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Abstract
The aim of this research was to find out the definition of sustained volunteerism and understanding
volunteer process in senior volunteer of brain bank by using qualitative research methodology
based on qualitative case study. To select the key informants by purposive sampling, data was
collected by using focus group and in-depth interview with 10 senior volunteers of brain bank in
Nakhon Ratchasima Province, the data were analyzed by inductive content analysis by
classification, comparison and inductive conclusion. The result of this study showed that sustained
volunteerism in senior volunteer of brain bank means action without expecting something return
in the form of money, voluntary action, action with ability according to their potential, action with
happiness and action continuously. Sustained volunteer process can be divided in three phases;
1) Antecedents experience of volunteerism, retirees decided to join as a member of senior
volunteer of brain bank; 2) Experiences of Volunteers, senior volunteer joined the volunteer
activities and received feedback that affected the decision to participate volunteer activities in the
future; 3) Existence of Volunteerism, retirees evaluated the results and decided the participation in
the long run. Results of this study will be used as a guideline for management of senior volunteer
of brain bank effectively.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ค้ น หาความหมายของการทํ า งานอาสาสมั ค รอย่ า งยั่ ง ยื น และทํ า ความเข้ า ใจ
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนจากมุมมองของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Qualitative Case Study) ด้วยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม
วุฒิอาสาที่เป็นต้นแบบที่ดีในการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คือ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 ท่าน เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงอุปนัย (Inductive Content Analysis) ด้วยการ
จําแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่าการทํางานอาสาสมัคร
อย่างยั่งยืนหมายถึง การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง การกระทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น
การกระทําด้วยความสมัครใจ การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง การกระทําด้วย
ความสุขใจ และการกระทําอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ระยะ คือ 1) ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะที่ผู้เกษียณอายุตัดสินใจเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง 2) ระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะที่วุฒิอาสาได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การร่วมทํางานอาสาสมัครและได้รับข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครต่อไปหรือยุติบทบาท
ของการเป็นวุฒิอาสา และ 3) ระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร คือ ระยะที่วุฒิอาสาประเมินผลลัพธ์
ที่ ได้ จากการทํางานอาสาสมัครและตัด สินใจทํางานอาสาสมัค รอย่างต่ อเนื่ องต่อ ไป ผลการศึกษาที่ ได้ จะเป็ น
แนวทางในการบริหารการทํางานอาสาสมัครของวุฒิอาสาธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
วุฒิอาสาธนาคารสมอง
1
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บทนํา
สํานักงานสถิติแห่งชาติดําเนินการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุ
หรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจํานวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจํานวน
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และปี 2548 พบว่า มีจํานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 10.4
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตามนิยามของสหประชาชาติได้กําหนดว่าเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็น
สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Ageing Society) และในการสํารวจครั้งล่าสุด
ปี 2557 พบว่ามีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2557: 7)
ในการสํารวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.73 ล้านคน
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับที่ 2 ต่อจากประเทศ
สิงคโปร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุขที่ทําให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวขึ้น และมุมมอง
ของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ผู้สูงอายุจึงกลายมาเป็นทุนมนุษย์ของสังคม
(Human Capital) เนื่ อ งจากพบว่ า ผู้ สู ง อายุ บ างท่ า นที่ เ กษี ย ณจากการทํ า งานประจํ า หรื อ ยุ ติ บ ทบาทใน
การประกอบอาชี พ แต่ยังสามารถใช้ ทัก ษะความรู้ ค วามสามารถ และภูมิปัญ ญาของตนในการทํ า ประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้มีพระราชดํารัสพระราชทาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลั ย
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคาร
สมองในการนํ า ผู้ที่เกษี ย ณอายุ แล้ วซึ่ ง มีค วามรู้ความสามารถมาช่ วยงานเพื่อ ประโยชน์ ส่ว นรวมของประเทศ
นอกจากนี้ ก ารทํ า งานอาสาสมั ค รยั ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและต่ อ ตั ว อาสาสมั ค รด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง จะเห็ น ได้
จากการศึกษาในเรื่องประโยชน์ของการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ พบว่าการทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุ
มีอัตราการเสียชีวิตต่ํา หรือมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทํางานอาสาสมัคร (Luoh & Herzog, 2002; Harris
