111111111110000000000000000000
0|11111111111111222222233333333333455555778889
1|00003344557
2|012237
3|2
4|07
Standardized Residuals
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 -1.139
SAT2 -0.082 0.649
SAT3 -0.669 -0.083 0.431
BEH1 0.873 1.346 0.644 0.565
BEH2 -0.003 -0.806 0.746 -1.296 0.963
BEH3 1.049 0.580 1.255 -0.012 0.949 1.325
BEH4 -0.607 0.078 0.335 -0.146 0.999 0.196
BEH5 0.431 -0.032 0.382 0.415 -1.022 -1.470
BEH6 -0.290 -0.779 -0.832 -0.824 0.112 -0.346
MOTIV1 0.225 0.177 0.829 -0.399 0.057 0.274
MOTIV2 0.702 0.467 0.031 -0.181 -0.333 -0.775
MOTIV3 -1.297 -2.752 -0.166 -0.089 1.871 1.420
SOCSUP1 -1.056 -1.330 -0.163 0.174 0.536 0.667
SOCSUP2 0.340 1.388 -0.350 0.987 -1.962 -0.738
SOCSUP3 0.076 1.863 -0.362 2.258 -1.403 0.827
SOCSUP4 -0.623 0.768 -0.141 1.632 -0.653 0.978
Standardized Residuals
BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------BEH4 0.092
BEH5 0.422 -0.195
BEH6 -0.470 -0.016 0.057
MOTIV1 -0.212 1.094 -1.354 -0.165
MOTIV2 -0.069 0.207 -0.065 -0.474 0.025
MOTIV3 0.103 -0.635 -0.190 1.824 0.079 0.622
SOCSUP1 0.657 -0.318 0.118 -0.112 0.678 -0.095
SOCSUP2 0.083 0.322 -0.064 0.133 1.290 -2.960
SOCSUP3 0.153 -0.020 -0.004 1.208 1.012 -2.904
SOCSUP4 0.067 0.003 -0.842 1.129 0.720 -2.646
Standardized Residuals
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- --------
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SOCSUP1
SOCSUP2
SOCSUP3
SOCSUP4

-1.206
-2.708
-3.059
-2.240

2.270
1.174
0.544

-0.480
-0.277

-0.119

Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual = -3.059
Median Standardized Residual = 0.044
Largest Standardized Residual = 2.270
Stemleaf Plot
- 3|10
- 2|9876
- 2|20
- 1|5
- 1|443332110
- 0|888888777666555
- 0|44433333222222211111111111000000000
0|111111111111222222333344444
0|5556666677777788899
1|0000001122333344
1|6899
2|33
Largest Negative Standardized Residuals
Residual for MOTIV3 and SAT2 -2.752
Residual for SOCSUP2 and MOTIV3 -2.960
Residual for SOCSUP2 and SOCSUP1 -2.708
Residual for SOCSUP3 and MOTIV3 -2.904
Residual for SOCSUP3 and SOCSUP1 -3.059
Residual for SOCSUP4 and MOTIV3 -2.646
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Qplot of Standardized Residuals
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Standardized Residuals
Modification Indices and Expected Change
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Modification Indices for LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1
--BEH2 0.094
-BEH3
--BEH4 0.146
-BEH5 0.127
-BEH6 0.074
-Expected Change for LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1
--BEH2 0.065
-BEH3
--BEH4 -0.079
-BEH5 0.060
-BEH6 -0.058
-Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1
--BEH2 0.065
-BEH3
--BEH4 -0.079
-BEH5 0.060
-BEH6 -0.058
-Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1
---
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BEH2
BEH3
BEH4
BEH5
BEH6

0.095
----0.108
-0.094
--0.075
--

Modification Indices for LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1
-0.186
MOTIV2
-2.913
MOTIV3
-8.987
SOCSUP1
--SOCSUP2
--SOCSUP3 0.090
-SOCSUP4 0.090
-Expected Change for LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1
- - -0.034
MOTIV2
-0.192
MOTIV3
- - -0.351
SOCSUP1
--SOCSUP2
--SOCSUP3 0.038
-SOCSUP4 -0.032
-Standardized Expected Change for LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1
- - -0.034
MOTIV2
-0.192
MOTIV3
- - -0.351
SOCSUP1
--SOCSUP2
--SOCSUP3 0.038
-SOCSUP4 -0.032
-Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1
- - -0.061
MOTIV2
-0.322
MOTIV3
- - -0.844
SOCSUP1
---
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SOCSUP2
SOCSUP3
SOCSUP4