& Thoresen, 2005; Brown et al., 2003; Sabin, 1993; Mutchler, Burr, & Caro, 2003) ลดอัตราการเจ็บป่วย
มีสุขภาพดีขึ้น อัตราการเจ็บป่วยลดลง นอกจากนี้อาสาสมัครที่มีโรคประจําตัว หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอยู่
รายงานว่า ภาวะสุขภาพดีขึ้น (Lum & Lightfoot, 2005; Musick et al, 1999; Arnstein et al., 2002; Pillemer
et al., 2010) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีลดภาวะซึมเศร้า มีมุมมองต่อตนเองในทางบวก (Brown,
House & Smith, 2008; Hong & Morrow-Howell, 2010; Musick & Wilson, 2003) มี ความพึ งพอใจในชี วิ ต
เพราะการทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและช่วยให้ผู้สูงอายุผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
จากการทํางานประจําไปสู่การใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ดี (Greenfield & Marks, 2004; Lum & Lightfoot, 2005;
Musick et al, 1999) และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมจากการได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนอาสาสมัคร ผู้รับ
ความช่วยเหลือและชุมชน และป้องกันการแยกตัวจากสังคม ทําให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าเหงา ว้าเหว่ หรือถูกทอดทิ้ง
(Harris & Thoresen, 2005; Fried, 2004; Mutchler, Burr, & Caro, 2003; Musick & Wilson, 2003)
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จากความสํ า คั ญ และประโยชน์ ข องการทํ า งานอาสาสมั ค รในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ในต่ า งประเทศจึ ง มี
การศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ประโยชน์ของการทํางาน
อาสาสมั ค รในผู้ สู ง อายุ (Morrow-Howell et al., 2003) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การทํ า งานอาสาสมั ค ร
ของผู้สูงอายุ (Chambre, 1987; Thomas & Finch, 1990; Davila, 2009) การบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
อาสาสมั ค รของผู้ สู ง อายุ (Niyazi, 1996; Dingle, 2001; Rochester, 2002) ตลอดจนการพั ฒ นาตั ว แบบ
กระบวนการทํ างานอาสาสมัครเพื่อ นํ ามาใช้ ใ นการอธิบายการทํ างานอาสาสมั ครของผู้สู งอายุ ในระยะต่า ง ๆ
(Omoto & Snyder, 1995; Penner, 2002; Chacon, Vecina, & Davila, 2007) ซึ่งพอสรุปได้ว่าการศึกษาวิจัย
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้การศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก จึงยังขาดการเติมเต็มองค์ความรู้ด้วยวิธีการ
เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ ค้ น พบใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ต่ า งกั น ไป โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยที่ยังขาดการศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในสังคมไทยเพื่อนํา
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) มาร่วมเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยการค้นหา
ความหมายและองค์ประกอบเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยั่ ง ยื น จากมุ ม มองของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง เพื่ อ นํ า ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ ม าเติ ม เต็ ม องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการส่ ง เสริ ม
การทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในประเทศไทย และการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในยุคสังคมผู้สูงอายุ
(Ageing Society) ให้กับผู้กําหนดนโยบายขององค์กรอาสาสมัครได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสนับสนุน
การทํางานอาสาสมัครในกลุ่มประชากรสูงอายุ และเป็นข้อมูลให้กับนักวิชาการและผู้ที่สนใจนําผลงานวิจัยไปศึกษา
ต่อยอดและเผยแพร่ในวงกว้าง ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกธนาคารสมองเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทํางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และทําหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการลงทะเบียนรวบรวมทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าของประเทศไทย ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการให้ความหมายเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและทําความเข้าใจกระบวนการ
ทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า แนวคิ ด ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการทํ า งาน
อาสาสมัครมาเป็นฐานคิดในการทําความเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
และกระบวนการทํ างานอาสาสมั ครอย่ างยั่ งยืนของวุฒิ อาสาธนาคารสมอง เพื่อทําความเข้าใจ อธิบาย และ
คาดคะเนพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้ง สําหรับแนวคิดทางทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวคิด
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ภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) แนวคิดทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ แนวคิดหน้าที่ (Functional Approach) และ
แนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process) โดยสรุปดังนี้
1. แนวคิดภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing) เป็นแนวคิดที่แสดงถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ปราศจากโรค และสามารถและดํารงกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ (WHO, 2002:
12) โดยภาวะพฤฒพลังประกอบด้วย 3 เสาหลักที่สําคัญ คือ
1) การมีสุขภาพที่ดี (Healthy) โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรับรู้และตระหนักถึงการดูแล
ภาวะสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และมีความปลอดภัยในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งการมีสุขภาพกายและใจที่ดีทําให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตโดยรวมได้อย่างมีความสุข และเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยก็ได้เข้ารับสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์
2) การมีความมั่นคงในชีวิต (Security) โดยการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุให้
เกิ ด ความมั่ น คงในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ การและความปลอดภั ย ในการดํ า รงชี วิ ต
นอกจากนี้ยังรวมถึงการได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
3) การมีส่วนร่วมกับสังคม (Participation) โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมตามความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง
ให้กับผู้สูงอายุ และทําให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา ว้าเหว่ หรือแยกตัวออกจากสังคม
จากแนวคิดภาวะพฤฒพลังจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคงไว้ซึ่งมีมุขภาพที่ดี มีความมั่นคงใน
ชีวิต และมีส่วนร่วมกับสังคมนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ดังนั้นการทํางานอาสาสมัครจึงเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ได้ถูกเลือกมาใช้ในการส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ (Harris & Thoresen, 2005; Lum & Lightfoot,
2005) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนตามความมุ่งหมายของสหประชาชาติ คือ พลังสูงวัย
ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ
2. แนวคิดหน้าที่ (Functional Approach)
แนวคิดหน้าที่ได้ถูกนํามาใช้ทําความเข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Clary et
al,1992; Omoto & Snyder, 1995; Clary et al, 1998) โดยแนวคิ ด หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เหตุ ผ ลและ
เป้าหมายของการทําพฤติกรรมซึ่งนําไปสู่การเกิดปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา สําหรับการนํามาอธิบายพฤติกรรม
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครเริ่มต้นจากการนําแนวคิดหน้าที่มาใช้ในการทําความเข้าใจแรงจูงใจที่ทําให้
คนเราเข้าสู่กระบวนการทํางานอาสาสมัครและยังคงทํางานอาสาสมัครต่อไป โดยสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบ
สําคัญที่ทําให้เกิดการทํางานอาสาสมัคร ดังนี้
1) การกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) หมายถึง การกระทําของคนระหว่าง
ผู้กระทํากับผู้ถูกกระทํา และผู้ถูกกระทําก็จะทําตอบ สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การกระทําระหว่างวุฒิ
อาสาธนาคารสมองกับชุมชน และการกระทําระหว่างสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง

Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

66 | JBS

การทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ISSN 1686-1442

2) การทําหน้าที่ (Function) หมายถึง การกระทําจะต้องมีเป้าหมาย แล้วเริ่มลงมือทําหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เช่น เป้าหมายของวุฒิอาสา ธนาคารสมอง คือ การพัฒนาชุมชนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่
เพื่อสร้างการยอมรับ และการมีตัวตนในสังคม
3) ผลของการทําหน้าที่ (Product) หมายถึง ผลของการกระทํา โดยเมื่อมีการกระทําก็ย่อมมีผล
ของการกระทํา ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์ทางด้านวัตถุหรือจิตใจ และหากผลการกระทํานี้สามารถตอบสนองเป้าหมายที่
ต้องการก็จะเกิดการกระทําร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้แนวคิดหน้าที่ให้ความสําคัญกับแรงจูงใจที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล และกระบวนการทางสังคม
ตั้งแต่เริ่มต้น ลงมือ และคงอยู่ต่อไป โดยมีมุมมองว่าคนเราความสามารถทําพฤติกรรมอาสาสมัครเดียวกันจาก
ปัจจัยทางด้านจิตใจที่แตกต่างกัน หรือทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างเดียวกันด้วยแรงจูงใจที่ต่างกัน และเมื่อเข้าสู่
การทํางานอาสาสมัครและยังคงทําไปอย่างต่อเนื่องนั้น ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของบุคคลสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลนั้นได้
3. แนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process)
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บการทํ างานอาสาสมัครในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยเริ่มให้ความสํ าคัญ
ในการศึกษาการทํางานอาสาสมัครอย่ างเป็ นกระบวนการ เพื่อทําความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ แนวคิดกระบวนการทํางาน
อาสาสมั ค รของ Omoto และ Snyder (1995) ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษาการทํ างานอาสาสมั ค รในระยะยาว ซึ่ ง พบว่ า
การทํางานอาสาสมัครสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะก่อนเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร สิ่งสําคัญในระยะนี้คือการค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้คนเราเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร ซึ่งสามารถจําแนกได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิต ได้แก่ แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากเพื่อน และครอบครัว
2) ระยะการมี ประสบการณ์ ทํางานอาสาสมั คร เป็ นระยะที่อ าสาสมัค รได้ มีประสบการณ์ ใ น
การทํางานอาสาสมัคร โดยประสบการณ์ที่ได้รับเป็นไปได้ทั้งประสบการณ์ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะส่งผล
ต่อกระบวนการทํางานอาสาสมัครในระยะต่อไป
3) ระยะผลลัพธ์ของการทํางานอาสาสมัคร เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการทํางานอาสาสมัคร ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งประสบการณ์ที่มีผลต่อการสนับสนุนหรือการตัดสินใจทํางานอาสาสมัคร
ต่อไป และประสบการณ์ในทางลบซึ่งส่งผลให้อาสาสมัครตัดสินใจยุติบทบาทการทํางานอาสาสมัครต่อไป
จากแนวคิดกระบวนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Process) แสดงให้เห็นพลวัตของการทํางาน
อาสาสมัครซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนตามลําดับ โดยมีปัจจัยทางด้านจิตและสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดพลวัตนี้
ดังนั้นในการศึกษาและทําความเข้าใจจึงต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยหรือกุญแจสําคัญของความสําเร็จในแต่ละ
ขั้นตอนซึ่งนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเลือกพื้นที่ที่ศึกษา