--0.036
--0.028
--

No Non-Zero Modification Indices for BETA
Modification Indices for GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat
-0.048
Beh
--Expected Change for GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat
-0.056
Beh
--Standardized Expected Change for GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat
-0.056
Beh
--No Non-Zero Modification Indices for PHI
No Non-Zero Modification Indices for PSI
Modification Indices for THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1
-SAT2
--SAT3
---BEH1
----BEH2
-----BEH3
------BEH4 0.839 0.182
----BEH5
-0.182
--1.001
-BEH6 0.839
---0.785
-Modification Indices for THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4
--

BEH3
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BEH5
BEH6

0.493
0.266

---

--

Expected Change for THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1
-SAT2
--SAT3
---BEH1
----BEH2
-----BEH3
------BEH4 -0.019 0.007
----BEH5
- - -0.006
-- - -0.009
-BEH6 0.021
---0.011
-Expected Change for THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4
-BEH5 0.008
-BEH6 -0.007
--Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1
-SAT2
--SAT3
---BEH1
----BEH2
-----BEH3
------BEH4 -0.027 0.012
----BEH5
- - -0.013
-- - -0.021
-BEH6 0.029
---0.021
-Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4
-BEH5 0.016
-BEH6 -0.012
--Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
SAT1

SAT2

SAT3

BEH1

BEH2

BEH3
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-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
--0.015
--0.269
MOTIV2
----0.014 0.379
MOTIV3 0.028
-0.031
-3.725
-SOCSUP1
-----0.007
SOCSUP2 0.028
---0.294 1.368
SOCSUP3
--0.008
-1.130 0.907
SOCSUP4
----0.016 0.507
Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1 0.100 2.503 2.009
MOTIV2
--0.034
MOTIV3 0.565 1.085
-SOCSUP1 0.225
-0.009
SOCSUP2 0.404
-0.112
SOCSUP3
-0.048 0.334
SOCSUP4 0.022 0.368 2.237
Expected Change for THETA-DELTA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
--0.002
--0.006
MOTIV2
----0.001 -0.009
MOTIV3 -0.004
- - -0.002
-0.017
-SOCSUP1
-----0.002
SOCSUP2 0.008
--- - -0.009 -0.022
SOCSUP3
--0.003
- - -0.015 0.015
SOCSUP4
----0.002 0.014
Expected Change for THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1 -0.003 0.015 -0.015
MOTIV2
--0.003
MOTIV3 -0.007 -0.008
-SOCSUP1 0.008
- - -0.002
SOCSUP2 0.012
-0.007
SOCSUP3
- - -0.003 0.009
SOCSUP4 0.003 0.010 -0.028
Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
--0.006
--0.018

208
MOTIV2
--MOTIV3 -0.010
-SOCSUP1
--SOCSUP2 0.009
-SOCSUP3
--SOCSUP4
---

--0.004 -0.022
-0.007
-0.059
----0.003
-- - -0.013 -0.032
0.004
- - -0.020 0.022
--0.003 0.019

Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1 -0.009 0.042 -0.036
MOTIV2
--0.006
MOTIV3 -0.022 -0.032
-SOCSUP1 0.013
- - -0.003
SOCSUP2 0.017
-0.008
SOCSUP3
- - -0.005 0.011
SOCSUP4 0.004 0.013 -0.031
Modification Indices for THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
-MOTIV2 1.367
-MOTIV3 2.107 0.031
-SOCSUP1 0.821
---SOCSUP2 0.262 1.095
---SOCSUP3 2.118 0.173 8.983 0.090
--SOCSUP4
---0.090
--Modification Indices for THETA-DELTA
SOCSUP4
-------SOCSUP4
-Expected Change for THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
-MOTIV2 -0.017
-MOTIV3 0.013 0.002
-SOCSUP1 -0.020
---SOCSUP2 -0.009 0.022
---SOCSUP3 0.029 0.009 -0.062 -0.014
--SOCSUP4
---0.012
--Expected Change for THETA-DELTA
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SOCSUP4
-------SOCSUP4
-Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1
-MOTIV2 -0.053
-MOTIV3 0.057 0.007
-SOCSUP1 -0.045
---SOCSUP2 -0.017 0.037
---SOCSUP3 0.050 0.014 -0.141 -0.016
--SOCSUP4
---0.012
--Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA
SOCSUP4
-------SOCSUP4
-Maximum Modification Index is 8.99 for Element ( 3, 2) of LAMBDA-X
Factor Scores Regressions
ETA
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------Sat 0.242 -0.073 0.801 0.494 0.113 -0.116
Beh 0.152 -0.214 0.609 0.606 0.179 -0.151
ETA
BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------Sat -0.194 0.150 0.244 -0.129 0.094 0.232
Beh -0.086 0.444 0.370 -0.201 -0.127 0.210
ETA
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- -------Sat -0.034 0.085 -0.048 -0.107
Beh -0.035 0.036 -0.058 -0.043
KSI
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
-------- -------- -------- -------- -------- --------

BEH3
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Mot 0.178 -0.137
Soc -0.002 -0.320

0.608
0.201

0.421 -0.007
0.333 -0.549

-0.090
0.027

KSI
BEH4
BEH5
BEH6 MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3
-------- -------- -------- -------- -------- -------Mot -0.099 0.116 0.211 0.022 0.277 0.251
Soc 0.050 0.320 0.048 -0.037 0.181 -0.203
KSI
SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3 SOCSUP4
-------- -------- -------- -------Mot 0.118 0.095 -0.065 -0.049
Soc 1.068 0.191 -0.130 0.098
Standardized Solution
LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.684
-SAT2 0.544
-SAT3 0.614
-BEH1
-0.622
BEH2
-0.555
BEH3
-0.459
BEH4
-0.610
BEH5
-0.556
BEH6
-0.674
LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1 0.357
-MOTIV2 0.445
-MOTIV3 0.218
-SOCSUP1
-0.748
SOCSUP2
-0.605
SOCSUP3
-0.455
SOCSUP4
-0.376
BETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
---
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Beh

0.668

--

GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-Beh 0.266 0.001
Correlation Matrix of ETA and KSI
Sat
Beh
Mot
Soc
-------- -------- -------- -------Sat 1.000
Beh 0.920 1.000
Mot 0.945 0.898 1.000
Soc 0.739 0.703 0.782 1.000
PSI
Note: This matrix is diagonal.
Sat
Beh
-------- -------0.107 0.146
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-Beh 0.898 0.001
Completely Standardized Solution
LAMBDA-Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.740
-SAT2 0.727
-SAT3 0.887
-BEH1
-0.748
BEH2
-0.813
BEH3
-0.692
BEH4
-0.827
BEH5
-0.870
BEH6
-0.871
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LAMBDA-X
Mot
Soc
-------- -------MOTIV1 0.652
-MOTIV2 0.748
-MOTIV3 0.525
-SOCSUP1
-0.910
SOCSUP2
-0.597
SOCSUP3
-0.429
SOCSUP4
-0.327
BETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
--Beh 0.668
-GAMMA
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-Beh 0.266 0.001
Correlation Matrix of ETA and KSI
Sat
Beh
Mot
Soc
-------- -------- -------- -------Sat 1.000
Beh 0.920 1.000
Mot 0.945 0.898 1.000
Soc 0.739 0.703 0.782 1.000
PSI
Note: This matrix is diagonal.
Sat
Beh
-------- -------0.107 0.146
THETA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
-------- -------- -------- -------- -------- -------SAT1 0.453
SAT2 0.166 0.472
SAT3
-0.021 0.213
BEH1 -0.178 -0.004 -0.265 0.441

BEH3
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BEH2
BEH3
BEH4
BEH5
BEH6

-0.111 -0.039 -0.049 -0.094 0.340
-0.103 0.027 -0.091 0.099 0.133 0.522
-- - -0.017 -0.086 0.080 0.095
-0.048
- - -0.064 -0.215
- - -0.038
-0.013 -0.138 -0.144
-0.029

THETA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------BEH4 0.315
BEH5
-0.243
BEH6
-0.019 0.242
THETA-DELTA-EPS
SAT1
SAT2
SAT3
BEH1
BEH2
BEH3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1 0.033 -0.001
--0.034
-MOTIV2 -0.149 -0.019 -0.123 0.018
--MOTIV3
- - -0.084
- - -0.198
- - -0.004
SOCSUP1 0.046 0.031 0.045 -0.150 0.120
-SOCSUP2
-0.142 -0.059 0.048
--SOCSUP3 0.104 0.199
-0.113
--SOCSUP4 0.250 0.361 0.073 0.091
--THETA-DELTA-EPS
BEH4
BEH5
BEH6
-------- -------- -------MOTIV1
---MOTIV2 -0.060 0.067
-MOTIV3
-- - -0.055
SOCSUP1
- - -0.046
-SOCSUP2
-0.040
-SOCSUP3 -0.055
--SOCSUP4
---THETA-DELTA
MOTIV1 MOTIV2 MOTIV3 SOCSUP1 SOCSUP2 SOCSUP3
-------- -------- -------- -------- -------- -------MOTIV1 0.575
MOTIV2
-0.440
MOTIV3
--0.724
SOCSUP1
- - -0.073 0.114 0.171
SOCSUP2
-- - -0.093 -0.085 0.644
SOCSUP3
----0.386 0.816
SOCSUP4 0.058 -0.069 0.016
-0.250 0.582
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THETA-DELTA
SOCSUP4
-------SOCSUP4 0.893
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-Beh 0.898 0.001
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
-(0.093)
10.108
Beh

0.898 0.001
(0.141) (0.129)
6.363 0.007

Indirect Effects of KSI on ETA
Mot
Soc
-------- -------Sat
--Beh

0.631
(0.467)
1.353

--

Total Effects of ETA on ETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
--Beh

0.668
(0.510)
1.311

--

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 0.446
Total Effects of ETA on Y
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Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.684
-SAT2 0.544
-(0.039)
14.036
SAT3 0.614
-(0.060)
10.261
BEH1 0.415 0.622
(0.317)
1.311
BEH2 0.371 0.555
(0.278) (0.061)
1.334 9.124
BEH3 0.307 0.459
(0.231) (0.049)
1.327 9.282
BEH4 0.408 0.610
(0.306) (0.065)
1.332 9.345
BEH5 0.371 0.556
(0.279) (0.062)
1.332 8.912
BEH6 0.450 0.674
(0.337) (0.073)
1.334 9.243
Indirect Effects of ETA on Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1 0.415
-(0.317)
1.311
BEH2 0.371
-(0.278)
1.334
BEH3 0.307
-(0.231)
1.327
BEH4 0.408
-(0.306)
1.332
BEH5 0.371
-(0.279)
1.332
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BEH6 0.450
(0.337)
1.334

--

Total Effects of KSI on Y
Mot
Soc
-------- -------SAT1 0.647
-(0.064)
10.108
SAT2 0.514
(0.055)
9.289

--

SAT3 0.580
(0.040)
14.520

--

BEH1 0.558 0.001
(0.088) (0.080)
6.363 0.007
BEH2 0.498 0.000
(0.074) (0.072)
6.774 0.007
BEH3 0.412 0.000
(0.065) (0.059)
6.325 0.007
BEH4 0.548 0.001
(0.081) (0.079)
6.772 0.007
BEH5 0.499 0.000
(0.073) (0.072)
6.873 0.007
BEH6 0.604 0.001
(0.087) (0.087)
6.916 0.007
Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of KSI on ETA
Mot
Soc
-------- -------Sat 0.945
--
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Beh