ผู้วิจัยทําการเลือกพื้นที่ที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกธนาคารสมอง
ที่เป็นตัวแบบที่ดีจากธนาคารสมองทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
การเป็นตัวแบบที่ดี (Best Practice) ได้แก่ มีโครงสร้างของการบริการจัดการภายในกลุ่มอย่างชัดเจน จํานวน
สมาชิกวุฒิอาสาในพื้นที่ ความหลากหลายของสาขาความเชี่ยวชาญของสมาชิกวุฒิอาสา มีการจัดประชุมติดตาม
ความคืบหน้าเป็นประจําทุกเดือน มีการทํากิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีผู้นําที่เข้มแข็ง และ
มีประวัติผลการทํางานอาสาสมัครเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากเงื่อนไขดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ธนาคารสมอง
จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่การศึกษาวิจัย เนื่องจากมีจํานวนสมาชิกวุฒิอาสาที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น
87 ท่าน สมาชิกวุฒิอาสามีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ถึง 16 สาขา โดยมีโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและ
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น
ประจําปี 2557
2. การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากวุฒิอาสาธนาคารสมองในจังหวัดนครราชสีมา โดยขอคําแนะนํ า
จากประธานวุฒิอาสาร่ว มกับการกําหนดคุณสมบัติ ในเบื้องต้นของวุฒิอาสาที่ จะเข้าร่ว มการสนทนากลุ่ม คือ
เป็นวุฒิอาสาที่เข้าร่วมการทํางานอาสาสมัครกับธนาคารสมองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
และเป็นวุฒิ อาสาที่มีผลงานเป็ นที่ ประจั ก ษ์ ชัด และได้ รั บการยอมรั บจากหน่ วยงานของรั ฐและภาคีเ ครื อ ข่ า ย
ในท้องถิ่น เช่น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผู้นําชุมชนทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น โดยคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดได้จํานวน 8 ท่าน และเลือกวุฒิอาสาที่มีลักษณะโดดเด่นในการให้ข้อมูล
ในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) และการสั มภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) โดยแนวคํ าถามผู้วิจัยสร้ างขึ้ นจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และนําประเด็นการสนทนา
และแนวคําถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ เนื้อหาสาระ
ในการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ความสอดคล้องของประเด็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือ
กับความมุ่งหมายการวิจัย และนําผลลัพ ธ์ ที่ได้ จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อมาใช้ ในการปรั บ ประเด็ น
การสนทนาและแนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจัยทําการวิ เคราะห์ ข้อมูล ด้วยการตี ความเพื่อวิ เคราะห์เ นื้อ หาเชิงอุ ปนั ย (Inductive Content
Analysis) ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจากการจําแนกประเภทข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จาก
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การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิ งลึกตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีร่วมกัน และสร้างข้อสรุปและอุ ปนั ย
จากการหาคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มของข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย รวบรวมจากสนามวิ จั ย มาทํ า การวิ เ คราะห์ ตี ค วาม และสรุ ป
ความหมาย โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และทําการสรุปข้อค้นพบจาก
การวิจัย
โครงการงานวิ จั ย นี้ ผ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เลขที่ SWUEC 099/59 ผู้ วิ จั ย
จึงตระหนักถึงประเด็นทางด้านจริยธรรมการวิจัยที่อาจเกิดขึ้น และหาทางป้องกันตลอดกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยตระหนักถึงปัญหาทางจริยธรรมตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย โดยทบทวนอยู่เสมอว่ามีการกระทําใด
ที่ส่อไปในทางที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมการวิจัยหรือไม่ หรือคาดคะเนโอกาสเกิดขึ้นล่วงหน้าและหาทางป้องกัน
ไม่ให้ละเลยจนเกิดเหตุขึ้นซึ่งผู้วิจัยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิ์
ของผู้ให้ข้อมูลทราบก่อนเริ่มดําเนินการสัมภาษณ์ ให้กับผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการตัดสินใจ
เข้าร่วมการให้ข้อมูลโดยสมัครใจรวมทั้งตระหนักต่อความสําคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่ วนตัว
ของผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลหลักฐานเป็นความลับ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยั่งยืน และส่วนที่สอง กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง: ความหมายของพฤติกรรมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
จากการค้นหาความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก กั บวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า การทํ า งานอาสาสมั ค รอย่ า งยั่ ง ยื น หมายถึ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง การกระทําประโยชน์
เพื่ อ ผู้ อื่ น การกระทํ า ด้ ว ยความสมั ค รใจ การกระทํ า ด้ ว ยความรู้ ค วามสามารถตามศั ก ยภาพของตนเอง
การกระทําด้วยความสุขใจ และการกระทําอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําโดยไม่หวังค่าตอบแทนเหมือนอย่างการทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพ
หรือการแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกัน การทํางานอาสาสมัครจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มพฤติกรรมเอื้อ
สังคม (Prosocial Behavior) ซึ่งเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นเป็นสําคัญ โดยไม่ได้คาดหวังรางวัล
หรือสิ่งตอบแทน
“การช่วยเหลือกับการทํางานอาสาสมัครมันต่างกัน เพราะการช่วยเหลือยังมีเรื่องของการตอบแทน
แต่จิตอาสาหรืออาสาสมัครอย่าไปหวังเรื่องของสิ่งตอบแทนนะ” วุฒิอาสาท่านที่ 1
2. การกระทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําที่มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสําคัญ โดยมุ่งหวังให้
ผู้อื่นได้พ้นจากความทุกข์หรือปัญหาที่พบเจอ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้อื่น
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“ผมอายุ 73 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่มาก ผมจะทําประโยชน์ให้กับชุมชน ให้กับประเทศชาติ ให้ดีที่สุด
ให้มาก” วุฒิอาสาท่านที่ 4
3.การกระทําด้วยความสมัครใจ
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ การกระทําด้วย
ความสมัครใจเป็ นองค์ประกอบพื้ นฐานที่สํ าคั ญที่ จะทําให้อาสาสมัค รมีค วามพร้ อมอุ ทิศตนและทุ่มเททํางาน
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
“มีเวลาว่างก็มาช่วยได้ และยังเป็นที่รักของหน่วยงานอยู่ จะไปขอความร่วมมือจากใคร ๆ จาก
เพื่อน ๆ รองผู้ว่าบ้าง อะไรบ้าง ก็ได้มาช่วยกันตรงนี้ก็ยังทําได้อยู่ ก็ยินดีจะทํา” วุฒิอาสาท่านที่ 5
4. การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
การทํ า งานอาสาสมั ค รเป็ น การกระทํ า ด้ ว ยการใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถตามศั ก ยภาพของตนเอง
ในการช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมทํางานอาสาสมัครได้เพียงแค่นําความรู้และประสบการณ์
ของตนเองมาทําประโยชน์ให้กับชุมชน ทั้งนี้ต้องไม่ฝืนหรือทําในสิ่งที่เกินกําลังของวุฒิอาสา หรือไม่ทําให้ตนต้อง
เดือนร้อน
“ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยการใช้ความรู้ที่มี คือ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
และป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและโรคระบาดในกลุ่มเด็ก ๆ” วุฒิอาสาท่านที่ 4
5. การกระทําด้วยความสุขใจ
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําที่มิได้หวังผลลัพธ์ในรูปของรางวัลหรือค่าตอบแทนแต่สิ่งที่วุฒิ
อาสาได้รับคือความสุขใจที่ได้รับจากการเป็นผู้ให้หรือการได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น
ซึ่งความสุขใจที่ได้รับนี้เป็นเสมือนพลังผลักดันให้วุฒิอาสามีความมุ่งมั่นที่จะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมทั้งสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับ
สังคมต่อไป
“ผมคิดว่าผมทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไร ทําอะไรที่ทําให้สังคมมีความสุข
ตัวเองมีความสุข และอะไรที่ผมทําแล้วผมมีความทุกข์ผมก็ไม่ทํา” วุฒิอาสาท่านที่ 3
6. การกระทําอย่างต่อเนื่อง
การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทําที่มีความต่อเนื่องจากอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ทางบวก
ที่วุฒิอาสาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทําให้วุฒิอาสาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขใจที่ได้ทําตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะทํางานอาสาสมัครต่อไปในอนาคต
“กิจกรรมเรามีที่มาที่ไปคนที่เข้ามาก็ประทับใจ ก็บอกเพื่อนว่าได้ทําให้กับสมเด็จฯ ด้วย เพราะ
นอกจากพัฒนาคนอื่นแล้ว เราก็ได้พัฒนาตัวเองด้วย และก็ตั้งใจจะทําต่อไป” วุฒิอาสาท่านที่ 1
จากความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยด้วยการนําข้อค้นพบที่ได้มากําหนดนิยามปฏิบัติการของแต่ละ
ตัว แปรที่ใช้ ในการวิจั ยสํ าหรั บการศึกษาวิ จั ยด้ วยวิธีก ารเชิ ง ปริ มาณในระยะต่อ ไป ร่ วมกั บข้ อค้ นพบที่ ไ ด้ จ าก
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาสมัครในผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
เชิ ง สาเหตุ ด้ า นจิ ต และสั ง คมที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการทํ า งานตามกระบวนการทํ า งานอาสาสมั ค รอย่ า งยั่ ง ยื น
ของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการทํ า งานอาสาสมั ค รอย่ า งยั่ ง ยื น
ของวุฒิอาสาธนาคารสมองต่อไป
ส่วนที่สอง: กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย พบว่า ในการดําเนินงานอาสาสมัครของวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถ
แบ่งกระบวนการทํางานอาสาสมัครออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร ระยะ
ได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร และระยะการดํารงอยู่ของการเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยสรุป
ได้ดังนี้
1. ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร
กระบวนการเข้าสู่การเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเกิดขึ้นจาก 2 วิธีหลัก คือ วุฒิอาสาได้รับหนังสือ
เชิญเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วง
ก่อนการเกษียณอายุ
“จริง ๆ แล้วที่มาเป็นวุฒิอาสาก็ได้รับหนังสือในปีที่เกษียณเค้าจะส่งมายังทุกหน่วยงาน เราก็ว่าง
แล้วและได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และได้ทํางานถวายสมเด็จด้วย” วุฒิอาสาคนที่ 8
และการเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาภายหลังการเกษียณจากการชักชวนของเพื่อน ๆ หรือคนรู้จักที่เป็นวุฒิ
อาสา
“ได้รับการชักชวนจากสมาชิกวุฒิอาสาให้มาอยู่ด้วยกัน ก็สนใจเข้าร่วมมาตลอด” วุฒิอาสาคนที่ 3
จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตที่ทําให้ผู้ที่เกษียณอายุตัดสินใจ
เข้าร่วมเป็นวุฒิอ าสาธนาคารสมอง คือ แรงจูงใจอาสา ซึ่งมาจากความต้ องการอุทิศเวลาหลังเกษี ยณในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสังคมที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม จากการชักชวนจากเพื่อนหรือ
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาจากบุคคลรอบข้าง
2. ระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร
เมื่ อผู้ ที่เกษี ยณอายุ ตั ดสิ นใจเข้ าร่ ว มเป็ นวุฒิอ าสาธนาคารสมอง และได้มีประสบการณ์ ใ นการทํ า
กิจกรรม ซึ่งเป็นระยะสําคัญต่อการตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องต่อไป หรือยุติบทบาทการทํางาน
อาสาสมัคร อันเป็นผลมาจากการประเมินประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานอาสาสมัคร จากข้อค้นพบที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํางานอาสาสมัคร คือ ความ