0.898

0.001

Standardized Indirect Effects of KSI on ETA
Mot
Soc
-------- -------Sat
--Beh 0.631
-Standardized Total Effects of ETA on ETA
Sat
Beh
-------- -------Sat
--Beh 0.668
-Standardized Total Effects of ETA on Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.684
-SAT2 0.544
-SAT3 0.614
-BEH1 0.415 0.622
BEH2 0.371 0.555
BEH3 0.307 0.459
BEH4 0.408 0.610
BEH5 0.371 0.556
BEH6 0.450 0.674
Completely Standardized Total Effects of ETA on Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1 0.740
-SAT2 0.727
-SAT3 0.887
-BEH1 0.500 0.748
BEH2 0.543 0.813
BEH3 0.462 0.692
BEH4 0.553 0.827
BEH5 0.581 0.870
BEH6 0.582 0.871
Standardized Indirect Effects of ETA on Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
---
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BEH1
BEH2
BEH3
BEH4
BEH5
BEH6

0.415
0.371
0.307
0.408
0.371
0.450

-------

Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y
Sat
Beh
-------- -------SAT1
--SAT2
--SAT3
--BEH1 0.500
-BEH2 0.543
-BEH3 0.462
-BEH4 0.553
-BEH5 0.581
-BEH6 0.582
-Standardized Total Effects of KSI on Y
Mot
Soc
-------- -------SAT1 0.647
-SAT2 0.514
-SAT3 0.580
-BEH1 0.558 0.001
BEH2 0.498 0.000
BEH3 0.412 0.000
BEH4 0.548 0.001
BEH5 0.499 0.000
BEH6 0.604 0.001
Completely Standardized Total Effects of KSI on Y
Mot
Soc
-------- -------SAT1 0.699
-SAT2 0.687
-SAT3 0.838
-BEH1 0.671 0.001
BEH2 0.729 0.001
BEH3 0.621 0.001
BEH4 0.743 0.001
BEH5 0.781 0.001
BEH6 0.782 0.001
Time used: 0.063 Seconds
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ตัวอย่างการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพการวิ จยั ระยะที 1
ตาราง 28 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น
ข้อมูล
“ไม่ได้หวังอะไรแล้ว แค่ได้ช่วยเหลือคน
อื<นก็สุขใจแล้ว” (พีส< มร)
“ผมคิดว่าผมทําเพื<อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่ได้คดิ ค่าสอนค่าอะไร ทําอะไรทีท< ําให้
สังคมมีความสุข” (พีส< าทิต)
“ผมอายุ 73 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่มาก
ผมจะทําประโยชน์ให้กบั ชุมชน ให้กบั
ประเทศชาติ ให้ดที ส<ี ุด” (พีส< เุ ทพ)
“ผมคิดว่าผมทําเพื<อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่ได้คดิ ค่าสอนค่าอะไร ทําอะไรทีท< ําให้
สังคมมีความสุข” (พีส< าทิต)
“ใจมันมาหมดแล้ว อะไรก็ทาํ ขอให้ใช้
ขอให้บอก” (พีส< มบูรณ์)
“ก็คดิ ว่างานอาสาไม่ได้ทุ่มเทอะไรมาก
เพียงแต่ใช้เวลาว่าง ไม่ได้ทํางานประจํา
น่ าจะช่วย น่ าจะดี ก็ยนิ ดีทําแค่นนั D ก็เลย
ตัดสินใจสมัครก่อนเกษียณ” (พีส< มบัต)ิ
“รูส้ กึ ว่าไม่ได้ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
เนื<องจากได้ทาํ หน้าทีท< ต<ี รงกับความรู้
ความสามารถ คือ การเป็ นวิทยากรให้
ความรูเ้ กี<ยวกับการฝึกวิปสั สนากรรมฐาน
และการสอนจริยธรรม ฝึกสมาธิ และการ
ออกกําลังกายในผูส้ งู อายุ” (พีส< ายทิพย์)
“ช่วยในสิง< ทีเ< ราช่วยได้ ไม่ฝืนกําลัง
เพราะแต่ละคนในนีDอายุกม็ ใิ ช่น้อยๆ กัน
แล้ว” (พีส< มบูรณ์)
“ช่วยในสิง< ทีเ< ราสามารถช่วยได้ โดยต้อง
ไม่ฝืนร่างกาย หรือเกินกําลังของตนเอง”
(พีส< มร)