พึงพอใจในการทํางานอาสาสมัคร หากได้รับประสบการณ์ในทางบวกวุฒิอาสาจะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
อาสาสมัคร โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของอาสาสมัครที่สําคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานอาสาสมัคร
และปฏิสัมพันธ์จาเพื่อนร่วมกิจกรรม
“สิ่งที่ได้มาคือการได้รับการต้อนรับจากวัด จากโรงเรียนที่เราไป เค้ามีความอิ่มเอมกับสิ่งที่เราทําให้
เค้าบอกว่าอาจารย์แม่มาต้องต้อนรับอาจารย์แม่แบบนี้ อาจารย์แม่มีพระคุณ” วุฒิอาสาท่านที่ 1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“ผมก็ลองผิดลองถูกด้วยตนเองไม่ได้ไปเรียนรู้ที่ไหน จากนั้นก็เผยแพร่ก็เริ่มมีพวกครูพานักเรียนมา
เรียน หรือไม่ก็ชุมชน…ท่านปลัดลงมาเยี่ยมผมถึงบ้าน บอกคิดได้ยังไง ทําได้ยังไง ทั่วประเทศมีคุณคนเดียวนะที่ทํา
อันนี้ ผมก็เลยภูมิใจตัวเอง เพราะงานนี้ช่วยสังคมได้เยอะ ทํายังไงให้คนรายได้น้อยมีรายได้เพิ่ม” วุฒิอาสาท่านที่ 3
3. ระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร
เมื่อวุฒิอาสาธนาคารสมองได้มีประสบการณ์ในการทํางานอาสาสมัครจะประเมินประสบการณ์ที่ได้รับ
ทั้งจากในระยะก่อนประสบการณ์ก ารทํ างานอาสาสมัครและระยะได้รั บประสบการณ์ก ารทํางานอาสาสมั คร
หากวุฒิอาสาได้รับการตอบสนองในแต่ละระยะอย่างเหมาะสมจะนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
แรงจูงใจได้รับการตอบสนอง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในการทํางานอาสาสมัคร และได้รับความพึงพอใจ
ในการทํางานอาสาสมัคร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้วุฒิอาสาตัดสินใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องต่อไปตราบเท่าที่
ยังคงมีความพร้อม รวมทั้งการเชิญชวนเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อพัฒนาและ
ช่วยเหลือชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป
“สิ่งใดที่เราเห็นเราก็สะท้อนออกมาให้เค้าพัฒนา สิ่งใดที่บกพร่องเราก็เอามาเสริมให้กับเด็กใน
ชุ มชนของเรา เราเป็นเหมือ นโอเอซิส ที่จ ะให้ ความรู้ ใ นการสร้างเด็ ก…ผมจะทํ าประโยชน์ ใ ห้กั บชุ ม ชน ให้ กั บ
ประเทศชาติ ให้ ดี ที่ สุ ด ให้ ม ากที่ สุ ด ก็ เ ลยตั้ ง ใจว่ า เอาเด็ ก ไปก่ อ น ก็ เ ลยไปลงที่ เ ด็ ก …สิ่ ง ที่ ผ มได้ จ ากตรงนี้ คื อ
ประสบการณ์ ทําให้ผมไม่อยากออกไป สง่า สมาร์ท พวกเราเป็นคนลักษณะนี้ทั้งหมด” วุฒิอาสาท่านที่ 4
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนที่ได้จากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัยในระยะต่อไปด้วยวิธี
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ด้ า นจิ ต และสั ง คมที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการทํ า งานตาม
กระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมองต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยนํามาสู่การอภิปรายผลในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ได้อภิปรายในประเด็น
ของความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน และกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนจากมุมมอง
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังนี้
ประเด็นแรกความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน พบว่า การทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง
การกระทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น การกระทําด้วยความสมัครใจและการกระทําอย่างต่อเนื่อง สําหรับความหมาย
ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง การกระทํา
ด้วยความสุขใจ และ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การกระทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย
สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยทั่วไปจากมุมมองทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคม
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วิทยา (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544; Penner, L. A., 2002) คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นเรื่องของการเสี ยสละ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลผู้อื่นเป็นสําคัญ การกระทําโดยมาหวังสิ่งตอบแทนในรูป
ของทรัพย์สินเงินทองจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสําคัญของการทํางานอาสาสมัคร ทั้งนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
ด้วยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ซึ่งมีมุมมองในการเข้าใจพฤติกรรมการทํางาน
อาสาสมัครจากพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ
โดยสิ่ ง ที่ อ าสาสมั ค รคาดหวั ง จะได้ รั บ มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองแต่ เ ป็ น ความพึ ง พอใจ หรื อ ความสุ ข ใจที่ ไ ด้ รั บ
จากการทํางานอาสาสมัครเป็นสําคัญ
การกระทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น จากข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครโดยทั่วไปจากมุมมองทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทํา
ที่มุ่งทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น หรือให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับความช่วยเหลือเป็นสําคัญ
(ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544; Pual, 1990) ดังนั้น วุฒิอาสาที่เข้าร่วมทํางานอาสาสมัครจึงอยู่บนพื้นฐานของการ
เสียสละและพร้อมอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเมื่อมีโอกาส
การกระทําด้วยความสมัครใจ จากข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับการให้ความหมายของการทํางาน
อาสาสมัครโดยทั่วไปจากมุมมองทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา คือ การทํางานอาสาสมัครเป็นการกระทํา
ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารบั ง คั บ หรื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม (ศุ ภ รั ต น์ รั ต นมุ ข ย์ , 2544; Pual, 1990; Volunteering
Australia, 2011) วุฒิอาสามีอิสระที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความพร้อมและความสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม
อาจมีรูปแบบของการทํางานที่วุฒิอาสาพึงปฏิบัติตาม เพื่อทําให้การบริหารงานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ และเกิด
การทํางานอาสาสมัครอย่าง
การกระทํ าอย่ างต่ อเนื่อ ง จากข้อค้ นพบที่ ได้สอดคล้องกั บการให้ความหมายของการทํ า งาน
อาสาสมั ค รโดยทั่ ว ไปจากมุ ม มองทั้ ง ทางด้ านจิ ต วิ ท ยาและสั ง คมวิ ทยา คื อ การทํ า งานอาสาสมั ค รมี ลั ก ษณะ
ของการดํ า เนิ น กิ จ กรรมไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ ดํ า เนิ น ไปในช่ ว งเวลาหนึ่ ง (Cnaan, 1996; Penner, 2002)
จึงแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นและยุติลงทันทีเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไป แต่ในการ
ทํางานอาสาสมัครนั้นวุฒิอาสาจะมีความผูกพันในเป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการดําเนินการ อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์อันมีค่าที่ได้รับจากการทํากิจกรรม โดยหากได้รับความพึงพอใจหรือความสุขใจจากการทํางาน
อาสาสมัคร วุฒิอาสาจะมีกําลังใจที่จะทํ างานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมอย่ าง
ต่อเนื่องอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมของวุฒิอาสาแต่ละท่านเป็นสําคัญ เนื่องจากวุฒิอาสาเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น
บางครั้งหรือบางช่วงเวลาอาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม
(Activity Theory) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมการทํ า งานอาสาสมั ค รด้ ว ยความสุ ข ใจในผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ผลมาจาก
การทํางานอาสาสมัครทําให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้ ซึ่งนําไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตและ
มีภาพลักษณ์ต่อตนเองในทางบวกจึงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตั้งใจทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง
ส่วนความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน ที่แตกต่างจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งค้นพบจากการการวิจัยนี้ ได้แก่
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การกระทําด้วยความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง จากข้อค้นพบที่ได้แสดงให้เห็นว่า
การที่วุฒิอาสาได้ทํางานที่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองทําให้วุฒิอาสาทํางานอาสาสมัครด้วยความมั่นใจ
เนื่องจากเป็นงานที่ต่างไปจากการทํางานประจําที่เคยทํามาก่อนการเกษียณ ทําให้วุฒิอาสาสามารถปรับตัวเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ดี และการได้นําความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นทําให้วุฒิ
อาสาเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพราะถึงแม้ตนเองจะเกษียณอายุแล้วก็ยังสามารถ
ทําตนให้เป็นประโยชน์และเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมพลัง
(Empowerment Theory) ที่อ ธิ บายว่ า เมื่ ออาสาสมั ครได้ ใช้ ศัก ยภาพของตนเองทํ า งานอาสาสมั ครจะสร้ า ง
ความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
การกระทํ าด้วยความสุขใจ จากข้อค้นพบที่ได้แสดงให้เ ห็นว่ าสิ่งที่ วุฒิอาสาได้รั บจากการทํ างาน
งานอาสาสมัครที่มิใช่ค่าตอบแทนหรือทรัพย์สินเงินทอง แต่สิ่งสําคัญที่ได้รับ คือ ความสุขใจจากการเป็นผู้ให้ หรือ
การได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่ น ซึ่งความสุขใจที่ได้รับนี้เป็นเสมือนพลังผลัก ดั นให้
วุฒิอาสามีความมุ่งมั่นที่จะทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับสังคมต่อไป รวมทั้งช่วยสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังให้กับผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมกับชุมชนและสังคม (WHO, 2002: 12)
ประเด็นที่สองรูปแบบของกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน พบว่า กระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยั่งยืนมีรูปแบบเป็นพลวัต หรือกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ
กระบวนการทํ า งานอาสาสมั ครของโอโมโตะและสไนเดอร์ (1995) ที่ได้แบ่ งกระบวนการทํ า งานอาสาสมั ค ร
ออกเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะก่ อ นประสบการณ์ ก ารทํ า งานอาสาสมั ค ร ระยะได้ รั บ ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน
อาสาสมัคร และระยะการดํารงอยู่ของการทํางานอาสาสมัคร โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
สําคัญที่ทําให้ผู้เกษียณอายุในการเข้าสู่ระยะก่อนประสบการณ์การทํางานอาสาสมัคร คือ แรงจูงใจอาสาและ
การสนับสนุ นทางสังคมหรือการซักชวนจากบุคคลใกล้ ชิด และเมื่อเข้ าสู่ระยะได้ รับประสบการณ์ก ารทํ างาน
อาสาสมั ครวุ ฒิ อ าสาจะเกิ ด การรั บรู้ ใ นผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จากการทํ า งานอาสาสมั ค ร ซึ่ ง ผลลัพ ธ์ ดัง กล่ า วนี้ จะส่ งผล
ไปสู่ร ะยะการดํ ารงอยู่ ของการทํางานอาสาสมัค ร โดยหากผลลัพ ธ์ที่ได้ สามารถตอบสนองแรงจูงใจ หรื อเติม
เต็มความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้ วุฒิอาสาจะยังคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องต่อไป และนําไปสู่กระบวนการ
ทํ า งานอาสาสมั ค รย่ า งยั่ ง ยื น ในขณะเดี ย วกั น หากวุ ฒิ อ าสาได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ใ นด้ า นลบ หรื อ ผลลั พ ธ์
ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ วุฒิอาสาจะหยุดการเข้าร่วมกิจกรรม และยุติบทบาทของการเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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การทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาสมัคร
ของวุฒิอ าสาธนาคารสมอง และการทํ างานอาสาสมัค รในผู้สู งอายุ ใ นการนํ าผลการศึ กษาไปใช้ เ ป็ นแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จากข้อค้นพบเรื่องกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน พบว่า การทํางานอาสาสมัคร