ประเด็นย่อย
ประเด็นหลัก
ไม่ตอ้ งการการต่างตอบแทนจาก ทําไปไม่หวังผล
ผูร้ บั ความช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิง<
ตอบแทน
มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูอ้ <นื เป็ นสําคัญ

ทําประโยชน์เพื<อผูอ้ <นื

-ทําด้วยความเต็มใจ

ไม่ฝืนใจทํา

-ทําโดยไม่ถอื ว่าเป็ นหน้าที<

ทําด้วยความรูค้ วามสามารถของ ทําด้วยความรูท้ ม<ี ี
ตนเอง

ไม่ทาํ ในสิง< ทีเ< กินกําลังตนเอง
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ตาราง 28 ความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< น (ต่อ)
ข้อมูล
“ได้รบั ความสุขใจจากการได้เป็ นผูใ้ ห้
และภาคภูมใิ จทีไ< ด้ทํากิจกรรมเพื<อ
ชุมชนชน” (พีส< มร)
“ใจมันมาหมดแล้ว อะไรก็ได้ ขอให้ใช้
ขอให้ทาํ ก็ไปช่วยกับกลุ่มผูส้ งู อายุของ
ตําบล จัดนิทรรศการตามโอกาส ก็
พยายามช่วยให้ได้มากทีส< ุด”
(พีส< มบูรณ์)
“อิม< ใจทีไ< ด้ช่วยเหลือสังคมบ้าง เพราะ
เราใช้คาํ ว่าข้าราชการบํานาญอยู”่
(พีส< ุนทร)
“ได้รบั ความสุขใจจากการได้เป็ นผูใ้ ห้
และภาคภูมใิ จทีไ< ด้ทํากิจกรรมเพื<อ
ชุมชนชน” (พีส< มร)
“ได้รบั การชักชวนจากสมาชิกวุฒอิ าสา
ชวนมาอยูด่ ว้ ยกัน ก็โอเค ก็สนใจเข้า
ร่วมมาตลอด” (พีส< าทิต)
“ได้ทาํ กิจกรรมต่อเนื<องมาจนถึงวันนีD
ด้วยความสมัครใจ ด้วยผมคิดว่าถ้าเรา
เกษียณแล้วไม่ทาํ อะไรเลย ผมกลัว
สมองฝอ่ ” (พีส< มบัต)ิ
“ผมก็ทาํ งานสังคมสงเคราะห์มาตลอด
ชีวติ ตังD แต่รบั ราชการมาทังD ในกลุ่มเด็ก
ผูส้ งู อายุ ขอทาน และคิดว่าเราก็ทํา
อย่างนีDต่อไป” (พีส< ุนทร)
“กิจกรรมเรามีทม<ี าทีไ< ปคนทีเ< ข้ามาก็
ประทับใจ ก็บอกเพื<อนว่าได้ทาํ ให้กบั
สมเด็จฯ ด้วย เพราะนอกจากพัฒนาคน
อื<นแล้ว เราก็ได้พฒ
ั นาตัวเองด้วย และก็
ตังD ใจจะทําต่อไป” (พีส< ุดา)