มีลักษณะเป็นพลวัต โดยแต่ละกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นธนาคารสมองควรนําข้อค้นพบ
จากงานวิ จั ย ไปใช้ เ สริ ม สร้ า งการทํ า งานของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองและบริ ห ารจั ด การกระบวนการทํ า งาน
อาสาสมั ค ร (Volunteer Management) โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะยะก่ อ นประสบการณ์ ก ารทํ า งานอาสาสมั ค ร
ด้ ว ยการจู ง ใจให้ ผู้ ที่ เ กษี ย ณอายุ ใ ห้ ส นใจเข้ า ร่ ว มเป็ น วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองด้ ว ยการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะพฤฒพลั ง (Active Ageing) เห็นประโยชน์ ของการทํ างานอาสาสมั คร
ทั้งประโยชน์ต่อผู้อื่นและประโยชน์ต่อตนเอง เพราะการทํางานอาสาสมัครนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพดี
แล้วยังช่วยเติมเต็มแรงจูงใจอาสาให้กับผู้สูงอายุ ในระยะได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครควรให้การ
สนับสนุนทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานของวุฒิอาสาอย่างเหมาะสม เพราะแม้วุฒิอาสามิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
จากการทํ างานอาสาสมั ค รในรู ป ของทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองและยิ นดี ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มทํ า งานอาสาสมั ค รโดยสมั ค รใจ
แต่การจัดกิจกรรมอาสาสมัครจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบ หนังสือ
คู่มือ สําหรับประกอบการบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงงบประมาณสําหรับการบริหารงานของวุฒิอ าสา
ธนาคารสมองในแต่ ล ะจั ง หวั ด ด้ วยการมอบหมายงานอาสาสมั ค รที่ ต รงกั บ ความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญตาม
ที่วุฒิอาสาแต่ละท่านได้ระบุไว้ตอนเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสา และในระยะการดํารงอยู่ของการเป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการยกย่ อ งและชื่ น ชมวุ ฒิ อ าสาที่ เ สี ย สละเวลามาทํ า งานอาสาสมั ค ร
ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรับทราบ ซึ่งทําให้วุฒิอาสารู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
และนําไปสู่การทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ทําให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าในประชากรสูงอายุ
ในบทบาทและฐานะของผู้ ใ ห้ แ ก่ สั ง คม และเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและขยายผลความสํ า เร็ จ ให้ ค รอบคลุ ม
ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ธนาคารสมองควรให้การส่งเสริมเรื่องการฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างวุฒิอาสาแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
1.2 หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง ควรให้ความสําคัญในเรื่อง
การวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการวางแผน
ทางการเงิ นแล้ ว ควรให้ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการส่ งเสริ มการใช้ เ วลาว่ างหลั งการเกษี ย ณในการทํ า ประโยชน์
เพื่อชุมชนและสังคมหรือเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความพร้อม (Active Ageing)
ได้มีส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นาและขั บเคลื่อ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ประชากรในวั ย อื่ น
เพราะในช่ ว งเวลาอั น ใกล้ ป ระเทศไทยจะเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Complete Aged Society) คื อ
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทําให้กําลังแรงงานในสังคมลดลง ดังนั้น
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ผู้สูงอายุจึงเป็นทุนมนุษย์ที่สําคัญของประเทศที่จะกลับเข้าสู่แรงงานทางอ้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ร่วมกับประชากรวัยอื่น นอกจากนี้การทํางานอาสาสมัครยังเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
ภายหลังการเกษียณได้ดี เพราะทําให้ผู้สูงอายุยังคงมีสังคมและได้ใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์ และทําให้รู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องการเสื่อมถอยของสุขภาพก่อนเวลาอันควรและลดภาวะซึมเศร้าและ
แยกตัวออกจากสังคม
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
2.1 จากข้อค้นพบที่ได้แสดงให้เห็นความหมายของการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนจากมุมมองวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากความหมายของการทํางานอาสาสมัครโดยทั่วไป และในการศึกษา
วิจัยนี้เลือกธนาคารสมองเป็นพื้นที่ในการศึกษาอาจมีข้อจํากัดในการถ่ายย้ายไปใช้ได้ (Transferability) ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในการทําความเข้าใจความหมายของการทํางานอาสาสมัครในทุกมิติผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ
ศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้อาจขยายขอบเขตด้านพื้นที่ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครในสังกัดอื่น ๆ เช่น
คลังปัญญาอาวุ โสแห่ งประเทศไทย ปราชญ์ชาวบ้ าน เป็นต้น เพื่อค้นหาว่า ยังมี ข้อค้นพบอีกหรือไม่ใ นการทํ า
ความเข้าใจการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุ เพื่อนํามาบูรณาการกับองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการทํางานอาสาสมัครอย่าง
ยั่งยืนในผู้สูงอายุของประเทศไทย
2.2 ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายทั้งการใช้วิธีการเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสานวิธี
เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน และกระบวนการทํางาน
อาสาสมัครอย่างยั่งยืน โดยอาจใช้ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้
องค์ความรู้สําหรับส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในกระบวนการทํางานอาสาสมัครแต่ละ
ระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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