ประเด็นย่อย
ได้ทาํ ในสิง< ทีร< กั

ประเด็นหลัก
ทําด้วยความสุขใจ

ภาคภูมใิ จในสิง< ทีท< าํ

ทํางานอย่างต่อเนื<อง

ตังD ใจทํางานต่อไปในอนาคต

ทําต่อเนื<องไปไม่ยอ่ ท้อ
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ตัวอย่างการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพการวิ จยั ระยะที 3
ตาราง 29 ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นด้านบุคคล
ข้อมูล
ประเด็นย่อย
ประเด็นหลัก
“ส่วนใหญ่เราจะจูงใจให้เขาเห็นว่าการมาทํางาน
สร้างคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจอาสา
อาสาสมัครทําให้ได้มโี อกาสได้ใช้ความรู้
ความสามารถทีม< อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ ทําให้เป็ น
ผูส้ งู อายุทม<ี คี ุณค่า” (คุณบุญชัย)
“การทํางานอาสาทําให้เราได้ใช้แสดงศักยภาพของ
เราทีม< อี ยู่ มาร่วมคิดร่วมแก้ไขให้ชุมชนพืนD ทีข< องเรา
รวมถึงแก้ปญั หาให้กบั ผูท้ เ<ี ดือดร้อนได้” (คุณจักริน)
“เรามีจติ อาสาทีอ< ยากจะช่วยเหลือสังคม มาเป็ นวุฒ ิ เสริมกําลังให้สงั คม
อาสาก็ทําให้มโี อกาสได้ช่วยเหลือชุมชนทีเ< ราอยูด่ ว้ ย
ก็เป็ นแบบอย่างทีด< ใี ห้กบั ลูกหลาน” (คุณระวี)
“อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยากเสียสละ
เวลาตรงนีDเพื<อให้ส่วนรวมได้
ประโยชน์มากทีส< ุด” (คุณยินดี)
“เป็ นโครงการในพระราชดําริ และเป็ นสิง< ทีส< ําหรับผูท้ <ี สนองพระราชดํารัส
เกษียณอายุให้ยงั คงมีคุณค่าในสังคม มีคุณค่าใช่
ช่วงเวลาทีเ< หลืออยู”่ (คุณมานะ)
“ตังD ใจทํางานถวายสมเด็จพระราชินีฯ และได้ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนในชุมชน” (คุณระวี)
“การเป็ นวุฒอิ าสาทําให้ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน และ
เป็ นพสกนิการทีด< ใี นสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ H” (คุณ
โสภณ)
“การทํางานอาสาสมัครเราแค่นําประสบการณ์จากการ
การทํางานทีเ< หมาะสม ความพึงพอใจใน
ทํางานมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน เรามีตน้ ทุนทาง
การทํางาน
สติปญั ญาพอสมควรในการช่วยเหลือสังคม” (คุณสมัย)
อาสาสมัคร
“มีความภูมใิ จทีไ< ด้รว่ มพัฒนาชุมชน งานทีเ< ราก็ทาํ ไป
ตามความรูค้ วามสามารถไม่ได้ลาํ บากอะไร ได้พบปะ
สังสรรค์กนั ด้วย” (คุณพิภพ)
“งานทีท< าํ ต้องไม่ฝืนกําลังของเรา เพราะสุขภาพของวุฒ ิ
อาสาอาจทําให้ทาํ งานไม่ได้ต่อเนื<อง”
(คุณลิขติ )
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ตาราง 29 ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยังยื
< นด้านบุคคล (ต่อ)
ข้อมูล
ประเด็นย่อย
ประเด็นหลัก
“ได้พบปะเพื<อนและชุมชน ได้เห็นถึงการพัฒนา การสร้างสังคมของผูใ้ ห้ ความพึงพอใจในการ
ใช้ประโยชน์จากสิง< ทีเ< รามีให้เกิดคุณค่า ได้
ทํางานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนทีย< ากจนเราก็ภมู ใิ จทีท< ําให้เข้าอยูด่ ี
(ต่อ)
กินดี” (คุณยินดี)
“การทํางานอาสาสมัครทําให้เราได้รจู้ กั พรรคพวก
เพื<อนฝูง ได้พบปะผูค้ น ได้มาพบปะสังสรรค์กนั
ตรงนีDกท็ ําให้ไม่เหงา” (คุณมงคล)
“การทีเ< รามาทําตรงนีDทําให้ได้ความรูใ้ นด้านต่างๆ การใส่ใจในผลลัพธ์
และมีความภาคภูมใิ จทีไ< ด้เป็ นส่วนหนึ<งในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิน< ” (คุณตะวัน)
“ได้รบั ความรูใ้ หม่ วิทยาการใหม่ๆ ทีเ< ราไม่เคย
ทราบ ได้พฒ
ั นาตนเอง ได้ประสบการณ์การ
เรียนรูจ้ ากภาคีเครือข่าย” (คุณฉัตรชัย)
“มีความสุขทีไ< ด้ช่วยเหลือ ได้เห็นร้อยยิมD จากคน
ในชุมชนและคําขอบคุณเราก็มกี ําลังใจทําต่อ”
(คุณจักริน)

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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